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Előterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2010. szeptember 23-i ülésére 
 
 

Tárgy: Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
Ikt.sz.:I/9690/3/2010. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. decemberi ülésén a 198/2009. 
(XII. 16.) határozatával elfogadta a Képviselő-testület 2010. évi munkatervét, mely szerint a 
Képviselő-testületnek 2010. szeptemberben kell tárgyalnia a település közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról szóló beszámolót. 
 
A beszámolót a tárgyban jelzett címmel Tarnóczy László r. alezredes, őrsparancsnok 
elkészítette és dr. Kassai László r. ezredes, kapitányságvezető, rendőrségi főtanácsos 
jóváhagyta. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. 
A munkatervben foglaltakat figyelembe véve kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen a 
beszámolót megvitatni.  
 
Fentiekre tekintettel egyúttal az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület 
elé: 
 
 

Határozat tervezet 
 
……../2010. (…) ÖH. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lajosmizse város közrend- és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. szeptember 23. 
 
 
Lajosmizse, 2010. szeptember 2. 
 

  Basky András sk. 
                                                                                                    polgármester 
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Szám: 8352/2010. ált. 
 
 

Jóváhagyom: 
 
 

                                                     Dr. Kassai László r. ezredes 
                                                   rendőrségi főtanácsos 

                                                kapitányságvezető 
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Készült: Lajosmizse Városi Önkormányzat 
               2010. szeptember hónapban tartandó ülésére 
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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § /4/ bekezdése alapján Lajosmizse közrend- és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő: 
 
A város 2009. és 2010. I.-VI. hó bűnügyi és közrendvédelmi eredményeiről fogom Önöket 
tájékoztatni. 
 
Az őrs illetékességi területe Lajosmizsén kívül még további öt településre terjed ki, amelynek 
nagysága megközelítőleg 42000 hektár, a lakosság száma kb 23500 fő. A települések kiterjedt 
tanyavilággal rendelkeznek, ahol 3000 tanyaépület található, melynek csak a 40 %-a a lakott. 
Feladatainkat és munkánkat tekintve ez továbbra is meghatározó jelentőségű. 
 
Állományunk rendszeresített létszáma 28-ról 27-re csökkent, mely egy járőri beosztás 
elvonásából adódott. 2009. évet 24, míg 2010. évet már csak 22 hadrafogható rendőrrel 
kezdtük meg. 
 
A személyi változások az alábbiak szerint alakultak: 
 
2009-ben 1 őrsügyeletes, 1 nyomozó és  1 járőrvezető került áthelyezésre más alegységhez, 
illetőleg 1 körzeti megbízott, 1 nyomozó és 1 őrsügyeletes tartós betegszabadságra vonult 
FÜV eljárás megkezdése céljából. 2009-ben csak az őrsparancsnok-közrendvédelmi helyettesi 
és egy körzeti megbízotti beosztást sikerült betöltenünk. A közterületi szolgálat megerősítése 
érdekében 2009. szeptember közepén a Kecskeméti Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztály állományából két járőr került kivezénylésre hozzánk.  
 
Ebben az évben az állományból 1 körzeti megbízott és 2 járőr távozott. Jelenleg egy főnek 
van beadva az áthelyezési kérelme más kapitányság állományába. A távozók és távozásra 
várók mind magasabb beosztást kaptak leendő szolgálati helyükön. Szeptember hónaptól egy 
fő kezdi meg tartós betegszabadságát nyugállományba vonulása miatt. Az év folyamán két főt 
sikerült más kapitányságról, illetve alegységből áthozva munkába állítani, akik nyomozói 
feladatokat látnak el. 
 
A fentiekből adódóan a beszámoló napján az őrs hadra fogható létszáma 20 fő, ebből 15-en 
teljesítenek tényleges szolgálatot a városban. Ez 3 fő parancsnokból, 2 fő nyomozóból, 5 fő 
körzeti megbízottból, valamint 5 fő járőrből tevődik össze.  
 
Gépjármű parkunk a vizsgált időszakban jelentősen módosult. Jelenleg 3 db Ford Focusból, 1 
db alapítványi tulajdonú Chevrolet Aveoból, 1 db Yamaha 250 motorkerékpárból, 2 db Derbi 
alapítványi tulajdonú segédmotor-kerékpárból és 1 db elektromos kerékpárból áll. A Fordok 
és a Chevrolet vonatkozásában jelentős technikai fejlesztés történt. 
 
Az alapítványi autó amortizációs cseréjére a Lajosmizséért Közalapítvány, valamint az 
önkormányzat jelentős összeget különített el.  
 
A járművek tankolása részben megoldott, de azért továbbra is nagy mértékben támaszkodunk 
az önkormányzatok által felajánlott támogatásokra.   
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Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy anyagi 
segítséget nyújtott az amortizációs cseréhez, valamint támogatták az őrs üzemanyaggal 
történő ellátását. 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A továbbiakban ismertetném Lajosmizse közbiztonsági helyzetét. 
 
A város közlekedési és közbiztonsági helyzetének alakulását továbbra is jelentős mértékben 
meghatározza annak földrajzi fekvése, úthálózata, a környező városok, települések adottságai, 
a lakosság összetétele, valamint a munkavállalás lehetőségei, melyek sok esetben továbbra is 
kedvezőtlenül hatnak az itt élők szubjektív biztonságérzetére. A hobby jellegű, nem állandóan 
lakott tanyák, hétvégi házak védtelensége, a fejlett, viszonylagosan jó minőségű és nagy 
forgalmú úthálózat ( M-5 autópálya, 5-ös főút, 5211, 5202 és a 4806-os utak ), a környező, 
bűnügyileg fertőzött városok, települések ( Kecskemét, Kunszentmiklós, Örkény, Dabas ) 
közelsége, az utazó bűnözők tevékenysége, valamint az itt élő külföldi „nem jó szándékú” 
vendégmunkások jelenléte a munkák eredményességét jelentősen megnehezíti. Természetesen 
jelentős hatással bírt a jogsértő cselekmények keletkezésére a gazdasági világválság is, mely 
gyakorlatilag már 2009. évben markánsan érzékelhető volt a vagyon elleni és személy elleni 
jogsértések kapcsán. 
 
Továbbra sem győzzük hangsúlyozni az állampolgári odafigyelés, gondoskodás fontosságát, 
mellyel az áldozattá válás esélyét lehetne csökkenteni. A megfelelő biztonsági rendszerek 
(zárak, riasztók, nyílászárók ) használatával, az idegenekkel szembeni óvatossággal, valamint 
a lakosok egymás iránti felelősség vállalásával sok esetben a bűncselekmények 
megelőzhetőek lennének. Az oda nem figyelés, hanyagság és közönyösség megfelelő táptalajt 
nyújt a bűnözői elemek tevékenységének, melyet azok a vizsgált időszakokban is 
kihasználtak. 
 
A rendőrségnek a bűncselekményeket elősegítő okok kiküszöbölésében továbbra is jelentős 
szerepe van, melyet propaganda tevékenységünkkel, illetve a rendszeres szűrő-kutató 
ellenőrzéseinkkel segítjük.  
 
A város illetékességi területén 2007. évben 556, 2008. évben 352, 2009. évben 368, 2009. év 
I-VI. hónapban 199, míg 2010. I-VI. hónapban 250 esetben vált ismerté bűncselekmény 
elkövetése ( 1-2. számú melléklet ). Továbbra sem tudunk egyedül hatni a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét negatív irányba befolyásoló tényezőkre, mint a nagy létszámú külföldi 
munkavállalók jelenléte, a gyermekkorúak deviáns és antiszociális viselkedése, valamint a 
város közlekedési moráljának állapota. Ehhez szükséges a társszervek, más hatóságok, 
valamint az itt élők figyelme, segítsége. 
 
Illetékességi területünkön elkövetett bűncselekményeket bemutató táblázat elemzésénél - mint 
korábban - most is meg kell említeni, hogy a felsorolt jogsértések nyomozását nem minden 
esetben a Lajosmizse Rendőrőrs munkatársai folytatták. Az ügyekben eljártak a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság, a Kecskeméti Rendőrkapitányság, a Vám- és Pénzügyőrség, a 
Bács-Kiskun Megyei Főügyészség és más nyomozóhatóságok munkatársai is. Sok esetben 
nem is bírtunk tudomással az elkövetett jogsértésekről, mivel azok nem a hatáskörünkbe, 
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illetékességünkbe tartoztak. Ezen sajátosságok figyelembevételével a táblázat továbbra is egy 
komplex, átfogó tájékoztatásra nyújt lehetőséget. 
 
Az őrs továbbra is a vagyon, a testi épség, a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs és a 
közrend elleni bűncselekmények nyomozását, vizsgálatát végezte. 
 
A személy elleni bűncselekmények száma 19-ről 38-ra emelkedett, míg a vizsgált félévek 
tekintetében ez 26-ról 16-ra csökkent. A jogsértések többségét továbbra is a testi sértések ( 
könnyű, súlyos ) tették ki, melyek családon belüli veszekedésekhez, illetve a 
vendéglátóhelyeken elkövetett garázdaságokhoz kapcsolódtak. El lehet mondani, hogy szinte 
minden esetben szeszes italtól befolyásolt állapotban voltak a résztvevők. 
 
A zaklatás, mint már szankcionálandó jogsértő magatartás, szintén markánsan jelentkezik. Ez 
is szorosan kapcsolódik a családokhoz, rokonokhoz, illetve a szűkebb lakókörnyezethez, 
mivel a sértetti és elkövetői kör innen kerül ki. A felek egymást minden esetben ismerik s 
valamilyen nézeteltérés miatt valósul meg a bűncselekmény. 
 
A vizsgált időszakokban történt emberölések közül egy alkalommal vált befejezetté a 
cselekmény, mely során szerelemféltésből megfojtotta a férj a feleségét. A további két esetben 
szerencsére csak kísérleti szakig jutottak el az elkövetők, így halálos eredmény nem történt. 
Meg kell jegyezni, hogy mind három eset még 2009. évben történt, de két ügy befejezésére 
csak 2010. évben került sor. 
 
2009. márciusában kazincbarcikai illetőségű lakosok egy hajléktalan személyt bántalmaztak, 
majd őt egy járműbe erőszakkal berakva személyes szabadságában korlátozták. Az elkövetők 
elfogásra kerültek. Az ügy körülményeinek vizsgálata során a rendőrhatóság vagyonosodási 
vizsgálatot kezdeményezett a tettesekkel szemben, melyet követően közel 22 millió forintos 
bírság került kiszabásra.   
 
Megjegyzem, hogy ezen társaság, illetve a hozzá kapcsolódó személyek visszatérően 
megjelentek, megjelennek a város területén, ahol kedvező áron vágott tűzifát próbálnak 
értékesíteni. Természetesen minden esetben csalnak a lemért fa mennyiségével, valamint 
kihasználják a lakók figyelmetlenségét és besurranásos lopásokat követnek el.     
 
A közlekedési bűncselekmények számában csökkenés mutatkozik 37-ről 30-ra, illetve 16-ról 
11-re.  
 
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az ittas járművezetők kiszűrésére, melynek 
eredményeként 2009. évben már jóval kevesebb vétségi alakzatot megvalósító ittas sofőr 
fogtunk. A szabálysértési oldalt hozzávéve az őrs illetékességi területén 2008. évben 213, 
2009. évben 191, 2009. I. félévben 110, míg 2010. I. félévében 76 ittas vezetővel szemben 
intézkedtünk. Megjegyzem, hogy kollégáim a megyében kimagaslóan az első helyen állnak az 
egy főre levetített ittas vezetőkkel szemben történt intézkedések kapcsán. Ez jól tükrözi az 
állomány szűrő-kutató tevékenységét.    
 
Ezen a téren nem lehetünk elnézőek, mert még mindig sokan ülnek felelőtlenül ittasan a volán 
mögé és ezzel a saját és mások életét veszélynek teszik ki.  
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Lajosmizsén a közlekedési balesetek száma ( 5. számú melléklet  ) kis mértékben csökkent. 
Az elsődleges baleseti okok a sebesség helytelen megválasztása és a kanyarodás szabályainak 
megszegése volt. A balesetek bekövetkezésében - mint további okozati tényező – már csak 
egy esetben játszott szerepet az ittasság, mely szerencsére emberéletet nem követelt. A halálos 
kimenetelű közlekedési balesetek száma nem változott, azok az M-5-ös autópályán és az 5-ös 
számú főúton történtek.  
 
A balesetek bekövetkezésének ideje zömmel a délutáni ( 9 eset ) és az esti ( 6 eset ) órákra 
tehető.  
 
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében szinte egyedülállóan a tanítási év minden napján a 
reggeli és déli órákban forgalomellenőrzést végzünk a tanintézmények és a Szabadság tér 
környezetében. Az iskola Szülői Szervezetének tartott tájékoztatón most is felhívtuk a szülők 
figyelmét, hogy a gyermekek helyes közlekedésre történő nevelésében a családnak van a 
legnagyobb szerepe az egyéni példamutatással.  
 
A helyi iskola minden korosztálya részére közlekedési ismereteket, valamint május és június 
hónapban a nyár veszélyeire felkészítő oktatásokat tartottunk. Megrendeztük a Kerékpáros 
Iskola Kupát, melynek a területi győztesei tisztes helytálltak a megyei döntőben. Az óvodában 
és a gyermeknapon most is bemutattuk a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Mobil 
KRESZ parkját, mely a gyermekek körében nagy sikert aratott.    
 
A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 9-ről 8-ra, illetve 
4-ről 3-ra csökkent. A helyi Gyámhivatallal, valamint a Családsegítő Szolgálattal szoros 
együttműködésben állunk, a munkánk során felmerülő problémákat minden esetben sikerült 
megoldanunk. Az általuk végzett tevékenység során derült fény több bűncselekmény 
elkövetésére, melyet követően a további eljárást az őrs folytatta le.  
 
A közélet tisztasága elleni bűncselekmények terén emelkedés 5-ről 14-re, valamint csökkenés 
10-ről 1-re tapasztalható. Itt az eljárások során tett tanúvallomásokkal kapcsolatosak a 
jogsértések. Ezen ügyekben a további intézkedéseket a Kecskeméti Nyomozó Ügyészség 
végzi el. 
 
A közrend elleni bűncselekmények száma 55-ről 48-ra csökkent, míg a félévek 
vonatkozásában 27-ről 47-re emelkedett. 
 
A félévi emelkedés egy bűncselekmény befejezésének eredménye, mely még 2008. évben 
indult, de csak 2010. februárjában került befejezésre. Az elkövetők 19 rendbeli csalást, 1 
rendbeli sikkasztást és 30 rendbeli magánokirat hamisítást követtek el. A cselekmény egy 
készpénz hitelezésével kapcsolatos ügynöki tevékenységhez kapcsolódott. 
 
Az állampolgárok biztonságérzetét befolyásoló garázda jellegű cselekmények száma nem 
változott, melyet a korábban említett körülmények jellemeznek.  
 
Nagy hangsúlyt fektetünk lakókörnyezetünk, természetünk védelmére. Ebben az évben már 
két esetben fejeztünk be nyomozást hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt, 
valamint jelenleg is hasonló ügyek felderítésében tevékenykedünk. Márciusban a polgárőrség 
légi járőrszolgálatának segítségével sikerült felderíteni egy helyi vállalkozás által használt 
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illegális hulladéklerakó helyet, melyet követően környezetkárosítás miatt az eljárást 
megindítottuk. Megjegyzem, hogy az őrs állománya köztisztasági szabálysértés elkövetése 
miatt ebben az évben 35 fővel szemben 366000 Ft helyszíni bírságot szabott ki. 
 
A közösség elleni izgatás, valamint az önkényuralmi jelkép használata egy olyan jogsértő 
cselekmény sorozat során valósult meg, mely a helyi cigány kisebbség ellen irányult. Itt 
ismeretlen elkövető az úgynevezett Óvárosi részen falragaszok felhasználásával a cigányság 
fizikai bántalmazására hívta fel a lakosságot. Az elkövető személyét ez idáig nem volt 
lehetséges felderíteni. 
 
A gazdasági bűncselekmények száma 26-ról 5-re, illetve 4-ről 2-re csökkent, melyekkel 
kapcsolatosan az eljárásokat a különböző társszervek folytatták le. 
 
A vizsgált időszakban az ismertté vált vagyon elleni bűncselekmények száma 201-ről 225-re 
változott, míg a félévet figyelembe véve az 112-ről 170-re módosult ( 2. számú melléklet ).  E 
bűncselekmény csoporton belül az általános lopások és a betöréses lopások száma növekedett 
meg ezen időszakok tekintetében. 
 
A teljesség igénye nélkül 2009. január hónaptól az alábbi érdeklődésre okot adható vagyon 
elleni jogsértő cselekmények történtek Lajosmizsén: 
 
Továbbra is jelentős az átutazó bűnözők megjelenése a város illetékességi területén. Az M-5-
ös autópályán ebben a félévben már 7, míg 2009. évben 32 esetben történt külföldi átutazó 
sérelmére lopás, melyeket albán, koszovói és román állampolgárságú személyek követtek el. 
Ezen ügyek felderítése számunkra szinte megoldhatatlan, mivel sem a megfelelő technikával, 
sem létszámmal nem rendelkezünk. Az Autópálya Rendőrség, valamint a helyi polgárőrség 
folyamatosan ellenőrzi, figyeli a Shell kutakat, illetve azok parkolóit, de a keletkezéseket 
tekintve jelenleg nem sok sikerrel. Az itt elkövetett bűncselekmények jelentős mértékben 
rontják a statisztikai adatainkat, habár ezek közvetlenül nem hatnak ki az itt élők szubjektív 
biztonságérzetére.   
 
Március és május hónapban 7, 8 és 11 éves gyermekek követtek el betöréses lopásokat, 
valamint motorkerékpár lopást. Az egyik 8 éves gyermeket a motorlopás során a jármű 
majdnem agyonnyomta. Velük szemben az eljárásokat büntethetőséget kizáró ok miatt meg 
kellett szüntetni. 
 
2009. júniusában 3 budapesti bolti tolvajt, valamint 2 kecskeméti lakhelyű tanyabetörőt 
sikerült kézre kerítenünk, akik szintén letartóztatásra kerültek. 
 
Júliusban elfogtunk és letartóztattunk egy traktor lopást elkövető társaságot, akik ladánybenei 
illetőségűek. Több vagyon elleni bűncselekmény elkövetését tudtuk velük kapcsolatosan 
felderíteni. 
  
Augusztusban elfogásra került egy kazincbarcikai lakos aki  37 kerékpár eltulajdonításával 
lett meggyanúsítva. A kerékpárokból csak 2 darabot sikerült visszaszerezni, mivel azokat 
olyan személyeknek értékesítette – pár ezer forintért - akiknek a kilétét nem volt lehetséges 
megállapítani.  
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A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2009. évben 136, míg ebben a félévben 72 
alkalommal hajtottunk végre közös ellenőrzéseket a KEFAG Zrt. munkatársaival a falopások 
megelőzése érdekében. A korábbiaktól eltérően már lombhullás előtt is lopják a külterületi 
akácosokat. Ezen elkövetőink többségében örkényi, tatárszentgyörgyi, valamint helyi lakosok 
voltak. 
 
Októberben ismételten megpróbálták eltulajdonítani az OTP helyi ATM pénzkiadó 
automatáját, mely során a korábbi lopási kísérlethez hasonlóan a szolgálatos rendőrt egy 
valótlan bejelentéshez irányították. Az elkövetők a későbbiekben elfogásra kerültek, akik 
ladánybenei lakosok voltak. 
   
Október majd november elején a város un. papföldi részén, illetve annak szoros 
környezetében egy lakás és üzletbetörésre szakosodott bűnözői csoport jelent meg, mely során 
négy alkalommal több cselekményt követtek el. Az elkövetések időpontja, valamint módszere 
nagy felháborodást váltott ki a lakosság körében, mivel az elkövetők hengerzártörés 
módszerével az éjszaka leple alatt tevékenykedtek. Ezen sorozat a helyi lakosság körében 
elindított egy olyan példaértékű kezdeményezést, mely alapján egyes településrészeken 
önkéntes járőrszolgálatok alakultak. 2010. márciusára szinte az egész város lefedésre került. 
Tapasztalataink szerint a kezdeti lelkesedést követően  több részen a szolgálatok megszűntek, 
de a kezdeményező papföldiek a mai napig aktívan végzik tevékenységüket. Ezen a részen a 
bűncselekmények szinte teljes egészében megszűntek. 
 
A város közbiztonságának megerősítésére irányuló lakossági összefogást az önkormányzat 
vezetése is felismerte, azt hathatósan támogatta. Ennek kapcsán egy térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése vált célkitűzéssé, valamint biztonságtechnikai expó, illetve 10 
lakossági fórum került megtartásra. A város területén pedig egy vagyonvédelmi vállalkozás 
létesített vonulós járőrszolgálatot.   
 
Ezen bűncselekmények kapcsán több megyei és megyén kívüli kapitányság (6) részére 
bűnügyi konferenciát tartottunk, mely során az elkövetési módszereket és információkat 
osztottuk meg egymással. Közel 42 ügyben találtunk azonosságot. Meg kell említenem, hogy 
az önkéntes szolgálatok megindulását követően ezen bűnözői csoport más területen jelent 
meg, így Kalocsán, Baján, Kiskunhalason, Szolnokon követtek el hasonló cselekményeket. 
Információink szerint a nyár folyamán Tiszakécskén és annak környezetében jelentek meg. 
Az ügyekben továbbra is felderítői tevékenységek folynak. 
 
Április hónapban sikerült lefülelnünk egy alkalmi és betöréses lopásra szakosodott helyi 
fiatalokból álló csoportot. Az ő számlájukra közel 40 vagyon elleni cselekmény írható. 
Mindannyian már büntetett előéletűek, akik közül egy fő előzetes letartóztatásban, egy fő 
pedig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A többiek szabadlábon hagyásuk mellett védekeznek. 
 
Júniusban szintén előzetes letartóztatásba helyeztünk egy helyi, többszörösen büntetett 
előéletű fiatalt, aki több idős embernek nyújtott színlelt segítséget, mely során azokat 
rendszerint meglopta. Az elkövetési hely rendszerint a boltok és a temető környékére volt 
tehető.  
 
A város területén állandó, illetve ideiglenes jelleggel tartózkodó külföldi vendégmunkások 
száma tapasztalataink szerint nem csökkent, de nem is emelkedett. Az általuk elkövetett 
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jogsértő cselekmények a korábbi időszakhoz képest azonban csökkenést mutatnak. 2008. 
évben az őrs 29 este kapcsán 32 fővel, 2009. évben 10 jogsértés kapcsán 12 fővel, míg ebben 
a félévben 3 bűncselekmény során 4 fővel szemben járt el. Természetesen a látencia is 
jelentős lehet. A vizsgált események továbbra is vagyon és személy elleni bűncselekmények, 
melyeket az alkalmi és betöréses lopások, illetve a testi sértések tesznek ki. A vizsgált 
időszakban két emberölés kísérlet és egy rablás elkövetője is közülük került ki. 
 
Az általuk elkövetett szabálysértések túlnyomó többségében közlekedési jogsértések, melyek 
az engedély nélküli vezetésből, illetve a lejárt műszaki érvényességből adódnak.  
 
Jelenleg a rendőrség nem rendelkezik olyan hathatós eszközzel, mellyel a külföldi 
vendégmunkások lajosmizsei jelenlétét pozitív irányba tudná befolyásolni. A külföldiek által 
elkövetett jogsértések felderítését nagyban megnehezíti, hogy személyazonosságukkal 
kapcsolatosan számtalan esetben nem rendelkezünk információval, azok a szálláshelyüket, 
munkaadójukat folyamatosan változtatják.  
  
Az ún. fekete munkásokkal és az azokat elszállásoltatókkal kapcsolatosan a Munkaügyi 
Felügyelőség és a helyi önkormányzat jegyzője bír intézkedési jogosultsággal, illetve 
kötelezettséggel. 2007. januárjától Románia uniós tagállammá vált, állampolgáraival 
kapcsolatosan az intézkedési lehetőségeink tovább nehezültek, az országban történő jogszerű 
tartózkodásukat ellenőrizni nem lehetséges, mivel a határregisztrálásuk megszűnt.  
 
A helyi önkormányzattal közös szálláshely ellenőrzésekbe kezdtünk, melynek kézzel fogható 
eredményei még váratnak magukra. Ezen személyek jelenléte, életvitele, öltözete, magatartása 
félelmet kelt a helyi lakosokban, mely a biztonságérzetüket negatív irányba befolyásolja. A 
város vezetése május hónapban a szakhatóságok, társszervek és más települések bevonásával 
egyeztető értekezletet tartott, melynek eredményeit mindenki megpróbál felhasználni a saját 
területén. 
 
A fenti adatok és körülmények figyelembevételével megállapítható, hogy Lajosmizsére 
közepes bűnügyi fertőzöttség jellemző ( 3. számú melléklet ). Célunk, hogy erről a szintről 
pozitív irányba elmozduljunk, csökkentsük a bekövetkezett bűncselekmények számát. Ezen 
törekvéseinkhez a kapitányság vezetése a rendelkezésre álló anyagi, technikai és személyi 
feltételeket megpróbálja biztosítani, de továbbra sem érhetünk el tartós eredményeket a helyi 
társszervek hathatós segítsége nélkül. Tovább kívánjuk fokozni a helyi polgárőrséggel a közös 
szolgálatokat, valamint még szorosabb és naprakészebb kapcsolatot kívánunk kialakítani a 
helyi társadalmi szervezetekkel és az önkormányzattal. 
 
Az alábbiakban ismertetném a főbb közrendvédelmi adatokat, valamint ez irányú 
tevékenységünk eredményének alakulását Lajosmizse és az őrs illetékességi területén.  
 
A közbiztonsági mutatók vonatkozásában ( 4. számú melléklet ) a korábbi évhez hasonlóan 
most is tapasztalható növekedés és visszaesés is. Továbbra sem a statisztika mesterkélt 
évenkénti növelése a célunk, hanem megpróbálunk nagyobb hangsúlyt fektetni a tudatos és 
célirányos, problémamegoldó és segítőkész hozzáállásra. A rendőri intézkedések ebben az 
évben is alaposak és körültekintőek, mely esetenként az állampolgárokban szigorúbb rendőri 
fellépés érzetét keltheti. A tett intézkedéseink során a hatályos jogszabályi normákat minden 
esetben maradéktalanul betartjuk.   
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Az ittas vezetőkkel szemben - legyen az gépkocsi, motorkerékpár vagy kerékpár vezetője - a 
zéró toleranciát alkalmazzuk. Ezen a téren nem lehetünk elnézőek, mert még mindig sokan 
ülnek felelőtlenül ittasan a volán mögé és ezzel a saját és mások életét veszélynek teszik ki.  
 
Ezentúl is minden pénteken és szombaton megerősített éjszakai járőrszolgálat ellátására kerül 
sor, mely során fokozott ellenőrzést tartunk a város szórakozóhelyein, kocsmáiban. Ennek 
eredményeként csökkentek a hétvégi éjszakai randalírozások, és nem történt úgynevezett 
“diszkóbaleset”. Ezen tevékenységünkben is nagy segítséget nyújtott a helyi polgárőrség.  
 
2009. évben 123, míg ebben a félévben 70 esetben tartottunk nagyobb rendőri erő 
igénybevételével  közbiztonsági és közlekedésbiztonsági akciót a város területén.  
 
Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan az eredményeink elérésében most is nagy 
szerepet játszott a társadalmi szervezetekkel történő szoros kapcsolattartásunk és közös 
szolgálataink nagy száma. Kiváló a munkakapcsolatunk a helyi polgárőrökkel, akik a 
mindennapos feladatok mellett jelentős részt vállaltak az év során a rendezvények 
biztosításában is. A közös szolgálatok során a járőr párok egy-egy segítővel látták el a 
feladatukat, így egy időben nagyobb területet lehetett lefedni. A régi dogmáktól eltérően nem 
találtuk feltétlenül szükségesnek a „két rendőr egy gépkocsiban” történő felállást akkor, 
amikor a technikai lehetőségek már lehetővé teszik az egymásnak történő azonnali 
segítségnyújtás lehetőségét.   Az első félévben 161 alkalommal 966, míg 2009. évben 246 
alkalommal 1476 órában láttunk el közös járőrszolgálatot, melyet a létszámhelyzetünkre 
tekintettel tovább kívánunk és kell fokoznunk.  
 
A településen tartott egyéb nagy nézőközönséget vonzó kulturális események biztosítása az 
őrs állománya által megtörtént, mely során rendőri fellépést igénylő események nem 
történtek. 
 
Az őrsügyeletesi szolgálat megszűnését követően bevezetett ügyfélfogadási rendet, illetve a 
rendőri elérhetőségek lehetőségeit a helyi lakosság mára elfogadta, ez különösebb problémát 
már nem okoz. Ezen változtatásokat a helyi írott és elektronikus médiákban megjelentetjük, 
valamint a lakossági fórumokon, illetőleg intézkedéseink során folyamatosan terjesztjük. 
    
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Megköszönöm az eddigi támogatásukat és kérem, a fentieket vitassák meg, ezzel kapcsolatos 
észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg és a beszámolómat szíveskedjenek elfogadni. 
 
L a j o s m i z s e, 2010. augusztus 16. 
 

 
Tisztelettel: 

 
                                                             Tarnóczy László r. alezredes 

                                                             őrsparancsnok 
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1. számú melléklet 
 

Lajosmizse város területén ismerté vált bűncselekmények alakulása ( ORFK adatok ) 
 

ISMERTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK 
LAJOSMIZSE VÁROS TERÜLETÉN 

2007. 
év 

2008. 
év 

2009. 
év 

2009. 
I - VI 

2010. 
I - VI 

      

SZEMÉLY ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 9 19 38 26 16 
KÖNNYŰ TESTI SÉRTÉS  3 4 11 9 4 
MAGÁNLAKSÉRTÉS  1 - - - - 
SÚLYOS TESTI SÉRTÉS 3 7 11 5 4 
EMBERÖLÉS  - 2 1 1 2 
KÉNYSZERÍTÉS - - 1 1 - 
SZEMÉLYI SZABADSÁG MEGSÉRTÉSE 2 1 2 1 1 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELMULASZTÁSA - 4 1 1 1 
ZAKLATÁS - 1 11 8 4 
      

KÖZLEKEDÉSI BŰNCSELEKMÉNYEK 150 37 30 16 11 
KÖZÚTI BALESET OKOZÁSA  12 6 9 3 1 
KÖZÚTI JÁRMŰ ITTAS VEZETÉSE  43 28 18 12 9 
JÁRMŰVEZETÉS TILTOTT ÁTENGEDÉSE - - 3 1 - 
A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGA ELLENI  - 2 - - 1 
KÖZÚTI KÖZL. BIZTONSÁGA ELLENI BCS.  95 - - - - 
CSERBENHAGYÁS - 1 - - - 
      

A HÁZASSÁG, CSALÁD, IFJÚSÁG, NEMI 
ERKÖLCS ELLENI BCS-K 

4 9 8 4 3 

TARTÁS ELMULASZTÁSA 1 8 1 1 2 
KITARTOTTSÁG 2 - - - - 
KISKORÚ VESZÉLYEZTETÉSE 1 1 4 - - 
SZEMÉREM ELLENI ERŐSZAK - - 1 1 1 
TILTOTT PORNOGRÁF FELVÉTELLEL 
VISSZAÉLÉS 

- - 2 2 - 

      

ÁLLAMIG., IGSZOLG., KÖZÉLET TISZTASÁGA 
ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 

2 5 14 10 1 

HAMIS TANUZÁS  1 1 6 6 - 
HAMIS TANUZÁSRA FELHÍVÁS - - 1 1 - 
HAMIS VÁD 1 2 - - - 
EMBERCSEMPÉSZET - 1 - - - 
HIVATALOS SZEMÉLY ELLENI ERŐSZAK - 1 - - - 
ZÁRTÖRÉS - - 7 3 - 
BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS 
AKADÁLYOZÁSA 

- - - - 1 

      

KÖZREND ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 51 55 48 27 47 
VISSZAÉLÉS LŐFEGYVERREL, VAGY 
LŐSZERREL  

1 1 1 1 - 
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GARÁZDASÁG  7 13 10 6 6 
KÖZOKIRAT HAMISÍTÁS  8 7 4 3 5 
MAGÁNOKIRAT HAMISÍTÁS  - 3 2 1 32 
VISSZAÉLÉS OKIRATTAL  27 19 11 9 - 
ÖNKÉNYURALMI JELKÉP HASZNÁLATA - - 1 - - 
ÖNBÍRÁSKODÁS - - 2 - - 
EGYEDI AZONOSÍTÓJEL MEGHAMISÍTÁSA  6 7 1 1 - 
KÖZÉRDEKŰ ÜZEM MŰKÖDÉSÉNEK 
MEGZAVARÁSA  

- 1 - - - 

ÁLLATKÍNZÁS - 2 1 1 2 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS RENDJÉNEK 
MEGSÉRTÉSE 

2 1 6 2 2 

KÖRNYEZETKÁROSÍTÁS - - 1 - - 
KÖZÉRDEKŰ ÜZEM RENDJÉNEK 
MEGZAVARÁSA 

- 1 - - - 

KÖZVESZÉLYOKOZÁS - - 2 1 - 
KÖZVESZÉLLYEL FENYEGETÉS - - 1 - - 
KÖZÖSSÉG ELLENI IZGATÁS - - 4 1 - 
VISSZAÉLÉS KÁBÍTÓSZERREL - - 1 1 - 
      

GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK 6 26 5 4 2 
ÁRU HAMIS MEGJELEÖLÉSE  2 - - - - 
PÉNZHAMISÍTÁS  1 - - - 2 
JÖVEDÉKI VISSZAÉLÉS ELŐSEGÍTÉSE 1 2 2 2 - 
JÖVEDÉKI ORGAZDASÁG - 1 - - - 
KÉSZPÉNZFIZETÉSI ESZKÖZZEL VISSZAÉLÉS  2 14 1 - - 
TARTOZÁS FEDEZETÉNEK ELVONÁSA - 1 - - - 
SZÁMVITEL RENDJÉNEK MEGSÉRTÉSE - 1 1 1 - 
ADÓCSALÁS - 5 - - - 
VISSZAÉLÉS JÖVEDÉKKEL - 2 - - - 
CSŐDBŰNCSELEKMÉNY - - 1 1 - 
      

VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 334 201 225 112 170 
LOPÁS    75 75 124 65 89 
BETÖRÉSES LOPÁS  36 40 67 32 50 
SIKKASZTÁS  4 6 4 1 1 
CSALÁS  20 42 8 1 21 
RONGÁLÁS  102 8 19 10 7 
RABLÁS  5 3 - - 1 
ZSAROLÁS  3 - - - - 
ORGAZDASÁG  2 1 2 2 - 
JÁRMŰ ÖNKÉNYES ELVÉTELE  1 1 - - 1 
SZERZŐI ÉS SZOMSZÉDOS JOG. MEGSÉRTÉSE  86 24 - - - 
HITELSÉRTÉS - 1 - - - 
JOGTALAN ELSAJÁTÍTÁS - - 1 1 - 
      

ÖSSZESEN: 556 352 368 199 250 
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2. számú melléklet 
 

Ismerté vált bűncselekmények 2009. 
évben
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Ismerté vált bűncselekmények 
2009. I-VI.
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Ismerté vált bűncselekmények 
2010. I-VI. 
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Vagyon elleni bűncselekmények megoszlása 
2010. I-VI.
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3. számú melléklet 
 
 

 Lajosmizse város és a környező, hasonló lélekszámú városok ezer főre eső 
bűncselekmény adatai ( ORFK adatbázis ) 

 
 

2007. év 
 

Helység Összes 
bűncselekmény 

szám 

Ezer lakosra jutó 
bűncselekmények 

száma 
Lajosmizse 556 47,8 

Kerekegyháza 65 10,5 
Tiszakécske 344 29 

Szabadszállás 167 24,4 
Kunszentmiklós 288 31,9 

Kiskőrös 671 44,5 
Kiskunmajsa 360 29,7 

 
2008. év 

 
Helység Összes 

bűncselekmény 
szám 

Ezer lakosra jutó 
bűncselekmények 

száma 
Lajosmizse 352 30,2 

Kerekegyháza 54 8,7 
Tiszakécske 330 27,8 

Szabadszállás 147 21,5 
Kunszentmiklós 419 46,5 

Kiskőrös 593 39,3 
Kiskunmajsa 419 34,6 

 
2009. év 

 
Helység Összes 

bűncselekmény 
szám 

Ezer lakosra jutó 
bűncselekmények 

száma 
Lajosmizse 368 31,6 

Kerekegyháza 74 12 
Tiszakécske 226 19 

Szabadszállás 127 18,5 
Kunszentmiklós 219 24,3 

Kiskőrös 485 32,1 
Kiskunmajsa 304 25,1 
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2009. I-VI. hó 
 

Helység Összes 
bűncselekmény 

szám 

Ezer lakosra jutó 
bűncselekmények 

száma 
Lajosmizse 199 17,1 

Kerekegyháza 37 6 
Tiszakécske 100 8,4 

Szabadszállás 60 8,7 
Kunszentmiklós 109 12,1 

Kiskőrös 283 18,7 
Kiskunmajsa 154 12,7 

 
 

2010. I-VI. hó 
 

Helység Összes 
bűncselekmény 

szám 

Ezer lakosra jutó 
bűncselekmények 

száma 
Lajosmizse 250 21,4 

Kerekegyháza 36 5,8 
Tiszakécske 163 13,7 

Szabadszállás 32 4,6 
Kunszentmiklós 123 13,6 

Kiskőrös 248 16,4 
Kiskunmajsa 189 15,6 
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4. számú melléklet 
 
 

A Lajosmizse Rendőrőrs közrendvédelmi mutatói 
 
 

 2007. év 2008. év 2009. év 2009.    
I-VI. 

2010.    
I-VI. 

Igazoltatott személyek 
száma 

8816 6910 5874 2848 5224 

Elfogások száma 104 118 112 61 48 
Előállítások száma 183 248 252 146 108 
Elrendelt elővezetések 
száma: 

104 123 122 68 41 

 - ebből végrehajtott                         40 27 40 17 9 
Ittas vezetés (bűnügy) 44 30 30 20 10 
Szabálysértési feljelentések 
száma: 

540 551 551 283 294 

- kiemelt közlekedési 177 164 195 105 88 
- ittas vezetés 160 183 161 90 66 
Helyszíni bírság fő / Ft. 
 

892 / 
2.792.000 

781 / 
4.309.000 

741 / 
4.533.500 

372 / 
1.881.500 

495 / 
3.138.000 
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5. számú melléklet 
 

Baleseti statisztika 
Statisztikai időszak:  

Bázisidőszak: 20080101 - 20081231 
Tárgyidőszak: 20090101 – 20091231 

 

Megnevezés Bázisidőszak Tárgyidőszak Eltérés 
(db) 

Eltérés 
(%) 

Balesetek száma 28 24 -4 -14.29 

-Halálos 2 2 0 - 

-Súlyos 16 9 -7 -43.75 

-Könnyű 10 13 3 30 

Ittas volt az okozó 4 1 -3 -75 

-Halálos 0 0 0 - 

-Súlyos 3 0 -3 - 

-Könnyű 1 1 0 - 

Okok 

-gyorshajtás 6 5 -1 -16.67 

-előzés 2 1 -1 -50 

-elsőbbségi jog 7 3 -4 -57.14 

-irányvált. 
kanyarodás 3 2 -1 -33.33 

-haladás és 
kanyarodás 4 7 3 75 

-megállási köt.be 
nem tartása 0 0 0 - 

-világitás 1 0 -1 - 

-járművezető egyéb 
hibája 4 6 2 50 

-jármű hibája 0 0 0 - 

-pálya hibája 0 0 0 - 
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-gyalogosok hibája 0 0 0 - 

-utasok hibája 0 0 0 - 

-egyéb 1 0 -1 - 

Okozók 

-személygépkocsi 19 19 0 - 

-tehergépkocsi 5 5 0 - 

-motorkerékpár 1 0 -1 - 

-kerékpár 2 0 -2 - 

-segédmotorkerékpár 0 0 0 - 

-autóbusz 0 0 0 - 

-egyéb jármű 0 0 0 - 

-gyalogos 0 0 0 - 

-egyéb 1 0 -1 - 

Külföldi okozó 5 7 2 40 

Reggel ( 4:00- 6:59 ) 1 2 1 100 

Délelőtt ( 7:00-11:59 ) 8 2 -6 -75 

Délután ( 12:00-17:59 
) 10 9 -1 -10 

Este ( 18:00-21:59 ) 7 6 -1 -14.29 

Éjszaka ( 22:00- 3:59 
) 2 5 3 150 

Összes sérült 51 37 -14 -27.45 

-halálos 4 2 -2 -50 

-súlyos 19 11 -8 -42.11 

-könnyű 28 24 -4 -14.29 

 


