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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 25-i ülésére
Tárgy: Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
Ikt.sz.: I/761/3/2014.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. decemberi ülésén a 196/2013.
(XII. 19.) határozatával elfogadta a Képviselő-testület 2014. évi munkatervét, mely szerint a
Képviselő-testületnek 2014. 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 Kovács István r. alezredes, őrsparancsnok elkészítette
és Kerti István r. alezredes, rendőrségi tanácsos, mb. kapitányságvezető jóváhagyta. A
beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
A munkatervben foglaltakat figyelembe véve kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen a
beszámolót megvitatni.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet
……../2014. (…) 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: 2014. szeptember 25.

Lajosmizse, 2014. szeptember 17.
Basky András sk.
polgármester
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Szám: 8834 /2014. ált.
Jóváhagyom:
Kerti István r. alezredes
rendőrségi tanácsos
mb. kapitányságvezető

BESZÁMOLÓ

LAJOSMIZSE VÁROS KÖZREND- ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

Készült: Lajosmizse Városi Önkormányzat
2014. szeptemberében tartandó ülésére
Készítette: Kovács István r. alezredes
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Tisztelt Önkormányzati 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 2013. évi bűnügyi és közrendvédelmi eredményeiről fogom Önöket tájékoztatni.
A rendőrőrs illetékességi területe az eltelt évben nem változott Lajosmizse városén kívül még
további öt településre terjed ki, melynek nagysága megközelítőleg 42000 hektár, a lakosság
összlétszáma pedig kb. 24000 fő. A terület kiterjedt tanyavilággal rendelkezik, ahol 3000
tanyaépület található, melynek csak 40 %-a a lakott. Ezen körülmények feladatainkat és
munkánkat tekintve kiemelten meghatározók.
A Rendőrőrs jelenlegi létszáma 21 fő. Lajosmizse székhellyel 15 kolléga teljesít szolgálatot.
Az őrs létszáma teljesen feltöltött, üres státusszal nem rendelkezünk.
Lajosmizse területén 24 órában teljesítünk szolgálatot. A Lajosmizse Rendőrőrsöt a 06/76356-011-es hívószámon hivatali munkaidőben és a 06/20/539-8440-es hívószámon a nap
bármely szakában el lehet érni telefon. A személyes panaszfelvétel hivatali munkaidőben,
vagy hivatali munkaidőn kívül a fent már említett telefonszámon történt egyeztetést követően.
Továbbra is elérhetőek vagyunk az ingyenesen hívható 107-es, 112-es rendőrségi
segélyhívókon. A bejelentéseket a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központja kezeli.
A járőrszolgálatokat rendszerint a helyi polgárőrség tagjaival közösen látjuk el, ők a
tevékenységükkel nagyban segítik a munkánkat.
Továbbra is célunk létszámunk növelése, mellyel még hatékonyabb és nagyobb rendőri
jelenlétet tudnánk biztosítani.
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy jelentős
anyagi segítséget nyújtottak a szolgálati járművek üzemeltetéséhez.
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Tisztelt Képviselő Testület!
A továbbiakban az alábbi szempontrendszer alapján ismertetem Lajosmizse közbiztonsági
helyzetét.
Általánosságban
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.
A bűnügyi helyzet alakulása:
A város illetékességi területén - a Rendőrségi nyilvántartási rendszer adatai alapján - 2012.
évben 350, míg 2013. évben 352 ismerté vált bűncselekmény történt. 2013. I. félévében 149
bűnesetet regisztráltunk, mely 2014 ugyanezen időszakában 159-re emelkedett. (1-2. számú
melléklet). Eredményeink megtartásához, javításához ezután is szükséges a társszervek, más
hatóságok, valamint az itt élők figyelme, segítsége.
A regisztrált bűncselekmények 1000 lakosra vetített aránya
A regisztrált bűncselekmények 1000 főre jutó bontásban Lajosmizse vonatkozásában a 2013.
évben 30.25. Ez összehasonlítva a környező települések 1000 főre eső bűncselekmény
számával (Dabas 25.18, Nagykőrös 33.4, Kunszentmiklós 31.4, Izsák 19.47, Örkény 40)
közepesnek számít. (3. számú melléklet)
A fenti adatok és körülmények figyelembevételével megállapítható, hogy a város közepes
bűnügyi fertőzöttséget mutat. Célunk, hogy erről a szintről pozitívabb irányba mozduljunk el
és a hathatósabb rendőri fellépéssel csökkentsük a bekövetkezett bűncselekmények számát.
Ezen törekvéseinkhez a rendőrkapitányság vezetése a szükséges anyagi, technikai és személyi
feltételeket biztosítja, de nem érhetünk el tartós eredményeket a helyi társszervek hathatós
segítsége nélkül. Tovább kívánjuk fokozni a helyi polgárőrséggel, mezőőrrel a közös
szolgálatainkat, valamint még szorosabb és naprakészebb kapcsolatot kívánunk kialakítani a
helyi társadalmi szervezetekkel és az önkormányzattal. Még inkább ellenőrizni kívánjuk a
külterületeket.
A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények alakulása:
A regisztrált 352 bűncselekmény közül 76-ot követtek el közterületen. Ez a szám nagyjából
azonos az előző években közterületen elkövetett bűncselekmények számával.
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A kiemelt bűncselekmények számának alakulása:
A rendőri vezetés meghatározása alapján a rendőrség részére 14 kiemelt bűncselekményi
kategória került felállításra. Ezek a kategóriák az emberölés, a szándékos emberölés, az
emberölés kísérlete, a kifosztás, a zsarolás, a testi sértés, a súlyos testi sértés, halált okozó
szándékos súlyos testi sértés, a rongálás, az orgazdaság, a jármű önkényes elvétele, a
gépjármű feltörés és a személygépkocsi lopás, a lakásbetörés, a lopás, a rablás, a visszaélés
kábítószerrel, a kiskorú veszélyeztetettsége, az embercsempészés, a garázdaság, az
önbíráskodás.
Ezen bűncselekményi kategóriákra kiemelt figyelmet fordítunk.
Ami Lajosmizse város területén a 14 kiemelt kategóriából említést érdemel a 18 testi sértés, és
a 8 súlyos testi sértés. Sajnos kiemelkedő a lopások (158) és dolog elleni erőszakkal elkövetett
lopások (lakásbetörések) száma, mely 31.
A Lajosmizse területén elkövetett bűncselekmények jelentős része a kiemelt bűncselekményi
kategóriába tartozik.
Lajosmizse város területén az ismerté vált bűncselekmények nagy részét (352- ből 212) a
vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. Bár előre léptünk a keletkezés csökkentésének
terén, de további kemény feladatot jelent a vagyon elleni bűncselekmények keletkezésének
további visszaszorítása. Az ismertté vált vagyon elleni bűncselekmények száma kis
mértékben csökkent 243-ról 212-re. Továbbra is az általános és a betöréses lopások az
elsődlegesek. Mint már említettem 2013-ban 31 betöréses lopást követtek el a 2012. évi 58-al
szemben.
A lopásokat, betöréses lopásokat jellemzően továbbra is az átutazó bűnözők, illetve a
külterületi részen letelepedett személyek, valamint rokonaik követik el.
A lopások jelentős részét továbbra is a külterületi fa és fémlopások tették ki. A falopások
tekintetében többnyire most is a helyi lakosok kerültek elfogásra. A környező erdőkben több
esetben értünk tetten tolvajokat.
A gépjármű feltörések számát sajnálatos módon nem sikerült szinten tartani 3-ról 6-ra
emelkedett. Sajnos az általunk már ismert csoportok állandó figyelemmel kísérésével,
valamint a szomszédos kapitányságokkal történő folyamatos együttműködés mellett ezt az
eredményt sikerült elérni. Ezen munkánk során továbbra is nagy segítséget nyújtott a helyi
polgárőrség szűrő, kutató tevékenységével. Továbbra sem győzzük hangsúlyozni, hogy az
állampolgároknak nagyobb körültekintéssel kell lenniük a gépjárművek utasterében látható
helyen hagyott tárgyak tekintetében, mivel azok „felkínálják” magukat a bűnelkövetők
részére.
Még mindig gondot okozott a külföldi állampolgárok által elkövetett kisebb-nagyobb
jogsértések megelőzése, felderítése. A jelenlegi jogszabályi háttér nem biztosítja a
rendőrségnek azt a lehetőséget, hogy a vendégmunkások jelenlétét folyamatosan figyelemmel
kísérhesse. A külföldiek által elkövetett jogsértések felderítését nagyban megnehezíti, hogy
személyazonosságukkal kapcsolatosan számtalan esetben nem rendelkezünk információval,
mivel a szálláshelyüket, munkaadójukat folyamatosan változtatják. Az országban történő

7

jogszerű tartózkodásukat ellenőrizni nem lehetséges, mivel a határregisztráció az Európai
Unió országainak közös határain megszűnt.
A kiemelten kezelt bűncselekményeken kívüli fontosabb bűncselekmények
Továbbra is jelentős a személy elleni bűncselekmények száma, mely a 2012 évi 60-ról 2013ban 43-ra csökkent. Megállapíthatjuk, hogy 2013. évben is domináns a testi sértések száma
(19), mely családi, baráti, kocsmai veszekedésekre, verekedésekre vezethetők vissza. Az
alkoholfogyasztás - mint oksági tényező - most is meghatározó volt. Kiemelkedő e
kategóriában még a zaklatások száma is, melyből 17 történt 2013. évben.
Továbbra sem győzzük hangsúlyozni az állampolgári odafigyelés, gondoskodás fontosságát,
mellyel az áldozattá válás esélyét lehet csökkenteni. A megfelelő biztonsági rendszerek
(zárak, riasztók, nyílászárók) használatával, az idegenekkel szembeni óvatossággal, valamint
a lakosok egymás iránti felelősség vállalásával a bűncselekmények megelőzhetőek lennének.
Az oda nem figyelés, hanyagság és közönyösség megfelelő táptalajt nyújt a bűnözői elemek
tevékenységének, melyet azok az értékelt időszakokban is kihasználtak.
A bűnüldöző munka értékelése
A regisztrált 352 bűncselekmény közül 161 db került felfüggesztésre az elkövető ismeretlen
volta miatt. Ez az összes bűnügyként indított eljárás 45.86 %-a. Felderítési eredményességünk
29.05 % volt 2013. évben.
A fenti adatok és körülmények figyelembevételével megállapítható, hogy Lajosmizse
bűnügyileg közepesen fertőzött település. 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
biztosítja, 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.
A közterületi jelenlét
Az alábbiakban ismertetném a főbb közrendvédelmi adatokat, valamint ezen tevékenységeink
eredményének alakulását a város és az őrs illetékességi területén.
A közbiztonsági mutatók vonatkozásában (4. számú melléklet) a korábbi évhez hasonlóan
egyes esetekben növekedés míg más esetekben visszaesés tapasztalható. 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, melyek esetenként az
állampolgárokban szigorúbb rendőri fellépés érzetét kelthetik. Munkánk során a hatályos
jogszabályi normákat minden esetben maradéktalanul betartjuk. Továbbra is heti egy
alkalommal, nagyobb rendőri erő mozgósításával közbiztonsági, közlekedési, bűnügyi szűrő,
kutató munkát folytatunk. Ezeknél az akcióknál különös figyelemmel kísérjük a külterületi
lakosokat, valamint az időseket.
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
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ülnek felelőtlenül alkoholos befolyásoltság alatt a volán mögé és ezzel a saját és mások életét
teszik ki veszélynek.
2012. évben 167, míg a vizsgált időszakban 199 esetben tartottunk nagyobb rendőri erő
igénybevételével közbiztonsági és közlekedésbiztonsági akciót a város, illetve a környező
települések területén.
Az 5-ös számú főúton megjelenő útszéli prostitúció visszaszorítására a rendelkezésünkre álló
összes jogi eszközzel fellépünk, ilyenkor helyszíni bírságot szabunk ki (80 esetben 4 020 000
forint) és szabálysértési feljelentéseket teszünk (3 eset).
A közrendvédelmi szolgálatteljesítés főbb mutatói
Az őrs állománya az értékelt év során 9065 szolgálati órában volt szolgálatba vezényelve.
Ebből 5705 órát teljesítettek közterületen. A szolgálat teljesítések során a 2013. évben 6017
főt vontunk igazoltatás alá. Közülük 115 fővel szemben alkalmaztunk figyelmeztetést, 28
fővel szemben foganatosítottunk biztonsági intézkedést, 421 fő-vel szemben foganatosítottak
előállítást, 140 fővel szemben rendeltek el elővezetést és ebből 60 fővel szemben végre is
hajtottuk. 341 fő került elfogásra és 1217 fővel szemben alkalmaztunk helyszín bírságot
összesen 16.469.000 Ft összértékben.
A rendezvénybiztosítások
A településen tartott nagy nézőközönséget vonzó kulturális események biztosítása az őrs
állománya által megtörtént, mely során rendőri fellépést igénylő események nem történtek.
A közlekedésbiztonsági helyzet
Lajosmizsén a közlekedési balesetek száma (5. számú melléklet) 34-ről 44-re változott. Az
elsődleges baleseti ok továbbra is az irányváltoztatás, valamint a haladás és kanyarodás
szabályainak megszegése volt. 32 esetben jártunk el ittas gépjárművezetés miatt. 2013. évben
nem volt halálos kimenetelű közlekedési baleset. A balesetek bekövetkezésének ideje zömmel
a délelőtti és délutáni órákra tehető.
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében a tanítási év minden napján a reggeli és déli
órákban forgalomellenőrzést végzünk a tanintézmények és a Szabadság tér környezetében. A
Szülői Szervezetnek 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 győztesei tisztesen helytálltak a megyei döntőben.
A Megyei Balesetmegelőzési Bizottságtól kapott gyermek-rajz pályázat anyagát az iskola
részére továbbítottuk. Ebben az évben is közlekedésbiztonsági napot tartottunk az iskolában a
polgárőrséggel közösen. Most is elhoztuk a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Mobil KRESZ parkját, mely a gyermekek körében nagy sikert aratott.

9

Kapcsolattartás a társzervekkel
Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan az eredményeink elérésében most is nagy
szerepet játszott a társadalmi szervezetekkel történő szoros együttműködés és a sok közös
szolgálat. 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. 2012-ben 458 alkalommal 3664 órában, míg 2013. évben
497 alkalommal 3922 órában tevékenykedtünk közösen. A polgárőrök hathatós segítsége
számunkra fontos és nélkülözhetetlen. Jelentős számú szolgálatot látunk el a KEFAG ZRT
munkatársaival is.
Napi kapcsolatban állunk az Önkormányzattal, valamint a munkánkat irányító ügyészséggel,
bírósággal.
Az oktatási intézményekkel kapcsolatunk napi szintű. Az iskola rendőr programban részt
veszünk, melynek keretében kollégánk előadásokat tart az intézményekben, illetve részt vesz
az előadások megszervezésében.
Összegzés és a kitűzött feladatok
A 2013. év során a Lajosmizsei Rendőrőrs beosztottai és vezetői a rendelkezésre álló törvényi
lehetőségek teljes kihasználásával végezték feladatukat. Az állomány létszámához mérten
jelen voltunk a közterületen és megfelelő eredménnyel végeztük a bűnügyi munkát is.
A 2014. évre kitűzött feladatok között kiemelkedő helyen szerepel a közterületi jelenlét
növelése, valamint a bűnügyi állomány létszámának növelésével, a feladatok még precízebb
elosztásával a hatékonyabb bűnügyi tevékenység.
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, 2014. szeptember 10.

Tisztelettel:

Kovács István r. alezredes
őrsparancsnok
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Szám: 03010/ 8834 /2014. ált.

Jóváhagyom:
Kerti István r. alezredes
rendőrségi tanácsos
mb. kapitányságvezető

Melléklet
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóhoz

Készült: Lajosmizse Városi Önkormányzat
2014. szeptemberben tartandó ülésére
Készítette: Kovács István r. alezredes
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1. számú melléklet

Lajosmizse Város területén ismerté vált bűncselekmények alakulása

A 2013. július 1-én hatályba lépő 2012. évi C. törvény teljesen átformálta a
bűncselekmények elhelyezkedését a bűncselekményi kategóriákon belül. Engedjék meg,
hogy az előző évektől eltérően a hatályban lévő jogszabályi bontás alapján mutassam be
a Lajosmizse Város területén 2013. évben ismerté vált bűncselekményeket.

Bcs.megnevezése
Az állam és emberiség elleni bűncselekmények
4. Egészség elleni bűncselekmények
5. Egyéb élet elleni bűncselekmények
6. Segítségnyújtás elmulasztása
7. Testi sértés előkészülete
8. Emberölés
9. Emberölés előkészülete
10. Gondatlanságból elkövetett emberölés
11. Emberölés kísérlete
12. Gondatlanságból elkövetett könnyű testi sértés
13. Könnyű testi sértés
14. Gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés
15. Súlyos testi sértés
16. Életveszély okozó súlyos testi sértés
17. Halált okozó súlyos testi sértés
18. Az egészségüggyel kapcsolatos bűncselekmények
19. Emberkereskedelem
20. Az emberi méltóság elleni bűncselekmények
21. Emberrablás
22. A szabadság elleni bűncselekmények
23. Zaklatás
Személy elleni bűncselekmények
24. A vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények
27. Közúti cserbenhagyás
28. Halált okozó közúti baleset okozása
29. Közúti baleset okozása (halált nem okozó)
30. A közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
31. Közúti veszélyeztetés
32. Közúti jármű vezetése bódult állapotban
33. Közúti járművezetés tiltott átengedése
34. Közúti jármű ittas vezetése
A közlekedési bűncselekmények
35. A házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények
36. Kiskorú veszélyeztetése
37. Egyéb nemi erkölcs elleni bűncselekmények
38. Erőszakos közösülés
A házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs elleni bcs-k.
39. A választás rendje elleni bűncselekmény

Lajosmizse 2012

Lajosmizse 2013
1

2

2

14
8

9
2
8

3

4

33
60
1

17
43
1
3

2
7
3
1

6
1
1

22
36
8
3

32
44
6
1

11

2
9

12
40. Egyéb rendészeti bűncselekmények
41. Beutazási és tartózkodási tilalom megsértése
46. A hivatali bűncselekmények
47. Egyéb hivatalos személy elleni bűncselekmények
48. Hivatalos személy elleni erőszak
49. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
Államigazgatás,igazságszolg.és a közélet tisztasága ell.bcsk
52. Bűnszervezetben részvétel
53. Egyéb közbiztonság elleni bűncselekmények
54. Visszaélés haditechnikai termékkel
55. Visszaélés lőfegyverrel, vagy lőszerrel
56. Visszaélés robbanóanyaggal, vagy robbantószerrel
57. Egyéb köznyugalom elleni bűncselekmények
58. Garázdaság, rendbontás
59. Közveszéllyel fenyegetés
60. Önbíráskodás
61. Egyéb közbizalom elleni bűncselekmények
62. Visszaélés okirattal
63. Egyéb közegészség elleni bűncselekmények
64. Visszaélés kábítószerrel (termesztés, tartás, előállítás)
65. Visszaélés kábítószerrel terjesztői magatartások
A közrend elleni bűncselekmények
68. Egyéb gazdálkodási rendet sértő bűncselekmények
76. Pénzhamisítás kisebb értékre,előkészülete és elősegítése
77. Pénzhamisítás minősített esetei
80. Készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó
bűncs.-k
81. Csempészet
83. Jövedékkel visszaélés elősegítése
84. Munkáltatással keletkező fizetési kötelezettségek bűncs.-ei
85. Jövedéki orgazdaság
86. Visszaélés jövedékkel
A gazdasági bűncselekmények
87. Zseblopás
88. Személygépkocsi lopás
89. Gépkocsi feltörés
90. Színesfémlopás
91. Fa lopás
92. Trükkös lopás lakásból
93. Trükkös lopás gépkocsiból
94. Strandlopás
95. Egyéb lopás
96. Lopás lakóépületből
97. Lopás nyaraló, hétvégi házból
98. Lopás üzletből, boltból
99. Lopás raktárból, telephelyről
102. Lopás pénzintézet sérelmére
103. Egyéb lopás betöréses módszerrel
104. Csalás kisebb értékre (SZV)
105. Csalás szabálysértési értékre (SZV)
106. Csalás nagyobb értékre
107. Csalás kisebb értékre minősítő körülménnyel (B)
108. Csalás jelentős, vagy azt meghaladó értékre
109. Csalás nagyobb értékre minősítő körülménnyel
112. Fegyveresen elkövetett egyéb rablás

1

1

2
2

9

4

2
1
13
2
10
13

50
1
1

13

8
2
5
4
36
1
1
3

9

11
2

5
20

3
7
10

7

114
32

96
24

2
3
1
26
3

1
3

3

9

15
3
1
2
3

4
2
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113. Egyéb rablás
114. Zsarolás
115. Hűtlen kezelés
116. Jogtalan elsajátítás
117. Kifosztás
118. Orgazdaság
119. Fegyveres rablás
120. Sikkasztás
121. Egyéb vagyon elleni bűncselekmények
122. Rongálás
123. Szerzői vagy iparvédelmi jog megsértéséhez kapcsolódó
bcs.-k
124. Jármű önkényes elvétele
Vagyon elleni bűncselekmények
125. A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények
A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények
Mindösszesen

2

1

1
1

4
6

6
2
19

8
1
5

2
243

2
213

412

352
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2. számú melléklet

2013. évi bűncselekmények megoszlása

2%

6%

14%

6%

3%
4%
0%
65%

az élet a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
vagyon elleni bűncselekmények
vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
köznyugalom elleni bűncselekmények
közbizalom elleni bűncselekmények
az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
közlekedési bűncselekmények
a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények
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3. számú melléklet
Lajosmizse város és a környező, hasonló lélekszámú városok ezer főre eső
bűncselekmény számai (MRFK adatok)
Helység

2012. év
Összes bűncselekmény
szám

Lajosmizse
Örkény
Dabas
Nagykőrös
Izsák
Kunszentmiklós

428
158
371
705
134
268

Helység

2013. év
Összes bűncselekmény
szám

Lajosmizse
Örkény
Dabas
Nagykőrös
Izsák
Kunszentmiklós

352
192
403
802
111
261

Ezer lakosra jutó
bűncselekmények
száma
36,7
32,67
22,47
29,35
21,3
31,96

Ezer lakosra jutó
bűncselekmények
száma
31,46
39,7
24,41
33,19
18,56
31,12
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Ezer lakosra jutó bűncselekmények száma

40

35
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20

15
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0
Izsák

Kunszentm
iklós

29,35

21,3

31,96

33,19

18,56

31,12

Lajosmizse

Örkény

Dabas

Nagykőrös

2012

36,7

32,67

22,47

2013

31,46

39,7

24,41

4. számú melléklet
A Lajosmizse Rendőrőrs közrendvédelmi mutatói

Igazoltatott személyek száma
Elfogások száma
Előállítások száma
Elrendelt elővezetések száma:
- ebből végrehajtott
Ittas vezetés (bűnügy)
Szabálysértési
feljelentések
száma:
- kiemelt közlekedési
- ittas vezetés
Helyszíni bírság fő / Ft

2010. év
9564
85
224
87
33
22

2011. év
4836
82
293
89
33
23

2012. év
5371
102
307
88
28
29

2013. év
6017
341
421
140
60
43

531

364

171

134

168
126

87
63
24
78 + 37 8 + 108 kkt. 51+ 99 kkt
kkt.
1025 /
1030 /
1272 /
1217/
6 117 000 6 588 500 15 178 000 16.469.000
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5. számú melléklet
Lajosmizse Város illetékességi területén bekövetkezett közlekedési balesetek alakulása
Bázisidőszak: 2012.01.01 – 2012.12.31
Tárgyidőszak: 2013.01.01 – 2013.12.31

Megnevezés

Bázisidőszak Tárgyidőszak

Eltérés Eltérés
(db)
(%)

Balesetek száma

25

23

-2

-8%

-Halálos

1

0

-1

-100%

-Súlyos

10

9

-1

-10%

-Könnyű

14

14

0

0%

Ittas volt az okozó

3

4

+1

+33%

-személygépkocsi

16

21

5

+31,25%

-tehergépkocsi

0

0

0

0%

-motorkerékpár

0

0

0

0%

-kerékpár

3

0

-3

-100%

segédmotorkerékpár

4

2

-2

-50%

-autóbusz

0

0

0

0%

-egyéb jármű

0

0

0

0%

-gyalogos

2

0

-2

-100%

-egyéb

0

0

0

0%

Okozók

