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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Parád Nagyközség 2012. október 31-én megtartott képviselőtestületi ülésén 
 
 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint  
 
 
Mudriczki József polgármester:  
Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. Ismerteti az ülés napirendi pontját.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pont tartalmával  
 
 1./ Napirendi pont 

 
     Beszámoló Parád Község közrend-közbiztonsági 

helyzetéről 
  

Mudriczki József polgármester:  
Köszöntöm a képviselőket, külön köszöntöm meghívott vendégeinket Bognár József r. 
alezredest az Egri Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetőjét, Madarász Imre r. 
főtörzszászlós körzeti megbízottat, Nyilas Kálmánt a Parádi Polgárőr Egyesület vezetőjét, Id. 
Boros Tibort a Várhegyi Erdőbirtokosság Elnökét, Somlai Gergelyt a parádfürdői erdészet 
részéről, valamint Révész Lillát az általános iskolaigazgató helyettesét. A romló 
közbiztonsági helyzet kapcsán elindult egy kezdeményezés a képviselők részéről. Ekkor 
vettem fel a kapcsolatot az egri rendőrkapitánnyal. A beszámoló elkészült, a mai napon 
megtárgyalásra kerül. Sok megkeresés, panasz érkezett hozzám több ügyben. Legnagyobb 
problémát a betöréses lopások, az elhagyott házak feltörése, illetve az ipari méreteket öltött 
falopások okoznak. Van továbbá egy lótartó a településen, aki minden szabályt megszegve 
sok problémát okoz. Ezt is jeleztük a rendőrség felé több ízben. El kell mozdítani erről az 
állapotról az itteni közbiztonságot. Ehhez kell az, hogy rendőri jelenlét legyen, a betöltetlen 
rendőri álláshelyek betöltésre kerüljenek. Jelentős összegekkel támogatjuk a polgárőrséget, 
azért, hogy tudják segíteni a rendőrség munkáját. Együttműködünk mindenben a 
rendőrséggel, próbálunk minden segítséget megadni.  
 
Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető:   
Az országos rendőrfőkapitány úr szeptember 15-ei hatállyal, indokolás nélkül Dr. Petrovics 
András ezredes urat beosztásából fölmentette, és ezzel egyidejűleg engem bízott meg a 
kapitányság vezetői feladatok ellátásával. 2006 óta vagyok az egri rendőrkapitányság bűnügyi 
osztály vezetője. A belügyminiszter úr október 15-i hatállyal a Heves Megyei Rendőr 
Főkapitányság vezetésével Dr. Cinege László r. ezredes urat bízta meg. A beszámolóban 
szereplő statisztikai mutatószámokból is érződik hogy Parád településen 2007 óta 
megnövekedett a bűncselekmények száma. A lakásbetörések és vikkend ház betörésekkel 
kapcsolatban tapasztaljuk, hogy a többi településen is az elkövetők célpontba vették a 
lakatlan, valamint az idős emberek által lakott épületeket és ott vagyon elleni 
bűncselekményeket követnek el. Ezeket a bűncselekményeket általában az éjszakai órákban 
követték el. Ezért szeptember 1-jétől két hónapon keresztül bűnügyi portyaszolgálatot 
rendeltünk el a kapitányság illetékességi területén. Főként azokon a településeken, ahol ilyen 
jellegű bűncselekményeket tapasztaltunk rendszeresen egri kollégák, bűnügyes nyomozók és 
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a helyi kmb-s rendszeresen az éjszakai órákban portyaszolgálatot látnak el. Ennek a 
portyaszolgálatnak lenne az a feladata, hogy ezeken a területeken, ahol az ilyen jellegű 
bűncselekményeket elkövetik, ellenőrzik. Megpróbáljuk ezzel egyidejűleg a településen élő, 
tartózkodó azon személyeket felkutatni, elfogni, akik már korábban bűnöztek, ítéletet is 
kaptak, csak a büntetés végrehajtási intézetbe nem vonultak be. A víkendház feltöréseknél 
nehezebb a dolgunk, tapasztalataink szerint a bűncselekmény elkövetése és a bejelentés között 
hosszú idő telik el. Fejlődik a bűnelkövetői kör is és évről, évre kevesebb olyan elkövetőt 
fogunk, akik hátrahagyják a bűncselekmény elkövetése kapcsán az egyedi azonosításra 
alkalmas nyomokat. Gondot jelent az is, hogy idősemberek által lakott ingatlanokba is 
betörnek. Ebben azt a veszélyforrást látjuk, hogy a vagyon megszerzésén túl menően az 
elkövető fizikai erőszakot is alkalmaz. Ezáltal súlyosabb bűncselekmény valósul meg. Ezen a 
területen is tapasztaltuk az év elején egy bűnözői csoport megjelenését Parád, Recsk, 
Mátraderecske térségben. Ezek átutazó bűnözők voltak Borsod megyéből. A falopások száma 
is növekedett sajnos. Nyolc falopással kapcsolatos bejelentésünk volt az értékelt időszakban. 
Ezekben az ügyekben kisebb, nagyobb eredményeket sikerült elérnünk. Tapasztalható, hogy 
nemcsak az egyedi felhasználás céljából tulajdonítják el ezeket a fákat, hanem az értékesítés 
is megjelent a területen. A kapitányságon belül a bűnügyi osztályon van kifejezetten ilyen 
területen dolgozó kolléga, akik ilyen jellegű bűncselekmények nyomozásával foglalkoznak. 
Bentről az íróasztaltól elkövetőt nem lehet fogni. Ehhez az kell, hogy a kmb-s felkészült 
legyen, ismerje a vélhető elkövetői kört, illetve az kell, hogy a lakosság részéről segítséget 
kapjunk. Azt kérem, hogy a lakosság részéről kellene a rendőrség irányába segítség, illetve az 
erdő tulajdonosnak is van kötelme az értékmegóvás tekintetében. Ezekben az ügyekben 
nagyon nehéz nyomozni, mivel általában nincs szemtanú, valamint a bűncselekmény és a 
bejelentés között hosszabb idő telik el. Alkalmazzuk a törvény adta lehetőségeket és abban az 
esetben, hogyha nem ipari mennyiségű faeltulajdonításról van szó, hanem szabálysértési 
elkövetésről, akkor a szabálysértési törvény adta lehetőséget alkalmazzuk, és szabálysértési 
őrizetbe vesszük az elkövetőt. Ez azt jelenti, hogy 72 órára őrizetbe kerülnek. Ez gyorsított 
eljárás, ha nem visszaeső az elkövető, úgy pénzbírság kiszabását alkalmazza a bíróság. Ha az 
üzletszerűség megállapítható, akkor nem szabálysértésként járnak el vele szemben, hanem a 
minősítő körülmény miatt bűncselekmény vonatkozásában. A beszámolóból kiderül, hogy a 
számok mögött van egy a járulékos bűncselekményekből adódó többlet. Ezek a járulékos 
bűncselekmények pl. a lopásnál a visszaélés okirattal, vagy bankkártyával. A nagy kiugrás 
ezzel magyarázható. Nagyon örvendetes, hogy személy elleni bűncselekmények nem nagyon 
jellemzőek a településre. Testi sértés vonatkozásában csökkenés mutatható ki, garázdaság 
pedig 1-2 van éves szinten. Amikor készült a beszámoló, akkor még nem volt kimutatható a 
zsarolás, ami az iskolában történt. 2011-től indulóan fordultak elő, de ezekről csak a múlt 
hónapban szerezünk tudomást. A bejelentést követően a megyei főkapitányságnak adtuk át a 
nyomozást tekintettel arra, hogy gyermekkorú személyek sérelmére követték el ezeket a 
bűncselekményeket. Abban az esetben, ha az időskorúak sérelmére nem betöréses lopást 
követnek el jellemző, hogy az időskorúakat meglátogatja egy-két bűnözői csoport, akik 
különböző trükkökkel jutnak be a sértett ingatlanába. Vannak ismereteink, hogy ezeket a 
bűncselekményeket kik követik el, de ennek ellenére nagyon nehéz őket a megfelelő helyre 
juttatni, tekintettel arra, hogy az idős sértettek, a szemtanúk nem ismerik föl ezeket a 
személyeket. Ezen bűncselekmények kapcsán is szeretnék segítséget kérni a lakóktól és a 
polgárőrségtől. A település kmb-s szolgálatával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy van egy 
helyhiány, illetve a kollégák közül egy a bűnügyi osztályon teljesít szolgálatot, három 
hónapos képzésen vesz részt. Ez azért szükséges, mert a kolléga nem rendelkezik olyan 
szakmai ismeretekkel, ami alapján önállóan, egyedül tudott volna dolgozni a bűnügyi 
feldolgozás területén. Attól függetlenül, hogy nincs a településen azokat a bűnügyeket kapja, 
meg ami az adott területén történnek. Azon kívül, hogy ezt a bűnügyi portyaszolgálatot 
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elrendeltük, havi bontásban a készenléti rendőrségtől kapunk megerősítő erőket. A 
bűncselekmények vonatkozásában a településeket csoportosítjuk kiemelten veszélyeztetett, 
veszélyeztetett és nem veszélyeztetett településekre. Azokon a településeken amelyek a 
kiemelten veszélyeztetett kategóriába tartoznak ott lszbp szolgálatot alkalmazunk. Ennek az a 
lényege, hogy amikor ez a szolgálat adott napon el van rendelve, akkor az adott körzetből a 
kmb-s kollégák össze vannak vonva és egy időben, egyszerre több kolléga lát el szolgálatot az 
adott településen. Köszönetet szeretnék mondani a polgárőrség munkájáért. A járások 
kialakításával egyidejűleg az egri rendőrkapitányság vonatkozásában egy rendőrőrsöt kell 
létrehozni. Egy már található Pétervásárán, a másik Bélapátfalván lesz. Pétervására önálló 
jogállással rendelkező rendőrőrs, az ő létszámuk bővítésre kerül, tekintettel arra, hogy január 
1-től, 22 település fog tartozni az őrshöz. Célunk, hogy 2013. január 1-jét követően is minden 
segítséget megadjunk a pétervásárai rendőrőrsnek, mivel rengeteg település fog hozzátartozni. 
Mivel ezek osztályjogállású rendőrőrsök az adott területen jelentkező bűncselekmények 
feldolgozását ez az őrs hajtja végre. A január 1-jétől életbelépő jogszabályi változásokat 
követően a kmb-s kollégáknak jobb lesz. Az új kmb-s szabályzat életbelépése után a kmb-s 
kollégák nem vezényelhetők el a területről. Olyan jellegű bűncselekmények nyomozását, ami 
kettő évnél súlyosabb büntetési tétellel büntetendő nem nyomozhatnak.  
Lizingelt gépjárműveink vannak, ezen szerződések jelentős része a mai napon lejár. Ez azt 
jelenti, hogy ezeket a szolgálati gépjárműveket a szolgálat alól mentesíteni kell. Ezáltal a 
gépjárműparkunk lecsökken és az új szolgálati gépjárművek december második felében 
fognak megérkezni. A maradék szolgálati gépjárművekből megoldottuk azt a problémát, hogy 
minden egyes kmb-s csoportnál maradjon szolgálati gépjármű.      
 
Szakács József képviselő:  
Elmondta, hogy egy-egy betörés és a bejelentés között sok idő telik el. Ennek ellenkezőjét 
tapasztaltam, hogy a betörés bejelentését követően 3-12 óra múlva jön ki a rendőrség. Az 
egyik esetben délelőtt 10 óra körül volt a betörés, de este 11 órakor még a rendőrség nem volt 
kinn. A másik esetben éjjel fél háromkor két személy betörést akart elkövetni, melyet az ott 
lakó észrevett, hívta a rendőrséget nem történt semmi, csak délelőtt 10 óra körül jött ki egy 
hölgy a közlekedés rendészettől, hogy mi történt. Az is furcsa, hogy a rendőrség mindig kéri 
az együttműködést, de a másik oldalról nincs meg ugyanaz. Miért titkos az, hogy ki van 
szolgálatban a környéken ? Gyenge az egész láncolat. Érthetetlen, hogy több óráig hol van a 
rendőrség. A Rákhalmi Erdőbirtokosság Felügyelő Bizottságának tagja vagyok, tőlünk már 
egy erdőt már simán elloptak. Szóltunk, hogy milyen rendszámú milyen színű kocsikkal 
viszik a fát. A rendőrség miért nem alkalmaz technikai eszközöket pl. mobilkamerát. Amikor 
teherautó számra viszik a fát és még sem sikerül elkapni őket, az már szomorú.  
 
Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető:   
Ez Egri Rendőrkapitányság létszáma 304 fő, 49 település tartozik Egerhez. 12 órás 
szolgálatban látják el a szolgálatot a bűnügyi helyszínelő kollégák. Ez azt jelenti, hogy egy 
helyszíni szemle bizottságvezető van és egy technikus. Ha a bejelentést megteszik és a 
helyszínelő kolléga máshol helyszínel pl. lakásbetörést aminek a szemle ideje legjobb esetben 
is három óra, sokára ér a másik helyszínre. Nem rendelkezik az Egri Rendőrkapitányság annyi 
helyszínelő bűnügyi csoporttal, ahány bejelentés egy nap van. Abban az esetben ha ezek mellé 
a bűncselekmények mellé párosul pl: egy rendkívüli halál, akkor a Megyei Főkapitányság 
segítségével egy újabb szemlebizottság kerül fölállításra és kettő bizottság dolgozik a 
megyében. Abban viszont egyetértek, hogy ha nincs is helyszínelő, akkor a járőrnek azonnal 
ki kell jönnie és az azonnali intézkedéseket el kell, hogy végezze. Ahhoz, hogy ezen javítani 
tudjunk, ahhoz az kellene, hogy legalább 3-4 bűnügyi csoport működjön a kapitányságon.  
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Szakács József képviselő:  
Miért nem kapja meg legalább a polgármester, hogy mikor ki van szolgálatban ? Ez miért 
annyira titkos ?  
 
Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető:   
A szolgálati vezénylés nem titkos, de szolgálati használatra készül. Nem hiszem, hogy 
munkaidőn kívül bármelyik embert igénybe lehet venni napi 24 órában, heteken, hónapokon 
keresztül. Azért van a 112, azt kell hívni, felkészült kolléga fogadja a hívásokat, teszi meg a 
szükséges intézkedéseket. 2013. január 1-jétől fog felállni az új rendszer Szombathely és 
Miskolc vonatkozásában, ami azt jelenti, hogy az ország bármely pontjáról hívják a 112-t 
ebbe a két központba fog a hívás beérkezni. Itt megfelelő létszámú és felkészültségű kollégák 
fogják ezeket a hívásokat fogadni. Innen értesítik majd az adott megyei kapitányságot a 
bejelentésről. Annyit megígérek, hogy az említett két esetet megnézem.  
 
Szakács József képviselő:  
Eltekintek ettől.  
 
Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető:   
Azt, hogy a folyamatosan változó jogszabályokat kellő mértékben elsajátítsák a kmb-s 
kollégák, oktatáson kell részt venniük. Ez előírás, nem tudunk mit tenni. Ha egy nagyobb 
rendezvényt biztosítunk és nem kapunk megerősítő erőket, nekünk azt a rendezvényt akkor is 
biztosítani kell. Szeretném pontosan tudni azt az ügyet, ahol még a rendszám is meg volt 
adva, miért nincs abban elkövető. Kérem ezt az ügyet, és a rendszámokat, hogy utána tudjak 
nézni. Az Egri Rendőrkapitányság önálló költségvetéssel nem rendelkezik, még tisztítószerek 
beszerzésére sem jogosult. Éjjel látó készülékkel, infra készülékkel rendelkezünk. Ezeket csak 
figyelőszolgálatok alkalmával tudjuk csak alkalmazni. Tervben van, hogy Heves Megyei 
Rendőr Főkapitányság tekintetében is össze lesznek vonva a bűnügyes kollégák egy 
helyszínelő osztállyá.  
 
Varró Gyula jegyző: 
A beszámoló is tartalmazza, és szóbeli kiegészítés is megerősítette, hogy a recski kmb-s 
csoportból két fő hiányzik. Ezt érezzük is. Tud-e arra ígéretet tenni a kapitányság vezető, 
hogy ez a szakember hiány mikor szűnik meg és mikor töltődik fel az állomány teljes 
létszámra ? Szerencsésnek tartja-e azt, hogy akkor, amikor a két rendőrből az egyiket három 
hónapra elvezénylik, eközben a másik már két hete szabadságon van.  
Parádon két olyan terület van, ami már régóta problémásnak tekinthető. Az egyik a már 
említett lótartási kérdés. Van a településen legalább három olyan magánszemély, aki 
lótartással foglalkozik. Ebből a háromból kettő esetében semmi probléma nincs. Ellenben a 
harmadik lótartó, akinek 50-100 db között van a lóállománya azt a speciális lótartási módot 
választotta, hogy teljesen szabadon tartja a lovakat a község területén. A lovai mindenfelé 
szabadon járnak a településen az erdőben, a mezőgazdasági területeken a házi kertekben, vagy 
éppen gazdátlanúl a főútvonalon. Az utolsó bejelentés múlt héten pénteken volt a részünkről a 
rendőrség felé, mivel a 24-es főútvonalon voltak a lovak. Ezt követően már a hétvégén közúti 
baleset is volt a lovak miatt. Mi már azt jó ideje mondjuk, hogy addig amíg itt nem lesz 
komoly baleset, addig érdemi lépés nem lesz az állattartó részéről. Legkevesebb 6-8 
alkalommal tettünk már feljelentést csak az idén. Látszik, hogy a szabályok nincsenek 
betartva, hatósági intézkedés alig van, miért kényelmetlen ezzel az úrral szemben föllépni. 
Úgy gondolom, a közrendbe beletartozik, hogy rá kell kényszeríteni a lovak gazdáját arra, 
hogy vannak itt közösségi szabályok, amiket be kellene tartania.  
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Áldatlan állapot ami a falopások ügyében folyik. Többször is elhangzott, a körzeti 
megbízottal folytatott beszélgetések, testületi ülések alkalmával, hogy ha mi észleljük, akkor 
az nem igaz, hogy mások nem veszik észre a fát szállító gépjárműveket a területen. A reggeli 
órákban megy a zöldszínű robur, a siroki székhelyű csepel tehergépkocsi, aminek sárga 
rendszáma van. Rendszeresen jár a településre, rendszeresen szállítja a fatömeget. Nem arról 
van szó, hogy bizonyos családok megakarnak fagyni és összeszedik a gallyfát. Rönkfa, ipari 
méretekben, az a kifejezés, hogy üzletszerű megállja a helyét. Újabban keddenként a hajnali 
órákban megy az autó. A hatóság nem tudja megszervezni a lebuktatásukat ? A romák 
elmondják, hogy este négy óra után mennek ki az erdőbe, három csoport, éjjel darabolják.  
 
Kucsera György képviselő:  
Nagyon tudják a fatolvajok, hogy ki van szolgálatban és az a szolgálatos rendőr hol 
tartózkodik.  
 
Varró Gyula jegyző: 
Nagyon jó a polgárőr csapat, lehet rájuk bármikor számítani. Közel 1500 órát töltenek a 
közterületeken. Nincs harmonikus együttműködés a rendőrség és a polgárőrség között. 
Milliókba mérik azt a kárt, amit a fa tolvajok okoztak. Többször elhangzott már, hogy a 
tulajdonosok kötelezettsége az erdő védelme. Vitathatatlan, hogy ez a 92 Ha-os terület 
tulajdonközössége eltérően gondolkodik a használatról, emiatt folyik a peres eljárás. Mégis 
van egy nagy, erdő tulajdonos Dr. Faragó Gábor, akinek néhány alkalmazottja őrzi a 
tulajdonát. Előfordult az is, hogy a körzeti megbízott kinn volt a Faragó Gábor embereivel, 
jöttek a fatolvajok befelé az erdőről csukjával a fejükön és ráhúzta a fatolvaj a kormányt a 
három emberre. Azóta sem hallottam, hogy ennek bármiféle következménye lett volna. Nem 
igaz az, hogy a tulajdonosok a fülük botját sem mozdítják az erdő megvédésére. Azért jöttünk 
ma össze, hogy ennek véget vessünk. Ez így nem maradhat. Többek között emiatt is 
nyújtottunk be pályázatot be térfigyelő kamera rendszer kiépítésére.  
 
Mudriczki József polgármester:  
A Cifra-istálló területén van több lefoglalt gépjármű, benne fával. Van olyan ami több éve ott 
van, mi lesz velük ? A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetőjének kérdését 
tolmácsolom. Kérdezi, hogy a rendőrség figyel-e arra, hogy bizonyos elemek olyan életvitelt 
folytatnak ami feltűnő. Annak ellenére, hogy nem dolgoznak komoly autókkal járnak, vastag 
aranyláncot hordanak miből van ez. Kutatja azt a rendőrség, hogy miből van ez ? Van 
lehetőség arra, hogy a rendőrség egy településen belül az életvitelt is figyelje.   
 
Id. Boros Tibor Várhegyi Erdőbirtokosság Elnöke:  
36 éve hivatásos vadász, hat éve pedig a Várhegyi Erdőbirtokosság Elnöke vagyok. Minden 
nap szembesülök a falopással. Sokat jelentettem már, rendszámokat is, de ezeknek nincs 
nyoma. Jó lenne egy kicsit körültekintőbben foglalkozni a problémával. Nagyon szívesen 
segítek. A telefonbejelentésnek nincs nyoma.  
 
Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető:   
Nagyon örülök az itt elhangzott információknak. Megígérem, hogy ezeket az információkat 
kamatoztatni is fogom. Novemberben az Egererdővel közös akciókat szervezünk a 
falopásokkal kapcsolatban. Maximálisan egyetértek jegyző úr felvetésével a szabadságolást 
illetően. Megbízott vezetőként nem szeretnék nyilatkozni az új kapitány nevében, hogy a 
kmb-s létszám fel lesz töltve, vagy nem. Ha Parád valóban a pétervásárai rendőrőrshöz fog 
tartozni, akkor egy részt a pétervásárai rendőrőrs létszáma a jelenlegi tervek szerint közel 
tizenkét fővel nőni fog. Bízunk abban, hogy a terület rendőri lefedettség szempontjából jobb 
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lesz. A lótartással kapcsolatosan utána fogok nézni, kifogom gyűjtetni az elmúlt két év 
bejelentéseit. Megfogom nézni, hogy a bejelentések kapcsán milyen eljárások indultak és 
jelenleg milyen eljárások vannak folyamatban. Abban az esetben, ha a kapitányság irányában 
ilyen jellegű bejelentés érkezik mi elfogunk járni a törvény szellemében. Nem fogjuk 
elkeríteni és bezárni a lovakat, csak szankcionálni tudunk. A falopásokkal kapcsolatban nem 
gondoltam, hogy ennyi információ nem jutott el a megfelelő helyre. Ezt majd más fórumokon 
is megfogjuk vitatni. Olyan információk hangzottak el, amik alapján percek alatt egy akciót 
meg tudok szerveztetni, akár már a jövő hétre is, lehet, hogy erről még a helyi kmb-s sem fog 
tudni. Boros Tibor urat meg fogják keresni a kollégáim. Továbbra sem fogjuk megadni a 
kmb-s kollégák szolgálat vezénylését, mobilszáma ismert, ha ő nem elérhető a 112-es számot 
kell hívni. Lefogom ellenőriztetni, hogy a lovakkal kapcsolatban milyen bejelentések és 
milyen intézkedések történtek. A parádi polgárőrökkel nem sokat dolgoztunk együtt, ennek a 
hiánya most érzékelhető is, de kérem, hogyha a kollégáim ki fognak jönni a napokban, azokat 
az információkat amik rendelkezésre állnak adják át. Azt nem tudom, hogy a falopásokkal 
kapcsolatban ezek az információk ez idáig miért nem jutottak el a megfelelő szintre. 
Természetesen itt majd keresni kell azt a hiányt, ahol az információ elakadt, nem került 
továbbításra. A Cifra-istállóban lévő autók elszállítására november 15-ig a kmb-s kolléga meg 
tesz mindent. Meg vagyok döbbenve, hogy két éves lefoglalt autók vannak. A beszámolóban 
egy visszaélés okirattal egy bűncselekmény van, de az plusz egy. A gyanúsított már őrizetben 
van.  
 
Id. Boros Tibor Várhegyi Erdőbirtokosság Elnöke:  
Két hete történt, hogy a Dr. Faragó Gábor alkalmazottja a szóban forgó erdőrészben kettő 
darab gépjárművet ártalmatlanná tett, tetten érte a fatolvajokat. Hívta a rendőrséget, arra 
hivatkoztak, hogy nem lehet a gépjárműveket lefoglalni. Nem szállították el arra hivatkozva, 
hogy nincs olyan szállító jármű, ami ezt elszállítsa. Így a gépjárművek ott maradtak, a 
fatolvajok kimentek és megjavították, majd elvitték azokat. Miért nem lehetett ezeket 
lefoglalni ? Kistérségi összevonás volt ezelőtt két évvel Pétervásárán. Akkor ott ígértet 
kaptunk a rendőrség részéről arra, hogy négy darab quad kerül megvásárlásra. Volt aki 
anyagilag is támogatta ezen járművek megvásárlását. Ezeket még nem láttuk.    
 
Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető:   
A büntető vagy a szabálysértési eljárás keretén belül azokat az eszközöket, ami tárgyi 
bizonyítási eszköz a rendőrség lefoglalja. A Heves Megyei Rendőr Főkapitányságnak van egy 
együttműködési szerződése egy abasári vállalkozóval. Akkor kerülnek a tárgyak elszállításra, 
ha le vannak foglalva.  
 
Id. Boros Tibor Várhegyi Erdőbirtokosság Elnöke:  
Hogyan tudják azonosítani azokat a gépkocsikat, amelyek át vannak alakítva fahordásra ? 
Ezeken nincs rendszám.  
 
Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető:   
Általában ezeken se rendszám, se más egyedi azonosításra alkalmas jelek nincsenek. Mivel 
ezeket az eszközöket bűncselekmény elkövetéséhez használják és mivel nem egyedi 
azonosítóval ellátott, ezért az eljárás végén ezek nem kerülnek visszaadásra a birtokoshoz, 
elkobzásra kerülnek. Ennek is utána fogok nézni. Olyan nincs, hogy a rendőrség nem tudja 
elszállítani, mivel egy vállalkozó szállítja el. 
Összefoglalva az elhangzottakat. Ígéretet tettem arra, hogy Madarász Imre körzeti megbízott 
két héten belül elszállíttatja a Cifra istállóban tárolt lefoglalt dolgokat. A falopásos 
bejelentésekkel kapcsolatban megnézem, hogy ez időszakban milyen bejelentések érkeztek a 
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107 és a 112 telefonszámokra, és milyen intézkedéseket foganatosítottunk. Jelenleg nyolc 
folyamatban lévő büntetőeljárás van. Ígéretet tettem arra vonatkozóan, hogy függetlenül attól, 
hogy az Egererdővel a falopások megakadályozása érdekében az akciók végrehajtásra 
kerülnek, a helyi kmb-s kizárásával, más erők bevonásával a falopás visszaszorítása, 
megelőzése érdekében bűnügyes akciót fogok elrendelni. Tudomásom szerint a quad 
vásárlással kapcsolatban valóban hangzottak el ígéretek. Ez pénzforrás hiányában elmaradt.  
 
Szakács József képviselő:  
Nem lehetne olyasmi rendszert kialakítani, mint ami az orvosi ügyelet esetében van ? Egyre 
több a bűncselekmény, de úgy érzem, hogy a rendőrség lemarad, de nem is akar. A lovak 
esetében nincs bűnmegelőzés, sorozatosan a főútvonalon járkálnak a lovak. Csak akkor lesz 
bűncselekmény, ha pl. egy gyereket elgázolnak a lovak ? Erre nincs megoldás ?  
 
Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető:   
Mielőtt idejöttem, megnéztem a bejelentések számát, ez 28.777 db szeptember 30-ig. Mondja 
meg konkrétan képviselő úr, melyik ügyben késtek a kollégák.  
 
Kucsera György képviselő:  
A falopás ügyében azt látom, hogy a mobiltelefon az nagy úr. A tolvajok behálózzák a 
környéket személyautókkal, mobiltelefonon beszélnek, tudják merre mozog a rendőr. Nem 
lesz eredménye az egri rendőrség akciójának sem. Zárt mikrobuszokkal is szállítják a lopott 
fát.  
 
Nyilas Kálmán Parádi Polgárőr Egyesület vezető: 
Több alkalommal voltunk kinn hajnalban, tettenérés volt többször. Ennek biztos nyoma is 
van. A polgárőrség egyik fő feladata a bűnmegelőzés, és ez is idetartozik. Állandóan jelen 
vagyunk a településen. Mindenki tudja és ki is jelenthetjük, hogy a fő gócpont a Dankó úton 
van. Olyan is volt, hogy ismeretlen számról, éjjel valaki fölhívott és megfenyegetettek, hogy 
kiirtják a családomat. Sőt nem csak engem, hanem egy másik polgárőrt is. Előfordult az is, 
hogy egy hajnali akció során megfogtuk a teherautót, fával megpakolva. 
 
Dr. Nagy István alpolgármester:  
Mi történt a fával és az autóval ?  
 
Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető:   
A hozzászólásokból azt szűröm le, hogy a bejelentések kapcsán mégis csak van rendőri 
intézkedés. A veszélyes fenyegetés 2011-ben már bűncselekmény, zaklatás. Ön, mint polgárőr 
a rendőrség munkáját segítette és ez által fenyegetik meg, akkor másfajta bűncselekmény is 
megvalósul, ehhez nem kell magánindítvány. Ilyen esetekben az a kérésem, hogy bejelentést 
kell tenni.      
 
Nyilas Kálmán Parádi Polgárőr Egyesület vezető: 
Jelentettem.  
 
Madarász Imre r. főtörzszászlós körzeti megbízott:  
A jegyző úr elmondta, hogy tudja mindenki, hogy reggel négytől viszik a fát. Nem 
kezdhetünk minden szolgálatot reggel négy órától. A polgárőrökkel közösen több esetben 
voltunk kinn a hajnali órákban, intézkedés történt, mely le van dokumentálva. Volt bűntető 
eljárás, szabálysértés és helyszíni bírság kezdeményezése. Ebben az évben 39 esetben 
helyszíni bírságoltam 618 e Ft értékben. Ezen esetek 80 %-ban olyan személyekkel szemben 
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intézkedtem, akik a falopással összefüggésbe hozhatók. Ilyen esetben, ha intézkedek faszállító 
autóval szemben, nagyon sok esetben számlával igazolják a fa eredetét. Azt megtettem, hogy 
vizsgáltam a számla eredetét. Ilyenkor a megkeresésemre az a válasz jött vissza az ózdi 
rendőrkapitányságtól, hogy az általam látott számla másolati példánya le volt fűzve az ózdi 
vállalkozónál, a vállalkozó bemutatta a tanúkihallgatás során, igen tőlem vette a fát. A 
büntetőeljárást megszüntettük, innentől kezdve én másfajta intézkedést nem tudok tenni. 
Amikor én dolgozom és jelzést kapok, minden esetben intézkedek. A robur és a csepel autók 
esetében is történt már intézkedés. Tudjuk, hogy figyelik a kmb-sek mozgását a fatolvajok.  
 
Csortos György képviselő:  
Az iskolában volt zsarolási ügy. Hogy lehetne ezt megelőzni és hol tart ez az ügy ?  
     
Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető:   
Rengeteg ilyen bűncselekménnyel találkozunk. Ezeknél a bűncselekményeknél a nyomozás 
során számtalanszor tapasztaljuk azt, hogy azért követik el ezeket a bűncselekményeket a 
diákok, mert irigyek a másikra, vagy az így megszerzett vagyoni értékből fogyasztja el azt az 
élelmet, amit azon a napon épp megszerzett, mert mást nem fog tudni enni. Folyamatban lévő 
ügyről nem beszélünk a nyilvánosság előtt. A nyomozást egyébként a főkapitányság végzi. 
 
Csortos György képviselő:  
Van arra lehetőség, hogy a szülőknek a megelőzésről, kábítószerről előadást tartani a 
szülőknek ?  
 
Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető:   
Természetesen, van. Ezen a területen a körzeti megbízott is kellően felkészült, benne van az 
iskola rendőr programban, de a Heves Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya is tart előadásokat.  
 
Varró Gyula jegyző:  
Kapitány úr elmondta, hogy a járási hivatalok létrejöttével a pétervásárai őrs 12 fővel bővül. 
Mi Pétervásárához tartozunk, de földrajzi adottságunk olyan, hogy el vagyunk tőlük 
szigetelve. Ebből a 12 főből nem lehet arányosan négy fővel megemelni a recski kmb-s 
létszámot. A hiányzó kettő mellé még négyet odatelepíteni. Azzal, hogy pétervásárán 12 fővel 
több rendőr lesz, az ugyanolyan mintha Egerből jönnének. A környék, a járás egyharmadát 
leképezi, akkor nem jogszerűtlen elvárás részünkről a létszám ilyen fajta bővítése. Úgy 
tudom, hogy a közelmúltban a recskiek is megfogalmazták ezt az elvárást.   
 
Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető:   
Az őrs eddigi létszáma lesz ennyi fővel emelve. Ez nem azt jelenti, hogy ez a 12 ember 
Pétervásárán fog székelni. Ebből lesz bűnügyes kolléga, közalkalmazott, valamint 
egyenruházott állomány is. Annak örülnénk legjobban, ha a jelenleg üresen álló beosztások 
feltöltésre kerülnének a két településre vonatkozóan. Erre december 31-ig nem látok esélyt, 
tőlünk független okok miatt. Ha módunk lesz rá, megpróbáljuk ezeket az üres helyeket 
feltölteni.  
 
Mudriczki József polgármester:  
Úgy gondolom, nagyon hasznos volt a mai ülés. Szálaink, céljaink közösek. Nagyon 
szükséges volt ezekről a dolgokról beszélni. Megköszönöm megbízott kapitány úrnak és 
körzeti megbízottunknak a kérdéseinkre adott válaszokat. A beszámolóban is 
megfogalmazásra került, hogy a rövid távú célok között szerepel a település közrendjének, 



 10 

közbiztonságának illetve a lakosság biztonságérzetének javítása, ezért szükséges a 
lakossággal való minél szorosabb kapcsolattartás, továbbá a közterületi és külterületi szolgálat 
hatékonyságának fokozása a bűncselekmények megelőzése, számuk csökkentése és a már 
megtörtént bűncselekmények felderítése érdekében.  
Aki elfogadja a beszámolót Parád Község közrend-közbiztonsági helyzetéről, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.  
 

Parád Nagyközség Önkormányzatának 
45/2012. számú határozata: 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Egri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és 
Közlekedésrendészeti Osztály KMB Alosztály 
beszámolóját – Parád település közbiztonsági helyzetéről -
az elhangzott szóbeli kiegészítések után elfogadja. 
A testület - a rendőrség célkitűzésével összhangban - 
fontos és kiemelten kezelendőnek tartja a településen 
tapasztalható tulajdon elleni lopások visszaszorítását, 
ennek érdekében a szükséges együttműködések 
szorosabbá tételét az érintett terület tulajdonosokkal, 
erdőbirtokossági vezetőkkel és polgárőr szervezettel. 
 

 
Mudriczki József polgármester:  
Meghívott vendégeinknek megköszönöm a részvételt, ha nincs más kérdés, hozzászólás 
bezárom az ülést.  

 
 

kmf. 
 
 
 
 

Mudriczki József                                             Varró Gyula 
       polgármester                                                       jegyző                          

 
 
 
 
      Szakács József                                               Csortos György 
                              jkv. hitelesítő                                                  jkv. hitelesítő 
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