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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 22. napján 

délután 1700 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, 
Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
Jelen vannak:  
  szavazati joggal:   Mészáros Sándor polgármester  

Maszel László alpolgármester  
Albert Ottó képviselő  
Bagoly Lászlóné képviselő 
Ország Mihály András képviselő 

tanácskozási joggal:  Zinger Miklós jegyző 
   Egresi Péter  biz.tag 
   Szmodics Róbert r.kap.vez. 
   Kerepeszki Ferenc r.őrsparancsnok 
   Mészáros Pál körzeti megbízott 
   Fekete Máté ÖTE alelnök  
   Fajka Lajos kérelmező 

 
Mészáros Sándor polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket és a 
lakosság részéről megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős Képviselő-
testület 5 tagja megjelent. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Nyáregyháza közbiztonsága 

Előadó: Mészáros Sándor polgármester 

 
1.) Nyáregyháza közbiztonsága 

 

Mészáros Sándor polgármester bevezetőjében elmondja, hogy a napirend fontosságát mutatja, hogy 
nagy számban megjelentek a lakosság részéről. Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. A napirendi pont tárgyalása előtt lehetőséget ad Kerepeszki Ferenc pilisi 
rendőrőrsparancsnoknak a bemutatkozásra. 
Kerepeszki Ferenc őrsparancsnok: elmondja, hogy eddig hol és milyen pozíciókban teljesített 
szolgálatot. Határozott fellépést ígér a bűncselekményt elkövetőkkel szemben, melyben segítségére 
van Mészáros Pál körzeti megbízott is. Tájékoztatásul elmondja, hogy létrehoztak egy éjjel-nappal 
elérhető telefonszámot, mely a következő: 06 20 771 0411. 
 
Mészáros Sándor polgármester: fontosnak tartja, hogy a napirend tárgyalásával kapcsolatosan 
felolvassa a 111 lakos által aláírt beadványt, mely továbbításra került a Monori Rendőrkapitányságra. 
A Rendőrkapitány úr rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezte, melyben kérte 
Fajka Lajos meghívását. Átadja a szót Szmodics Róbert kapitányságvezetőnek. 
 
Szmodics Róbert rendőr alezredes kapitányságvezető: kéri, hogy Fajka Lajos a petíciót beadó 
polgárok megbízottja, élő szóban adja elő a problémát. 
 
Fajka Lajos nyáregyházi lakos: elöljáróban elmondja, hogy 8 évig volt a helyi polgárőrség 
szolgálatvezetője. Ismeri a nyáregyházi embereket, jó a rálátása a község életére és a felmerülő 
problémákra. A beadványban foglaltakat megerősíti azzal, hogy a jelenlévő nyáregyházi lakosok el 
fogják mondani a véleményüket. Első körben az Alpolgármester úrral beszélte meg a problémát, és 
vele közösen döntöttek amellett, hogy beadják a petíciót. 
Sajnos az utóbbi időben rendkívüli módon elszaporodott a községben a roma bűnözés. Amit ellopnak, 
nyilvánosan árulják különböző vendéglátóhelyeken, illetve az összedarabolt fémhulladékot szállítják 
az átvevő helyre. Ami még rendkívül bosszantó, hogy tudatosan a gyerekeket küldik a 
bűncselekmények végrehajtására, mivel tudják, hogy ők nem vonhatók felelősségre. Felháborítónak 
tartja, hogy a pénzt, amit kapnak az államtól, azt két-három nap alatt eldorbézolják. Tisztában van 
azzal, hogy nehezen lehet munkát találni, de legalább a környezetüket tartsák rendbe, próbáljanak meg 
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gazdálkodni, ahol legalább a család részére szükséges zöldségfélét termeljék meg és ne a szomszédból 
lopják el. 
Kihangsúlyozza, hogy rasszista érzelmei nincsenek, sőt amikor csak tehette, segített a roma 
embereknek. 
Tisztában van azzal, hogy nem csak a rendőrségtől kell várni a segítséget, de kéri a rendőrség 
fokozottabb együttműködését, jelenlétét a községben. 
 
Szmodics Róbert rendőrkapitány: reagálva a felvetésre elmondja, hogy roma bűnözésről nem hogy 
nem illik beszélni, hanem az törvénybe ütközik.  
Nem rendőrségi hatáskör az, hogy ki milyen életmódot folytat, a legális úton beszerzett segélyét mire 
költi. Az, hogy portájukon tegyenek rendet, szintén nem rendőrségi hatáskör, hanem önkormányzati 
feladat annak ellenőrzése. 
Az, hogy egyes lakosok gyermekeiket küldik különböző szabálysértések, bűncselekmények 
elkövetésére, törvénybe ütköző, de hogy kiskorú veszélyeztetése miatt a rendőrség fel tudjon lépni, 
szükségük van információkra, amit a lakosság tud részükre eljuttatni. Ez történhet név nélkül is, 
írásban, elektronikusan, illetve fogadóórán. Jogszabályilag megoldható, hogy a bejelentő, feljelentő 
védettséget kapjon, adott esetben úgy vonják be az eljárásba, hogy nem fog kiderülni a 
személyazonossága. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Monori Rendőrkapitányság 24 órás ügyeleti készenléti szolgálatot lát 
el.  
A romákkal kapcsolatos bejelentéssel rendkívül óvatosan kell bánni. Alapvetően a rendőrségre olyan 
kötelezettségek hárulnak, mint Magyarország Alaptörvénye, mint pedig a Rendőrségi Törvényben 
megfogalmazottak, melyek szerint nem lehetséges vizsgálni, hogy ki milyen faji, nemzeti, etnikai 
csoporthoz tartozik.  
Külön kiemeli, hogy a körzeti megbízott Mészáros Pál 2012. évben 171 szolgálati napot teljesített a 
község területén. Kiemelkedő az intézkedéseinek száma, mind szakszerűségben, mind mennyiségben, 
minőségben. Részletesen felsorolja az intézkedéseket. 
 
A beadványban szereplő motorozással, autózással, a gyerekek által hajtott lovas kocsizással 
kapcsolatban két jogszabályt említ, a KRESZ-t és a vonatkozó kormányrendeletet. Jelenlegi 
szabályozás szerint az állathajtáshoz nem kell semmilyen engedély. Olyan motorkerékpárt, melynek 
hatósági jelzése van, valamint személygépkocsit nyilvánvalóan 18 éves kor után lehet engedéllyel 
vezetni. 2012. évben a Monori Rendőrkapitányságon iktatott ügyirat ilyen bejelentéssel kapcsolatban 
nincs. 
 
Fajka Lajos: nem tudja elfogadni a Rendőrkapitány úr válaszát, miszerint nincs iktatott bejelentés a 
motorozással kapcsolatban, hiszen ő ezt szinte naponta megtette telefonon a körzeti megbízott, illetve 
a Pilisi Rendőrőrs felé.  
 
Szmodics Róbert rendőrkapitány: folytatva a beadvánnyal kapcsolatos válaszát elmondja, hogy a 
körzeti megbízott lehetőségei szerint mindent megtesz. Ahogyan azt korábban megígérte, hogy át 
fogja szervezni a rendőrkapitányság közrendvédelmi tevékenységét, meg is tette. Ennek megfelelően 
több fokozott ellenőrzés került elrendelésre.  
Összegzésül elmondja, hogy amit a kapitányság részéről meg tudnak tenni, azt megteszik, figyelembe 
véve a jogszabályokat. Természetesen folyamatosan várják a polgároktól a bejelentéseket, 
feljelentéseket, de az nem várható el a rendőrségtől egy demokratikus jogállamban, hogy 
diszkriminatív módon intézkedjenek. 
 
Mészáros Sándor polgármester teljes mértékben egyetért azzal, hogy nem lehet beszélni kifejezetten 
roma bűnözésről. Beszéljenek inkább azokról az emberekről, akik már valamilyen ügy kapcsán 
szembe kerültek az igazságszolgáltatással, konkrétan, akik már előzetesben vagy éppen börtönben 
voltak és onnan szabadultak. Úgy gondolja, hogy nem a statisztikai adatok felsorolása fontos, hanem a 
közbiztonságérzet, mely az elmúlt időszakban nem javult, nem stagnált, hanem romlott. Egy olyan 
folyamat indult el, ami egyre rosszabb irányba mutat, és talán most lenne arra lehetőség, hogy ez elé 
valamilyen akadályt gördítsenek, közösen kell cselekedniük a rendőrséggel együtt. Meg kell beszélni 
azt, hogy mit tudnak közösen tenni azért, hogy ez a folyamat ne menjen tovább, mielőtt még késő 
lenne. Kedvező, hogy folyamatosan el lehet érni a járőr autót, de elsődleges feladat a bűnmegelőzés 
lenne, és nem pedig utólagosan a bűncselekmény bejelentése. 
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Nagyon fontosnak tartja a település szempontjából, hogy ha a körzeti megbízott napi 8 órában 
Nyáregyházán látná el a szolgálatát, teljesen más lenne a lakosság közbiztonságérzete. 
 
Takács János nyáregyházi lakos: elmondja, hogy a jelenlévő lakosok többségéhez már betörtek. 
Kérdése a rendőrkapitány úrhoz, hogy hány elkövetőt fogtak el? Személyesen is érintett a témában, 
többször betörtek otthonukba, de hiába a feljelentés, három hét múlva megszüntetik az eljárást, mivel 
a tettes ismeretlen. 
 
Maszel László alpolgármester: a téma, melyről tárgyalnak, a lakosságot nagyon irritálja. Elmondja, 
hogy korábbi felvetéseit, az előző rendőrségi vezetők semmibe nem vették. Örömmel veszi tudomásul, 
hogy a hirdetőtáblákra kikerült a körözöttek listája. Kéri, hogy a Monori Rendőrkapitányság 
sajtószóvivője tájékoztassa a lakosságot a helyi újságon keresztül a bűncselekményekről.  
Pozitívnak értékeli a körzeti megbízottal lévő kapcsolatát. Nyomatékosan kéri, hogy Mészáros Pál 
körzeti megbízott csak és kizárólag Nyáregyházán teljesítsen szolgálatot.  
Kéri a rendőrség jelenlévő vezetőit, hogy együtt, közösen menjenek ki azokra a helyekre, amely 
utcákba illegálisan betelepültek a szóban forgó személyek és nézzék meg a környezetükben lévő 
szomszédos telkeket. Ha nem állítják meg ezt a folyamatot, akkor eljutnak a Gyöngyöspataiak sorsára.  
Tudomása van arról, hogy rendőrjárőr jelenlétében életveszélyesen megfenyegettek egy lakost – aki 
most is jelen van – és a rendőrjárőr részéről semmilyen intézkedés nem történt.  
Nem szeretné megélni azt, hogy valakik kihívják a gárdát, ezért kéri a rendőrség segítségét. Fontos, 
hogy a szomszédok is figyeljenek egymásra. 
 
Szmodics Róbert rendőrkapitány: az, hogy a körzeti megbízott napi 8 órában legyen a községben, 
akadálya nincsen. A kapitányság sajtóreferense minden településsel felvette a kapcsolatot, a 
sajtóközleményeket ki tudják adni a helyi újságoknak. Örömmel veszi tudomásul a körzeti megbízottal 
való jó kapcsolatot. Nevezett személyek magánterületen laknak. Ezen területekre a rendőrségnek 
korlátozottan van belépési lehetősége, csak törvényes okkal, felhatalmazással léphetnek be. 
Állampolgári joga mindenkinek, hogy az elkövetőt visszatartsa, ha úgy érzi, ennek eleget tud tenni. 
 
Egresi Péter nyáregyházi lakos: megcáfolja a lakosság részéről történő azon kijelentést, hogy egy 
ügyet sem derít fel a rendőrség, mivel az ő sérelmére elkövetett betöréses lopás bűncselekményt 
felderítették. Sajnos 24 óra múlva kiengedték az elkövetőt, majd utána 10 napig körözték őket, mivel 
több házba betörtek. Kiderült, hogy ezek az elkövetők még kábítószeresek is, beköltöztek egy lakatlan 
házba. Ilyen esetekben kellene a lakosságnak jobban figyelnie, és kiszűrni azokat az elemeket, akiket 
nem szoktak a szomszédjukban látni. 
Nagyon szeretne ötleteket kapni a rendőrség részéről a bűncselekmények megelőzésére vonatkozóan.  
Nem csak az a cél, hogy a rendőrség a bűncselekményeket gyorsan, eredményesen felderítse, inkább a 
megelőzésre kellene helyezni a hangsúlyt. 
 
Szmodics Róbert rendőrkapitány: térfigyelő kamerák elhelyezését javasolja, melyeknek nem 
feltétlenül kell becsatlakoznia a rendőrségre. Tény, hogy ahol kamerák felszerelésre kerültek, ott a 
bűncselekmények kiszorultak. Magánterületre kamerát el lehet helyezni, a szomszéd személyiségi 
jogainak figyelembe vételével, semmi nem tiltja, javasolt is.  
 
Ország Mihály András képviselő: úgy gondolja Nyáregyháza lakossága eljutott arra a pontra – mivel 
a községben bűnöző életmódot folytató egyének által elkövetett bűncselekmények száma olyan 
mértékben megnövekedett – hogy az emberek mindennapjait fenyegetik. Nyáregyháza még 
szerencsés, mivel emberölés nem történt, mint ahogy sajnos Magyarország más részein előfordul. Ha a 
törvény ez ellen nem tesz hatékony lépéseket ez így is fog maradni. Sajnos probléma, hogy a szóban 
forgó személyek nem dolgoznak, gyerekeik előtt nincs pozitív példa. Levezeti, hogy egy hat 
gyermekes család havi családi pótlékból és egyéb juttatásokból származó jövedelme 176.000,- Ft, 
rezsit nem fizetnek. Véleménye szerint csak a jogszabályokban történő változtatásokkal lehet a 
problémát megoldani. Fontosnak tartja a községben a rendőri jelenlétet, bár amíg a rendőrség kezébe 
nem kerül nagyobb hatalom, addig nem lesz változás. Kérdése, hogy miért nem lehet a bűnöző 
életmódot folytató családoktól a gyermekeket kiemelni? 
 
Albert Ottó képviselő: nem fogadja el, hogy nem lehet cigánybűnözésről beszélni, akkor, amikor a 
szabolcsi cigányvajda kijelentette, hogy Magyarországon csak cigánybűnözés létezik. 
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Kérdése a Rendőrkapitányság vezetőjéhez mi a véleménye a nyáregyházi cigány bűnözésről? 
Tapasztalata szerint nincs az embereknek biztonságérzete, ugyanis ha találkoznak is rendőrrel, akkor 
csak valamilyen büntetés kapcsán, de a cigányokhoz nem is szólnak, vagy csak ritkán. Véleménye, 
hogy a közterületi szolgálatra a rendőröknek nincs idejük.  
Sajnos előfordul az is, hogy a faluközpontban lévő élelmiszerüzletbe a cigányok nem engedik be a 
vásárlókat – általában gyermekeket, idősebbeket – addig, amíg nem fizetnek nekik. 
Nyáregyháza lakosainak nevében kéri a Kapitányságvezető urat, hogy teremtse meg a lehetőséget a 
közbiztonság növelésére. Javasolja a készenléti rendőrség bevonását a cigányok lakta területeken. 
A lakosság részéről nagy az elégedetlenség a rendőrség munkájával kapcsolatban. Megkeresést kapott, 
hogy indítsák el a „Szebb jövőért polgárőr mozgalmat” vagy ha ez nem megy, akkor jöjjön a Magyar 
Gárda. 
 
Szmodics Róbert kapitányságvezető reagálva a felvetésre elmondja, hogy a körzeti megbízottak a 
Monori Rendőrkapitányság területén folyamatosan és rendszeresen fognak szolgálati gépjárművet 
kapni. A Monori Rendőrkapitányságon valamennyi létszám be van töltve. Nyáregyházának már 
huzamosabb ideje saját körzeti megbízottja van.  
 
Bagoly Lászlóné képviselő: véleménye szerint konstruktív megoldást nem fognak tudni hozni, mivel 
a jelenlévő vendégek nem törvényhozói státuszban vannak. Úgy tartotta volna az összejövetelt 
korrektnek, ha az országgyűlési képviselő is itt van. Azt kell megérteni a lakosságnak, hogy ezt 
magunknak kell megoldani. Figyelni kell egymásra, tudomásul kell venni, hogy a törvényeket 
befolyásolni innen senki nem tudja. Törekedni kell a térfigyelő kamera működésének megoldására, 
illetve a szociális rendelet felülvizsgálatára és ott ahol lehet, presszionálni kell ezeket az embereket.  
 
Sztahó Istvánné nyáregyházi lakos: elmondja, hogy nevezett személyek szomszédságában lakik 40 
éve, látja mi történik. Nem a cigányok ellen szól, hanem mint özvegyasszony a családok, idős 
emberek nevében, akikhez betörnek és rettegésben élnek. Ezt az állapotot elviselni nem lehet, 
megoldást kér a rendőrségtől. 
 
Szmodics Róbert kapitányságvezető: bízik abban, hogy e rendkívüli ülés kapcsán látják a szándékot a 
megoldás keresésére. A helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával is javíthatók az együttélésre 
kevésbé alkalmas állampolgárokkal kapcsolatosan felmerülő problémák. Felhívja a figyelmet 2/2012. 
évi CXX. törvényre, mely lehetővé és önkormányzati feladattá teszi a különböző mezőőr, halőr, vadőr, 
közterület felügyelő szolgálatok megszervezését és hatósági jogkörrel történő ellátását. A rendőrség és 
az önkormányzat kapcsolata ezen jogszabályon keresztül biztosított, hiszen elsőfokú hatóságként 
közreműködnek a feladataik megszervezésében, végrehajtásában. Több önkormányzat tervezi, ill. már 
működik a közterület felügyeleti szolgálat, akik már büntethetnek, helyszíni bírságot szabhatnak ki. 
 
Csernai István nyáregyházi lakos: véleménye szerint a cigánybűnözés létezik. Jó megoldásnak tartja a 
közterület felügyelők alkalmazását. Nyáregyházán valóban ott tart ez a dolog, hogy vannak 
szerveződő csoportok, akik keresik a megoldást, a rendőrségtől függetlenül. Nem lenne jó, ha idáig 
eljutnának, de valamilyen megoldást keresni kell, akár a nemzetőrséggel, polgárőrséggel 
együttműködve, hogy a megelőzés érvényesüljön, és a roma féljen ott, ahol lakik, mert jelenleg nem 
fél, nincs kitől. 
 
Pethő Attiláné nyáregyházi lakos: elmondja, hogy 1976 óta tanított az iskolában, mindent elkövetett a 
cigány családból származó gyermekek fejlesztéséért. El is jutottak a 7. osztályig, de innentől – 
magántanulóként – már járják a falut beszerezni a szükségleteket. Egyetért minden hozzászólóval, az 
összefogásra helyezi a hangsúlyt, mert a törvény elzárja a lehetőséget. Személyesen tanúja volt a 
Takarékpénztár előtt, hogy közrefogtak egy embert, hogy fizessen. Annak ellenére, hogy figyelik 
egymást a szomszédok, előfordult, hogy fényes nappal törték fel a lakást. 
Szmodics Róbert kapitányságvezető: bízik abban, hogy Polgármester úr a felvázolt javaslatokkal 
egyetért, és az önkormányzat megkezdi a helyi rendeletek módosítását. Korábbi tapasztalataik alapján 
támogatják a térfigyelő kamerák kialakítását. Óva int bárkit az önbíráskodástól, bízik abban, hogy 
kellő higgadtsággal és közös munka eredményeként megteremtik a sokkal jobb lehetőséget. A 
nemzetőrséggel történő együttműködési szerződéskötésnek akadályát nem látja. Arra kéri 
Nyáregyháza lakosságát, hogy a körzeti megbízottal osszák meg az információkat, melyről ő jelentést 
készít. 
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Albert Ottó képviselő elmondja, hogy az önkormányzat költségvetése sajnos nem teszi lehetővé sem 
közterület felügyelő alkalmazását, sem térfigyelő kamera kialakítását. Kérdése viszont, hogy a 
lakosság, illetve képviselők részéről elhangzott javaslatokból mi az, amit a rendőrség támogatni tud? 
 
Szmodics Róbert kapitányságvezető: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy ő az önkormányzat anyagi 
helyzetét nem vizsgálja, felhívta a figyelmet arra, hogy milyen jogszabályi lehetőségek vannak, a 
szolgálatszervezési kérdéseket pedig az őrsparancsnok úr fogja megoldani. 
 
Mészáros Sándor polgármester: térfigyelő kamerák felszerelését csak pályázati pénzből fogják tudni 
megoldani. Elmondja, mint képviselő-testületnek nagyon korlátozottak a lehetőségeik. A szociális 
rendelet a törvényben minimálisan előírt kötelezettségeknek felel meg, ebből visszavenni már nem 
lehet, mert az jogszabálysértő lenne.  
Többször előfordult a hivatalban vele, hogy bejött a lakos azzal a kéréssel, adjon neki segélyt, hogy ne 
kelljen elmennie lopni. 
Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület és a lakosság mindenben nyitott, ami ebben a kérdésben 
megoldást jelenthet, viszont a szakmai megoldást a rendőrségtől várják, mi az, ami segítheti a 
munkájukat, illetve a bűnmegelőzést, vagy az elkövetők hatékonyabb kézre kerítését. 
 
Szmodics Róbert kapitányságvezető: reagálva az elhangzottakra elmondja, hogy csak és kizárólag a 
jogszabályok adta lehetőségekre tudja a figyelmet felhívni és annak keretében tud dolgozni 
munkatársaival. Annyit tud ígérni, hogy a közterületek felügyeletét – amennyiben a kapitányságnak 
ereje, eszköze lesz rá – növelni fogják. 
 
Kovács Andrásné nyáregyházi lakos: postán dolgozik és elmondja, hogy tisztában van a községben 
történtekről, melyeket a – most még – kisebbségben lévők elkövetnek. Sajnos a családi pótlék postán 
történő felvételekor tapasztalják, hogy csapatostól állnak az épület előtt, sokszor a postára menő 
lakosok, aki mennének befizetni a csekket, visszafordulnak, mert nem mernek bemenni. Erre 
megoldást kér a rendőrségtől. 
 
Mészáros Pál körzeti megbízott: válaszában elmondja, hogy bejelentés erre vonatkozóan nem érkezett. 
Kéri, hogy hasonló esetben jelezzék a problémát. 
 
Kovács Andrásné nyáregyházi lakos: folytatva hozzászólását elmondja, hogy a kézbesítőket is 
leállítják cigánygyerekek, hogy adjanak nekik pénzt. Azt tapasztalja, hogy félnek az emberek. 
 
Szmodics Róbert kapitányságvezető: segélyosztással kapcsolatban elmondja, hogy ez szinte minden 
településen probléma. Ez részben postai kérdés, másrészt, ha bármilyen probléma felmerül, akkor ezt 
jelezni kell, segítséget fognak adni. 
Kérdése: tavalyi év végén felvetette az időskorúakkal kapcsolatban, hogy tartanának baleset- és 
bűnmegelőzési, áldozatvédelmi oktatásokat, tanácsadásokat. Újraélesztenék a „szomszédok 
egymásért” mozgalmat. 
 
Mészáros Sándor polgármester: válaszában elmondja, szívesen látják a kapitányság bármely tagját ez 
ügyben, a kért időpontban biztosítja az önkormányzat erre a célra a megfelelő helyiséget. 
 
Orgován Sándor nyáregyházi lakos: pár éve költözött Nyáregyházára, ez idáig nem tapasztalta, ami 
jelenleg van a lopásokkal kapcsolatban. Nem érti, hogy a romáknál otthagyott kisgyermeket – kinek 
édesanyja visszakerül nevelőintézetbe – miért nem emeli ki az önkormányzat abból a környezetből. 
Kérdése, hogy a romák lakta, nem az ő tulajdonukba lévő területről elköltöző kunyhókat, miért nem 
dózeroltatta le az önkormányzat, megakadályozva ezzel, hogy egy újabb idegen család odaköltözzön. 
Fél attól, Nyáregyháza is odakerül, mint az a község ahonnét ő ideköltözött, hogy már csak cigányok 
lakják, és a lakatlan házakat lerombolták. 
 
Morvai Vilmos nyáregyházi lakos: tapasztalata, hogy a rendőrségi intézkedések gyengék. Véleménye, 
hogy addig, míg a járőrkocsiban mobiltelefonozik a rendőr, biztosan nem fogja meghallani, ha valahol 
azért ugat a kutya, mert éppen valami bűncselekményt követnek el. Javasolja a gyalogos 
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járőrszolgálatot is. Kéri, hogy akkor is álljanak meg a rendőrök az üzletek előtt, amikor látható, hogy 
az előtt szeszesitalt fogyasztanak, mert ez is szabálysértés. 
 
Szmodics Róbert kapitányságvezető: reagálva a szabálysértéssel kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy 
csak akkor tudnak fellépni, ha erre önkormányzati rendelet van. 
 
Zinger Miklós jegyző: szabálysértést a törvény állapíthat meg. A közösségellenes magatartásra 
vonatkozó törvény felhatalmazást tartalmazó rendeletet megsemmisítette az Alkotmánybíróság. 
Innentől kezdve nincs lehetőség az önkormányzatnak arra, hogy bármilyen tevékenységet, bármilyen 
szankcióval állapítson meg és arra büntetéseket szabjon ki. Az a hivatkozás tehát, ha van rá rendelet: 
nem pontos. 
 
Szmodics Róbert kapitányságvezető: elmondja, hogy egyetlen dologban tudnak fellépni, mégpedig ha 
valaki szemetel. 
 
Bagoly László nyáregyházi lakos: eléggé érintett az említett bűncselekmények kapcsán, mivel komoly 
összegek tűntek el területeiről. Ennek ellenére véleménye, hogy a háború csak mindig csak rosszra 
vezet. Más aspektusból megközelítve, javasolja, hogy közösen, az önkormányzati törvényben foglaltak 
szerint és a rendőrséggel összehangolt munkával lehetne előre lépni. Együttdolgozva több éve a 
cigányemberekkel az a tapasztalata, hogy tud rájuk hatni. Véleménye, hogy alapszinten kell velük 
kapcsolatot teremteni, mert úgy látja, hogy Nyáregyházán a roma emberek teljesen elszigetelt, külön 
világban élnek. 
Azokat a segélyeket, melyeket kiosztanak nekik, úgy kellene összehangolni, hogy az oktatáshoz kell 
kötni. 
 
Polgárőrség részéről: elmondja, hogy sokat van kint szolgálatban éjszakánként, és azt tapasztalja, 
hogy nem figyelnek egymásra az emberek. Többször előfordul, hogy gyalogosan a körzeti megbízottal 
együtt járőröznek a községben. 
 
Ország Mihály András képviselő: komoly probléma, hogy a most felnőtt generáció soha nem 
dolgozott, a gyerekek előtt nincs példa. Véleménye szerint az iskoláskorú gyermekeknél lehetne 
elkezdeni a munkára nevelést. A lakosság részéről fontos az egymásra figyelés. Az önkormányzat 
részéről mindenféleképpen törekedni kell egy térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, a mezőőrök 
alkalmazására, Szükséges egy erőteljesebb rendőrségi, polgárőri, nemzetőri jelenlét a településen. 
 
Karakó Miklós nyáregyházi lakos: elmondja, hogy ő odafigyelt a szomszédjára. Jelentette a 
rendőrségen a betörést. Felvették a rendőrségen a jegyzőkönyvet. Másnap a cigányok megfenyegették, 
hogy elvágják a torkát, ha még egyszer ilyet tesz.  
 
Orgován Sándor nyáregyházi lakos: kérdése, van-e arra lehetőség, hogy a bűncselekményt elkövető 
gyermekeket elvegyék a családból? 
 
Zinger Miklós jegyző: válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok szerint 
a jegyzői gyámhatóságnak semmiféle ilyen jogköre nincs. Január elsejétől van ez így. Korábban, ha 
indokolt volt, akkor alkalmazták ezt a lehetőséget: ha a kiskorú érdekében nem volt más lehetőség, 
akkor éltek az ideiglenes hatályú elhelyezés intézményével. Jegyzői hatáskörben mindent megtett 
azért, hogy roma származású gyermek a tankötelezettségének eleget tegyen. 
 
Maszel László alpolgármester: úgy érzi, hogy ez a megbeszélés kicsit előbbre vitte a probléma 
megoldását. Ismételten kéri a rendőrség vezetőit, hogy a romák szomszédságába menjenek ki közösen, 
és nézzék meg mi történt a szépen művelt kertekkel. Több rendőri jelenlétet kér a településen. 
 
Szmodics Róbert kapitányságvezető: a rendőrség részéről összefoglalva az előzményeket, kiemelten a 
jogszabályok mentén tudnak tevékenykedni az önkormányzattal együtt. Javításokat fognak tenni az 
ügy érdekében. Tájékoztatásul elmondja, hogy a készenléti rendőrség lovas szolgálatát meg fogják 
hívni a pilisi rendőrőrs valamennyi településére szolgálatot ellátni. Folytatják a gördülő 
erődemonstrációs akciót Nyáregyházán.  
 




