Egy rablás margójára
Izsófalván a 2011. október 4-én éjjel súlyos bűncselekmény történt, aminek áldozata egy idős
asszony volt.
Izsófalva minden jóérzésű lakóját – ideértve az önkormányzati képviselőket és a
Polgármesteri Hivatal minden dolgozóját – mélységesen megdöbbentette és felháborította az
eset. A különböző közösségi oldalakon azonban olyan vélemények jelentek meg, amelyekre,
érintettségünk okán reagálnunk kell. Bizonyára a hozzászólók tájékozatlansága és
rosszindulatúsága egyszerre az oka ezeknek a véleményeknek, melyek közül csak az előbbit
tudjuk enyhíteni. Megkérnénk mindenkit, aki véleményt nyilvánít, hogy először vegye
figyelembe azt, hogy az Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat és annak minden szerve a
jogszabályok által meghatározott kereteken belül tud „mozogni”. Annál is inkább mert
minden állampolgárnak, és minden állami és önkormányzati szervnek alapvető alkotmányos
kötelezettsége a jogszabályok betartása, melyre minden önkormányzati képviselő, és minden
köztisztviselő esküt is tett.
Így az egyéni sérelmeket ezzel orvosolni itt nem tudván szeretnénk tájékoztatni a tisztelt
hozzászólókat az alábbiakról:
Az Alkotmány 40/A. § (2) bekezdése szerint a Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság, a
közrend és az államhatár rendjének védelme.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a
Magyar Köztársaság Rendőrségének feladata a közbiztonság és a közrend védelme, az
államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése, az államhatár rendjének fenntartása, a
terrorizmus elleni küzdelem és az e törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési
célú ellenőrzés.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a
települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a
településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a
lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi
közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában
álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi
tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi
tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az
egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermekes ifjúsági feladatokról való
gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti
tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének
biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
A helyi önkormányzat jegyzőt nevez ki, akinek alapvető feladatait ugyancsak a helyi
önkormányzatokról szóló törvény 36. § (2) bekezdése határozza meg. E szerint jegyző vezeti
a képviselő-testület hivatalát, gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos
feladatok ellátásáról, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében,
döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; dönt azokban
a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; tanácskozási joggal vesz részt a
képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; dönt a hatáskörébe utalt
ügyekben.
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Ezeken a jogszabályokon kívül azonban több száz másik jogszabály is megállapít a
képviselőtestületnek és a jegyzőnek további feladat- és hatásköröket. Ezek száma közelíti a
háromezret, de egyikben sem szerepel a bűnüldözés, vagy a bűnmegelőzés.
A településünkön működik polgárőrség ahová szeretettel várjuk a település közbiztonságáért
aggódókat, így a kedves hozzászólót is, kivéve ha ő „leszarja” hogy milyen a közbiztonság
Izsófalván.
Izsófalva, 2011. október 6.
dr. Szécsi Ottó
jegyző
és a Polgármesteri Hivatal
dolgozói
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