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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Bejelentő megírta, hogy Bódvaszilason lezárt
rövid időn belül megnőtt a bűnözés;
folyamatosak a rongálások, betörések és
az illegális szemétlerakás. A negatív
folyamat része a nem lakott lakások
szétszedése, darabonként elhordása
illetve a nyugdíjasokat érintő folyamatos
inzultusok, a házakról a tetőcserepek
elvitele, ajtók, ablakok szétverése,
kerítések rongálása. Kéri a hatóságok
együttes fellépést és intézkedését, illetve
közterület-figyelő
kamerarendszer
működtetését.

Vizsgálat eredménye
A Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (továbbiakban: jegyző) a közérdekű
bejelentésre az alábbi tájékoztatást adta.
A lakatlan házak elbontásával kapcsolatban a járási hivatal, mint építésfelügyeleti hatóság rendelheti
el az építmény karbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény lebontását, ha annak
állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 196. §-a tartalmazza a köztisztasági szabálysértésekre vonatkozó
rendelkezéseket. A (2) bekezdés szerint, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak,
elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el. A Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. §-a rögzíti a hulladékgazdálkodás rendjének
megsértésével kapcsolatos rendelkezéseket; az önkormányzat az eljárás lefolytatására nem
rendelkezik hatáskörrel.
A jegyző válaszában kitért arra, hogy Bódvaszilasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével
és a település polgármesterével történt egyeztetést követően, egymással együttműködve igyekeznek
a jövőben a hasonló jellegű cselekményeket minimálisra csökkenteni. Tájékoztatják a szülőket, hogy
a gyerekek felügyeletére nagyobb gondot fordítsanak, illetve erről a helyi rendőrőrs illetékese is
tájékoztatva lett. Az önkormányzat a településen a közfoglalkoztatottak közreműködésével
időszakonként a hulladékokat összegyűjti, és az önkormányzat költségén elszállíttatják. A hulladék
elszállítás azonban indokolatlan terhet ró a települési költségvetésére.
A bejelentésre a másik eljáró szerv, az Edelényi Rendőrkapitányság, a Bódvaszilasi
Rendőrőrsbevonásával rendszeres, visszatérő ellenőrzést rendelt el a település érintett utcáiban.
Eddig egy alkalommal került sor konkrét rendőri intézkedésre a patakmeder oldalának megbontása,
szemét égetés miatt. A leírtakkal összefüggésben 2020 évben összesen három szabálysértés, illetve
két esetben bűncselekmény elkövetése miatt eljárást indítottak.
A Bódvaszilas, Zrínyi Miklós úton történő kommunális hulladék elhelyezése tárgyában a rendőrség
felvette a kapcsolatot Bódvaszilas község polgármesterével. A polgármester azt a tájékoztatást adta,
hogy a jelzett területen az időszakos hulladék összegyűjtéséhez és elszállításához a szükséges
intézkedéseket megtette; megtörtént a háztartási hulladékok szabályszerű gyűjtéséhez szükséges
szeméttároló edények állapotának, helyeinek felmérése is, és lehetőség szerint a pótlása is.
A javasolt közterületi kamerarendszer hiányának kapcsán megállapítható, hogy jelenleg a településen
az önkormányzat üzemeltetésében lévő épületekre, (művelődési ház, óvoda, sport öltöző, kúria)
került kamera rendszer, figyelmeztető táblák elhelyezése mellett. A kamerarendszer további
kiépítését a rendőrség támogatja, javasolja.

