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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . Törvény 42.* (8) bekezdése alapján írásbeli választ
igénylő kérdést kívánok intézni a Belügyminisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Számíthatnak-e a Kormányra azok a devecseriek, akik nyugodt körülmények közöt t
szeretnének élni, biztonságban szeretnék tudni családjukat és vagyontárgyaikat ; növelik-e
azonnali hatállyal a rendőri utcai jelenlétet, rendszeresítik-e ismét a gyalogos járőrszolgálatot,
megvédik-e az id őseket, hogy ne kelljen rettegésben élniük; egyáltalán, mit tesz a rend őrség a
közrend biztosítása érdekében Devecser városában; hogyan akarják megfékezni a bűnöző
elemeket; hogyan akarják betartatni a magyar-cigány együttélés alapvet ő normáit
Devecserben? ”

címmel.

Benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

2013. december 2-án a devecseri közbiztonsági helyzettel kapcsolatban elhangzott szóbeli kérdésemr e
nem kaptam érdemi választ az Államtitkár úrtól, így most Önhöz fordulok a devecser i
közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseimmel, különösen azért, mert érdemi el őrelépést nem
tapasztalunk az ügyben.

Tisztelt Miniszter Úr !

Devecserben a magyar-cigány együttélés akut probléma . A közbiztonság hiánya, a tarthatatlan
állapotok miatt az utóbbi id őben már szinte minden héten fogadóórát, fórumot tartunk a Soml ó
melletti kisvárosban, mert annyi a panaszos .

Az idősekkel szemben a helyi kisebbség deviáns tagjai pszichológiai terrort alkalmaznak.

Az egyedülálló idősekhez éjszaka becsöngetnek, folyamatosan betörnek hozzájuk . Két idős hölgy a
fogadóórámra sem mert eljönni, én voltam náluk, annyira félnek, nehogy meglássák őket, hogy
panaszkodnak . Egyikőjük kertjében a kerítést kibontották, az összes gyümölcsfát kifűrészelték, háza
ablakát bedobták. Az okozott kár a rend őrség szerint bagatell - 4600 Ft - miközben több évtizede s
fákról van szó. A rendőrség szerint a sértettnek kellene panasszal élnie, ha nem ért egyet a
kárösszeggel .



Tisztelt Miniszter Úr !

Sokan úgy érzik, nincs értelme gyümölcsössel, sz ő lővel, kiskerttel foglalkozni, mert nemcsak a
termést viszik el, hanem a növényeket is tönkreteszik .

Tisztelt Miniszter Úr !

Unatkozó „fiatalok” egy délután folyamán a belvárosban parkoló autók közül többet fényes nappal
szétvertek. Volt olyan idős ember, akit a belvárosban támadtak meg és raboltak ki, a támadásba n

combcsonttörést szenvedett .

Árulkodó tény a magyar-cigány együttélés problémaköréből, hogy miközben 500 általáno s
iskoláskorú gyermek él a kisvárosban, a helyi iskolába mindössze 300 tanuló jár . Mintegy 200
gyermeket más településre visznek el az aggódó szül ők.

Az óvodások esetében is hasonló az arány. Nem véletlenül . A devecseri óvodában több gyermek rühe s
és tetves . Az óvónőt, aki diszkréten jelezni próbálta egy szül őnek, hogy gyermekét meg kellene
fürdetnie, életveszélyesen megfenyegették.

Tisztelt Miniszter Úr !

Devecserben gyakorlatilag nincs olyan utca, ahová az elmúlt hetekben, hónapokban ne törtek voln a
be, ahol nem történt volna kisebb-nagyobb értékű lopás. Mindent visznek, amit érnek, ami
mozdítható. Bevett gyakorlat, hogy a kisebb bűncselekményeket a helyiek már be sem jelentik a

rendőrségen.

Tisztelt Miniszter Úr !

A Bognár család tavaly júliusban jogos önvédelmet gyakorolt a házukhoz felfegyverkezve érkez ő
mintegy 80 emberrel szemben. Azok után, hogy majdnem bírósági szakaszba került az ügyük, é s
sértettből lettek volna vádlottak, még örülnünk is kellene, hogy miután pótnyomozásra utaltattuk
vissza az ügyet a nyomozás során tapasztalt szabálytalanságok miatt, b űncselekmény hiányában
felmentették őket .

A baj az, hogy a támadásban résztvev ő elkövetők közül többeket bizonyítottság hiányában szintén
felmentettek. A devecseri család mellett tavaly augusztusban több mint ezer ember vállal t
szolidaritást. A demonstráció elérte a célját, hónapokig érezhet ően javult a közbiztonság,
megerősítették a rendőrség személyi állományát, kérésünknek megfelel ően rendszeresítették a

városban a gyalogos járőrszolgálatot .

Tisztelt Miniszter Úr!

Sajnos hosszú ideje ismét csökkent a rendőri utcai jelenlét, ezzel arányosan kezd ismét elszabadulni a
pokol . Gondolom, egyetértünk abban, hogy hosszútávon nem megoldás az, ha a problémákr a
demonstrációval, felvonulással hívjuk fel a figyelmet, ezért kérem a kormányzat és a rend őrség
segítségét .



Tisztelt Miniszter Ur !

Tisztelettel kérem, hogy válaszában kímélje meg a devecserieket a közbiztonsággal kapcsolato s
problémák felvetésekor szokásos kormányzati propagandától . Kérem, ne arról tájékoztasson, hogy
hány rendőrt avattak az elmúlt években, és hogyan alakult a b űnügyi statisztika. Azt is tudjuk, hogy
mennyibe került a devecseri rendőrőrs új épülete. Kérem arról se tájékoztasson, hogy Toldi Tamás, a
város fideszes polgármestere szerint minden a legnagyobb rendben van a településen.

A kérdéseim és kéréseim arra irányulnak, hogy számíthatnak-e a Kormányra azok a devecseriek ,
akik nyugodt körülmények között szeretnének élni, biztonságban szeretnék tudni családjukat é s
vagyontárgyaikat ; növelik-e azonnali hatállyal a rend őri utcai jelenlétet, rendszeresítik-e ismét a
gyalogos járőrszolgálatot, megvédik-e az id őseket, hogy ne kelljen rettegésben élniük;
egyáltalán, mit tesz a rendőrség a közrend biztosítása érdekében Devecser városában; hogyan
akarják megfékezni a bűnöző elemeket; hogyan akarják betartatni a magyar-cigány együttélés
alapvető normáit Devecserben? "

Konkrét felvetéseimre tisztelettel várom mellébeszélésektől mentes, egyértelmű, világos, érdem i
válaszát .

Budapest, 2014 . február 3 .

Tisztelettel :

Ferenczi Gábor
Jobbik
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