Kiabáltak a demonstrálók a hivatal előtt
2016.10.07.
Mondjatok le! – kiabálták a demonstrálók csütörtökön délelőtt a medinai
polgármesteri hivatal előtt. Szerintük azért kellene a képviselőknek felállniuk a
székükből, mert a közös önkormányzati hivatal egyik munkatársa sikkasztott.

Gazdag falu ez, nincs rászoruló – jegyezte meg gúnyosan egy asszony. Egyike volt
azoknak, akik a medinai polgármesteri hivatal előtt demonstráltak csütörtökön délelőtt.
Az épület előtt ácsorgó tizenegynehány ember azt szerette volna elérni, hogy a
sikkasztást elkövető önkormányzati dolgozót felelősségre vonják, az okozott kár
megtérítését követeljék, és cél volt a medinai képviselő-testület lemondatása is.
Pusztai Lajos, a megmozdulás szervezője szerint a 25 milliós sikkasztásnak már jóval
korábban, például a legutóbbi önkormányzati választást követő átadás-átvételkor ki
kellett volna derülnie, persze csak akkor, ha más testület kapott volna bizalmat. – Van
itt néhány ember, aki régóta sejtette, hogy nem stimmel valami. Nem fejlődött úgy a
falu – vélte a rendező. Arra kérdésre, hogy akkor miből újítottak fel közintézményeket,
utcákat, parkokat Medinán, azt mondta: ez csak az uniós támogatásoknak köszönhető.
Pusztai Lajos szerint a polgármesternek és a testületnek már korábban észre kellett
volna vennie, hogy valaki rendszeresen megcsapolja az önkormányzati kasszát.
Vén Attila, Medina polgármestere azonban úgy véli: ő és a falu is károsultak, és pont ő
volt az, aki észrevette a sikkasztást. A feltételezett elkövető, azaz az önkormányzati
dolgozó éppen szabadságon volt, amikor egy postával érkező számlán kibukott a dolog. A
hivatal azonnal megtette a szükséges lépéseket: feljelentést tettek a rendőrségen,
zárat cseréltek, számlát zároltak. Amikor a hosszú ideje itt dolgozó munkatárs újra
munkába állt volna szabadsága után, szembesítették tettével, melyet elismert, megbánt,
és ígéretet tett arra, hogy megtéríti a kárt. Vén Attila ezzel együtt nagyon csalódott,
és úgy gondolja, hogy a volt kolléga már soha nem kapja vissza a becsületét.
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Huszonötmillió forinttal rövidítette meg az önkormányzat számláját az egyik
alkalmazott
2016.10.06.
A rendőrség nyomoz az önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást folytat Medina polgármesterének
2016. szeptember 23-án tett feljelentése alapján jelentős értékre elkövetett
sikkasztás bűntettének megalapozott gyanúja miatt.
A rendelkezésre álló adatok alapján a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal egyik
munkatársa az elmúlt években havonta több alkalommal jogosulatlanul utalt készpénzt
saját bankszámlájára a medinai önkormányzat bankszámlájáról. Az eddig ismert kár
értéke meghaladja a 25 millió forintot.
A rendőrök a nyomozás eredményeként gyanúsítottként hallgatták ki az önkormányzati
hivatal egyik munkatársát, aki a bűncselekmény elkövetését beismerte.
Az ügyben a további eljárást a terhelt szabadlábon hagyása mellett a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja.
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A falu vezetői is segíthettek a sikkasztónak a tüntetők szerint
2016.10.06.
Medina község önkormányzati képviselőinek lemondását követelte 15 helybéli
csütörtökön a Tolna megyei falu polgármesteri hivatala előtt.

A demonstrációra az adott okot, hogy a közelmúltban kiderült, a hivatalban 27 éve
dolgozó K. Krisztina 2003 óta, havi egy-két részletben összesen 25 millió forintot utalt
el önmagának, s a tüntetők úgy gondolták, a falu irányítóinak is szerepe lehetett a
sikkasztásban.
A demonstrálók a képviselők szemére vetették, hogy Medina a tavaly átadott katonai
radar befogadásáért 100 milliós támogatást kapott, ám ezt a pénzt elherdálták, mert a
falu semmit se fejlődött. A tüntetők egy része nem titkolta, hogy személyes sérelmek
motiválják, ki azért neheztelt, mert nem kapott gyógyszer- vagy lakhatási támogatást,
ki meg azért, mert nem jutott közmunkához.
Vén Attila, a 840 lelkes község kormánypárti polgármestere megkeresésünkre elmondta,
hogy a sikkasztó alkalmazott – akit egyébként ő jelentett fel – egyedül követte el
bűncselekményt. Az ügyben nyomozás folyik, és K. Krisztina – ezt a rendőrség
megerősítette – beismerő vallomást tett, és elkezdte törleszteni az elsikkasztott pénzt.
Vén Attila szerint a tüntetőket az mozgatja, hogy keveslik a segélyt, illetve dühösek,
mert nem pénzben, hanem élelmiszerben kapják meg azt. A polgármester állítja, hogy a
radar befogadásért kapott 100 millióból – mivel azt pályázati önerőként használták –
450 millió forintnyi beruházással gazdagodott a falu. Többek között játszótér, valamint
utak és járdák épültek, megújult a faluközpont és az orvosi rendelő. A beruházások
tételesen ellenőrizhetők a község honlapján, tette hozzá, a polgármester.
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