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Szám:              /2010. 
 

J  E  L  E  N  T  É  S 
Medina község 2010. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről 

 
Jelentem, hogy Medina KMB működési területe 26 km², amelybe beletartozik Medina község 
belterülete, illetve a hozzátartozó Medinaszőlőhegy és ezek külterületei. 
 
A 2008. június 01-től felállított Észak KMB csoport, melynek során együtt dolgozok a 
környező települések, Kölesd, Sióagárd, Szedres, Tengelic, községek körzeti megbízottaival, 
meghozta a várt eredményt, Medina községben nem romlott a bűnügyi helyzet, megítélésem 
szerint javult az előző évekhez képest. A munkánkhoz a kapitányság egy rendőri jelleggel 
ellátott gépjárművet biztosított, mely szintén kedvezően befolyásolja az emberek 
biztonságérzetét, illetőleg visszatartó erővel bír. Szolgálatainkat javarészt nem egyedül látjuk 
el, így sokkal hatékonyabban tudjuk a feladatainkat ellátni, illetve egy településre több időt, 
figyelmet tudunk fordítani. Ezen kívül pedig saját gépkocsimmal is látok el rendszeresen 
járőrszolgálatot a saját működési területemen, valamint akciószolgálatok során. 
 
Bűnügyi helyzet:  
 
A 2010-es évben a feldolgozott bűnügyek száma 9, illetve 1 bűnügy került áthozatalra 2009 
évből. A bűnügyek az alábbiak szerint oszlottak meg: 9 esetben vagyon elleni, 1 esetben pedig 
garázdaság 
 
A fenti ügyekből 6 ügy lett felderítve, amelyekből 5 a Vádelőkészítő Osztályra, 1 a Nyomozó 
Alosztálynak lett megküldve. 3 mivel a cselekmény nem volt bűncselekmény meg lett 
szüntetve. A maradék 1 bűnügy során az elkövető kilétét nem sikerült megállapítani, 
felfüggesztésre került. 
A felderítési mutató 86 %, eredményességi mutató 90 %. 
 
A sértettek nem és kor szerinti megoszlása: 60 év feletti nő 3, férfi 1,  35-60 év közötti nő 0, 
férfi 2, 18-35 év közötti nő 0, férfi 2, jogi személy 2. 
  
Az elkövetők nem és kor szerinti megoszlása: fiatal korú 2,  60 év feletti férfi 2, 35-60 év 
közötti férfi: 1, 18-35 év közötti férfi 4, ebből 6 helyi, 1 zombai, 2 pedig nagydorogi lakos. 
 
A tavalyi év előző időszakához képest ez közel azonos számú ügyfeldolgozást jelent. A 
bűncselekményekhez kapcsolódóan megemlítendő, hogy 2010. évben Medinaszőlőhegyen 
nem történt bűncselekmény. 
 
A községben ezen kívül történt ügyekben a Szekszárd RK. szolgálati ágai folytatták le a 
nyomozást. A szakágak szándékos testi sértésben, csalásban, magánlaksértésben, 
önbíráskodásban folytattak nyomozást. 
 
Medina község és az illetékességi területéhez tartózó területeken közriadalmat keltő 
rendkívüli esemény nem történt.  
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A Polgármesteri Hivatal dolgozóival rendszeres kapcsolatban vagyok, és egy esetleges 
probléma esetén telefonon bármikor elérhető vagyok telefonon a Hivatal munkatársai, 
illetőleg a lakosság számára. Mivel itt élek a faluban, az állampolgárok személyesen is 
felkeresnek – felkereshetnek – szolgálati időmön kívül is. Amennyiben szükséges volt 
szolgálati időmön kívül is segítséget nyújtottam a felmerülő problémák megoldásában. 
 
A községben az önkormányzat alkalmazásában állt két településőr, akik napi szinten 
járőrszolgálatot láttak el a községben. 
 
A körzeti megbízotti területemen az állampolgárokkal rendszeres kapcsolatot tartok fenn, 
figyelemmel kísérem az ott tartott rendezvényeket, az ott lévő üzleteket, hivatalokat és 
vállalkozásokat.  
 
Medina község területén lévő rendezvényeken mindig jelen vagyok, 
rendezvénybiztosításokban részt veszek. (Nemzeti ünnepek, szüreti fesztivál, választások, 
stb.)  
 
Többször végeztem a területemhez tartozó külterületeken gyalogos, illetve saját tulajdonú 
gépkocsimmal járőrszolgálatot a bűncselekmények, szabálysértések felderítésére, 
megelőzésére. Az ott élőkkel, dolgozókkal jó kapcsolatot ápolok. 
 
A 2010-es évben több alkalommal URH gk. szolgálatot láttam el Szekszárdon illetve részt 
vettem az árvízi védekezésben is Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 
 
A területemen lévő általános iskolában személyesen ismernek, a pedagógusokkal jó 
kapcsolatot ápolok. Többször, ha problémáik, kérdéseik vannak személyesen, vagy telefonon 
keresnek meg. 
 
Idei évben az „Iskola rendőre” programban vettem részt, ennek során az általános iskolában 
dolgozó pedagógusokkal felvettem a kapcsolatot, problémáikkal foglalkoztam, a gyerekekkel 
elbeszélgettem. Szeptember hónapban szolgálati napjaimon minden nap reggel 7 órától 8 
óráig az iskolánál teljesítettem szolgálatot, amit a tagintézményvezető kérésére a naplóban is 
rögzítettem.  
 
Medina  községben nincsen szélsőséges csoport, szervezet. 
 
Baleseti gócpontok a községben nincsenek. A község területén 2010 év során befejeződött az 
új Sárvíz-híd építése, mely során megszűnt a súlykorlát határ, ennek következtében a 
településen jelentősen megnőtt a teherforgalom de ez  közlekedési baleseteket  nem okozott. 
 
A területemen az esetleges közlekedési balesetek helyszíneléseit a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság Közlekedési Osztály balesethelyszínelői végzik. 
 
A  Medina környékén lévő vízterületeken (Sió, Sárvíz) többször ellenőriztem a horgászokat  
polgárőrökkel, több engedély nélkül horgászó személyt feljelentettem, horgászkészségeiket 
elvettem.   
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Általános: 
 
Az általános ügyeket tekintve a 2010-es évben 
Tartózkodási hely megállapítás: 9 db. 
Elővezetés, útbaindítás: 14 db. 
Pártfogói felügyelet: 4 db. (ebből 3 szedresi) 
Fegyverellenőrzés: 4 db. 
Megkeresés (tanúkihallgatás): 5 db. 
Vadászatellenőrzés: 2 db. 
Nyílt rendőri info: 2 db. 
és több egyéb kisebb feladat került végrehajtásra. 
 
Közrendvédelem, közlekedés: 
A 2010-es évben 
- 200 db jelentés készült 
- 175 db jegyzőkönyv készült 
- 38 esetben került sor személyi szabadságot korlátozó intézkedésre 
- ebből 23 esetben előállításra került sor 
- 11 esetben egészségügyi intézménybe történő szállításra intézkedtünk 
- 4 esetben pedig elővezetést hajtottunk végre 
- 78 esetben kezdeményeztem szabálysértési feljelentést 
- 670 fő igazoltatására került sor RK lap kitöltésével  
- 191 személynél alkalmaztunk alkoholszondát 
- 47 fő helyszíni bírságban részesült összesen 309.167 Ft. értékben 
- 66 fő részesült a helyszínen figyelmeztetésben 
 
Észak KMB illetékességi területén rendszeresen tartottunk közös közlekedési akciókat a 
környező KMB-kel /Kölesd, Sióagárd, Szedres, Tengelic/. 
   
Egyéb: 
Szedres község 2010. február 1. naptól 2010. augusztus 31. napig nem rendelkezett önálló 
körzeti megbízottal, ezért a községre háruló feladatok a területen szolgálatot teljesítő 4 körzeti 
megbízottra hárultak. Az ott jelentkező általános, szabálysértési, illetve bűnügyeket egymás 
között felosztva végeztük, de az ügyek kb. 70%-a általam lett feldolgozva. 2010 évben 
Szedres községben 9 bűnügyet, 1 szabálysértési ügyet dolgoztam fel, illetve több egyéb 
általános rendőri feladatot  láttam el. Szedres községből is rendszeresen érkeztek lakossági 
bejelentések, amelyekben lehetőségeimhez képest megpróbáltam maximálisan segítséget 
nyújtani. 
 
Szedres községen kívül 1 bűnügyet dolgoztam fel Kölesd községben, 1 bűnügyet 
Szekszárdon, illetve 2 db. bűnügyet Tengelic községben, amelyek egyesítésre kerültek.  
 
A szabálysértési törvény 2010. augusztus 19.-i változása óta tulajdon elleni szabálysértési 
ügyek is feldolgozásra kerültek. Medina községben 3 tulajdon elleni szabálysértési feljelentés 
készült, amelyből két ügyben az elkövető megállapításra került, 1 ügy pedig meg lett 
szüntetve, mivel nem történt szabálysértés. A felderített ügyek a feldolgozás után megküldésre 
kerültek Szekszárd Városi bíróságnak. 
 
A szekszárdi KMB-s kollégák leterheltségének csökkentése érdekében 2 db. Szekszárdon 
történt tulajdon elleni szabálysértési ügyet dolgoztam fel, amelyek szintén a Szekszárdi Városi 
Bíróságnak lettek megküldve. 
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Mivel a községben megnőtt azon személyek száma, akik a hulladékfém gyűjtéséből, illetve 
lopásából, továbbá tűzifa lopásból tartják fenn magukat, őket rendszeresen igazoltatom. A 
szabálysértésekből, bűncselekmények elkövetéséből magukat eltartó személyek által lakott 
jellemző településrészeket rendszeresen ellenőrzöm.  
 
Ehhez kapcsolódik, hogy a 2010-es év során Medinán jelentős problémaként merült fel a 
házaló árusok tevékenysége. Aggresszívitásuk egyre jelentősebb mértékben jelenik meg az 
intézkedések során. 2010 évben 11 esetben történt szabálysértési feljelentés házaló árusok 
ellen. Ebből 3 esetben vasat vásároltak 8 esetben pedig silány minőségű utánzat motoros 
láncfűrészeket értékesítettek. Utóbbi esetekben a fűrészek lefoglalásra kerültek, majd Medina 
község jegyzőjének megküldésre kerültek a szabálysértési eljárás lefolytatásához. Az esetek 
több mint felében az árusokkal szolgálatomon kívül, pihenőidőmben intézkedtem.  
 
Ugyancsak új jelenség volt a községben, hogy a Petőfi utcában idős emberekhez csengettek be 
és gyenge minőségű gyógyászati termékeket próbálnak meg értékesíteni. Egy család vásárolt 
is a termékből, majd a hozzátartozók később telefonon értesítettek. Hála a szomszédok 
megfigyelésének, olyan adatot tudtak az ügyben elmondani, amely alapján az elkövetőket a 
rendőrség sikeresen felkutatta.   
  
A Medinai Önkormányzat a munkavégzéshez irodahelységet bocsátott rendelkezésre, 
valamint 2010.01.01-től 2010.12.31-ig havi 5.000 Forinttal támogatta a saját gépjárművem 
üzemanyagköltségét, melynek köszönhetően 2010.12.31.-ig 400 km helyett 600 km-el 
rendelkeztem.  
 
A munkám ellátásához a TMRFK számítógépet hozzá nyomtatót biztosított, illetve teljes körű 
a rendőrségi rendszerekhez való hozzáférést biztosított, így az ügyintézés teljes mértékben 
Medina községben megoldható.  
 
A KMB leterheltsége a bűncselekmények nyomozása, feldolgozása mellett, egyéb a szolgálat 
számára meghatározott feladatokkal, más a rendőrség hatáskörébe utalt ügyfeldolgozó 
munkával, rendezvénybiztosítással, elővezetésekkel és járőrszolgálati tevékenységgel egészül 
ki. 
 
A községben Polgárőrség működik, vele egymást kölcsönösen segítjük, a kapcsolat a 
polgárőrökkel kiemelkedően jó. Meg kell jegyezzem, hogy a polgárőrség nagy 
hatékonysággal, szervezetten végzi feladatát. Hetente 4-5 alkalommal végeznek 
járőrtevékenységet Medinán, illetve Medina-Szőlőhegyen. A községben rendezett 
rendezvényeken, illetve a rendőrséggel közös szolgálatot láttak el, különösen az éjszakai és 
hétvégi időszakban. Az idei év folyamán is több alkalommal szerveztünk közös szolgálatokat.  
A felmerülő problémákat megbeszéljük. A területen történt bűncselekményekről, a törvényes 
kereteken belül, tájékoztatom őket. 
 
Jelentésem a tudomásul vétel céljából megteszem. 
 
Medina, 2011. január 03. 
 
 ………………………………….. ………………………………….. 
 Zádori László r. fhdgy. Konrád János r.ftőrm 
 Alosztályvezető Medina körzeti megbízott 
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