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A kistormási polgármester szerint ő az egyik helyi körzeti megbízott célpontja, 

ezért folyamatosan bünteti a kistormásiakat. Ezt a rendőrség cáfolja. A 

megkérdezett polgármesterek elégedettek a körzeti megbízottak munkájával. A 

főkapitány szerint a szabályok mindenkire vonatkoznak. 

 

Félnek a kistormásaik a helyi körzeti megbízottól, állítja Csapó László, a falu 

polgármestere. A településvezető szerint a rendőr rendkívül szigorú bírságolási 

gyakorlata a polgármesternek szól, a körzeti megbízott rá haragszik egy korábbi, 

országos nyilvánosságot kapott eset miatt. 

 

– Nem mernek már biciklire ülni, vagy személyi igazolvány nélkül az utcára lépni az 

emberek. A lakosság fél a körzeti megbízottól, aki az utóbbi időben folyamatosan és 

rendkívül szigorúan bírságolja a helybélieket – mondta Csapó László. A faluvezető 

szerint az elmúlt hónapokban a rendőrök által kiszabott büntetések 99 százaléka egy 

körzeti megbízotthoz köthető. 

 

Az országos médiában is nyilvánosságot kapott esetről lapunk idén januárban adott hírt 

Csapó László tájékoztatása alapján. A kistormási szociális tűzifa akció lebonyolítása 

során az önkormányzat szállította a rászorulóknak a fát a község traktorával. Egy 

rendőri ellenőrzés során kiderült, hogy a traktort vezető közfoglalkoztatottnak nincs 

jogosítványa, a traktor pedig érvényes műszaki nélkül közlekedett. A közmunkást 45 

ezer forintra, a polgármestert 50 ezer forintra bírságolták, mert átengedte a vezetést 

olyan személynek, akinek nem volt jogosítványa.  

 

Az eset feltehetően azért kapott nagyobb nyilvánosságot, mert a polgármester jelezte: 

a községnek nincs pénze kifizetni a bírságot, a közfoglalkoztatott és ő is közérdekű 

munkával kívánja ledolgozni a büntetést. Később azonban a polgármester arról 

tájékoztatta lapunkat, hogy mégsem róttak ki rá pénzbüntetést, írásbeli 

figyelmeztetéssel és 5 büntetőponttal megúszta a dolgot. A közmunkás pedig ledolgozta 

a pénzbüntetést.  

 

Csapó László azt mondta: ezek után ő lezártnak tekintette az ügyet, állítása szerint 

azonban az esetnél eljáró körzeti megbízott megharagudott rá, és azóta folyamatosan 

bünteti a kistormásiakat. Szerinte egyértelmű, hogy valójában ő a célpont. Azért fordult 

újra a nyilvánossághoz, mert szeretné elkerülni, hogy ez az ügy elfajuljon, mint arra 

korábban más településeken már volt példa. 

 

– Annál jobb kapcsolatot el sem tudok képzelni, mint ami köztünk van, s ez vonatkozik a 

körzeti megbízotti csoportra éppúgy, mint a parancsnokra. Tökéletesen elégedettek 

vagyunk a munkájukkal – válaszolta  kérdésünkre Vén Attila, Medina polgármestere. 

Szerinte a rendőrök nem tesznek mást, mint végzik a munkájukat. Álláspontja szerint az 

ember vállalja a tetteiért és a szavaiért a felelősséget, mint ahogy ő is vállalja azért, 

amit mondott. – Mindenki viselje tetteinek a következményeit, vonatkozik ez azokra is, 

akik ittasan vezetnek, vagy nem használnak bukósisakot – fogalmazott a  polgármester. 

 

 



 

Háry János sióagárdi faluvezető azt mondta, minden képviselő-testület maga ítéli meg, 

miként vélekedik a körzeti megbízottak munkájáról. Ő mint polgármester és mint 

sióagárdi lakos is elégedett a rendőrök tevékenyégével. Arról, hogy kistormáson 

konfliktus lenne, most hallott először. 

 

Rendőrségi tájékoztatás szerint a szóban forgó rendőr az idén még egyetlen 

kistormásit sem sújtott helyszíni bírsággal. Egyébként meg a rendőrök minden 

intézkedésnél ketten vannak jelen. A szabályértési bírság összegéről pedig nem a 

körzeti megbízott dönt, ő csak feljelentést tesz.   

 

Ha mások épségét veszélyezteti, indokolt a szigor  

 

Tolna megye rendőr-főkapitánya, dr. Soczó László dandártábornok elmondta, kiemelt 

jelentőséget tulajdonítanak a körzeti megbízotti szolgálat munkájának. A rendőrtől azt 

várják, hogy a közbiztonság fenntartása érdekében segítőkészen, humánusan és 

toleránsan intézkedjen. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a kirívóan súlyos 

szabálysértőkkel szemben ne járjanak el. 

– Egy biztos, hogy a jogszabályok mindenkire vonatkoznak. A magam részéről a 

rendőrségen a vezetőktől többet, példamutatást várok el – hangsúlyozta a főkapitány. 

Hozzátette, hogy azon szabályértések esetében, amelyekben az elkövető potenciálisan a 

saját, vagy mások életét, testi épségét veszélyezteti, indokolt a fokozott figyelem és a 

szigor. Ezt a magatartást várja el minden rendőrtől. Mindez nyilvánvalóan vonatkozik 

arra az esetre is, ha egy műszakilag nem megfelelő jármű vesz részt a forgalomban.  

A körzeti megbízottal kapcsolatban elmondta, hogy a panaszt még januárban 

kivizsgáltatta. Sem akkor, sem azóta más polgármesterek és a lakosság részéről nem 

merült fel kifogás a munkájával kapcsolatban, sőt azt általában elismerik. Az ügyet, míg 

jelentős új körülmény nem merül fel, a rendőrség részéről lezártnak tekinti.  

 

Működőképes a rendszer  

 

Bevált a rendszer, amelyben mikrotérségekre osztotta az illetékességi területét a 

Szekszárdi Rendőrkapitányság, az egyik szélén a bátaszéki, a másikon pedig a tolnai 

őrssel. Ez persze nem jelenti azt, hogy némely település nem szeretne olyan, saját 

körzeti megbízottat, aki a községben is lakik. 2008 óta működik a két körzeti 

megbízotti csoport, amely délen Őcsény, Decs, Sárpilis, Várdomb, Szálka és Alsónána, 

északon pedig Sióagárd, Harc, Kistormás, Kölesd, Tengelic, Szedres és Medina 

lakosságát szolgálja. Mivel szolgálati gépkocsival járőröznek, többet lehetnek jelen a 

községekben.  
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