Közrend, közbiztonság
A közbiztonság kérdése folyamatos téma volt a tanács Végrehajtó Bizottsága elõtt. 1951-ben a járási rendõrõrsparancsnok beszámolója során elhangzott, hogy a jövõben minden községnek lesz egy rendõr felelõse, akinek meghatározott idõnként meg kell jelenni a faluban. Ennek elsõsorban az az oka,
hogy a rendõrség közelebb akar kerülni a néphez, segíteni akar a dolgozók
bajain.
Az 1954. évi X. tv. 63. §-a írta elõ a rendvédelmi szerveknek és a körzeti
megbízottaknak (kmb) a beszámolási kötelezettséget a tanácsüléseken és a V.
B. elõtt a közrend és közbiztonság helyzetérõl. A körzeti megbízott ennek a
kötelezettségének Szerdahelyen minden évben eleget tett. Ezek a beszámolók
gyakran foglalkoztak a külpolitikai kérdések sajátos értékelésével, majd az
ország és a megye közbiztonsági és bûnügyi helyzetével. A beszámoló végén
került sor Szerdahely közbiztonságának értékelésére.
A közrend és közbiztonság területén viszonylag ritkán fordultak elõ súlyos esetek. Ezekben az években leggyakrabban fa-, mezõgazdasági és kerékpárlopás miatt indultak eljárások. 1965-ben azonban a falu lakosságának felháborodását váltotta ki H. P. erõszakoskodása egy helybeli 13 éves kislánnyal.
Bíróságon folytatódott K. P. Kaposváron elkövetett rablási kísérletének ügye
is. Az egyik beszámoló során elhangzott: továbbra is gondot jelent, hogy a
gépkocsivezetõk elvárásaink ellenére vezetés közben italt fogyasztanak.
Gyakran került sor vezetõi engedély nélküli motorkerékpározásra. Egyik alkalommal Purger Sándort 600 Ft-ra büntették meg, mert vezetõi engedély
nélkül akart földúton átmenni Kaposújlakra. A közrend megerõsítése érdekében a tanács határozatban utasította Horváth László rendõr törzsõrmestert,
hogy a községben tartózkodása idején a cigányok ellenõrzését  az önkéntes
rendõrök bevonásával  személyesen végezze.
Az 1968. augusztus 14-i beszámoló során elhangzott, hogy a községben a
társadalmi tulajdon védelme biztosítva van. A biztonságos tárolásra, õrzésre
felhívták a tsz vezetõinek a figyelmét. Kisebb mezei lopások rendszeresek, de
ezek megelõzésére megtették a szükséges intézkedéseket. Ezekben az esetekben a tsz vezetése kezdeményezett fegyelmi eljárást. A kmb rendszeresen felhívta a tanács és a lakosság figyelmét az ideiglenesen tartózkodó, kóborló
személyekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettségre. (Ekkor ez nem feltétlenül cigányokat jelentett.)
A kmb-i munka fontos eleme volt a fiatalkorúak tevékenységének figyelemmel kísérése. A bûnmegelõzés érdekében a szülõk, a tanács, az iskola segítségét kérte. Ezekben az években csak ritkán került fel fiatalkorú neve a
veszélyeztetettek listájára. A tanács ifjúsági albizottsága a kmb bevonásával
gyakran tartott ellenõrzéseket a kocsmákban, a Fehér-parton, és indokolt eset120
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ben a családoknál. A legnagyobb gondot a mezei utakon történõ  bukósisak
nélküli  motorozás jelentette. Az sem volt ritka, hogy a motorosnak jogosítványa sem volt. A kmb gyakran a helyszínen tartott oktatást, hogy ne kelljen
a feljelentés eszközéhez nyúlni. A másik gond az ittas gépjármû- és munkagépvezetés volt. Ezekben az esetekben a kmb már nem volt olyan elnézõ. A
községben hat önkéntes rendõr (parancsnokuk Kaiser János) is segítette Horváth III. József rendõr szakaszvezetõ munkáját.
Kaposszerdahellyel együtt a zselici öt település körzeti megbízott rendõre Balogh Sándor törzszászlós, ki közmegelégedésre végzi munkáját. Három
éve mûködik polgárõr-egyesület Kaposszerdahelyen 24 taggal, vezetõje Gál
Gyula; rendszeresen járõröznek, ennek köszönhetõen is visszaesett az ismertté vált bûncselekmények száma. Az Önkormányzat félállásban mezõõrt foglalkoztat Vida Béla személyében.
Jellemzõ bûncselekmények: pincebetörések, terménylopások, besurranó
tolvajok, házalók és hulladékgyûjtõk által elkövetett lopások. Kirívó bûncselekmény: 2001 szeptemberében egy helyi lakos rablógyilkosságot követett el
harmadik szomszédjával szemben, melyért 17 év fegyházbüntetést kapott.
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