Komenda József az év rendőre Zircen – kiegyensúlyozott, magas színvonalú
őrsállományi munka „középkori” bútorok között
„Az őrs személyi állományának magas színvonalú és kiegyensúlyozott szakmai
munkáját elismeri” – ezzel a mondattal egészült ki a képviselő-testület részéről
a Zirc Városi Rendőrőrs 2010. évi tevékenységéről készült beszámoló Ottó Péter
polgármester megfogalmazásában. A testületi ülésen dr. Giczi Róbert veszprémi
rendőrkapitánytól elhangzott: a megyeszékhelyek rendőrőrsei közül nyomozási
eredményesség tekintetében a veszprémi áll az első helyen, ehhez a kiváló
eredményhez pedig szervezeti egységük, a zirci rendőrőrs nagyban hozzájárult.
Zirc Városi Önkormányzat oklevelet alapított az év rendőre kitüntető címre,
amelyet első ízben Komenda József törzszászlós vehetett át.
Dr. Varga Tibor képviselő, a kitüntetési kezdeményezéssel előálló Ügyrendi és Civil
Kapcsolatok Bizottságának elnöke elmondta: az őrs évek óta kiegyensúlyozott
teljesítményt nyújt, nem véletlenül tett a bizottság javaslatot az elismerésre. Ugyanakkor
felhívta a figyelmet a rendőrségi épület berendezésének „középkori” állapotára, szerinte
ez csorbíthatja az egyébként minőségi munkát végző rendőreink tekintélyét az őrsre
érkezők előtt. Ehhez a gondolathoz csatlakozott a másik egykori polgármester, Horváth
László, aki határozati javaslatot is terjesztett elő a belső épületfejlesztésre. Mivel a
rendőrőrs
költségvetési
gazdája
a
Veszprémi
Rendőrkapitányság,
a
zirci
önkormányzatnak csak javaslattételi lehetősége van, ami meg is történt: a képviselőtestület úgy döntött, kéri az illetékes szervezetet, hogy a zirci rendőrőrs fejlesztését
kiemelt célként tartsa szem előtt.
A
veszprémi
az
ország
150
rendőrkapitánysága közül a 14. legjobb
nyomozati
eredménnyel
rendelkező,
melynek fontos szervezeti egysége a zirci
őrs – állapította meg a veszprémi
kapitány. A kitüntetett, Komenda József
törzszászlós 1992 novemberében került a
rendőrség
hivatásos
állományába.
Szolgálatát a zirci rendőrőrsön kezdte
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1997
márciusában
járőrvezetési
feladatok
ellátásával bízták meg, majd 1999
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beosztásban
kinevezésre került. 2003 márciusában
Péter polgármester gratulál és átnyújtja az
szolgálatparancsnokká
nevezték
ki. Ottó
elismerő oklevelet Komenda Józsefnek
Többször is részesült főkapitányi és
rendőrkapitányi jutalomban kiemelkedő munkája elismeréseként. 2005-ben Veszprém
megye rendőrének választották, 2008-ban a „Bátorság Érdemjel”-et kapta meg, mivel
egy lakástűz kapcsán életet mentett. A tavalyi évben egy gyermeket mentett meg, aki a
téli hónapokban elszökött otthonról. A kislányt a vasúti sínek mellett találta meg, akit
bokasérülése miatt kézben vitt több kilométeren keresztül.

Zirc Városi Rendőrőrs 2010. évi beszámolójából






egy Sümeg közeli és egy zirci, betöréses lopásokra specializálódott bűnelkövetői kör felderítése és
elfogása, ennek következtében az ilyen jellegű bűncselekmények drasztikus csökkenése (2008: 22, 2009:
12, 2010: 4)
az egyéb kategóriát is beleszámítva a tizenkét fajta bűncselekményjellegből mindössze háromban
mutatkozik növekvő tendencia az előző évhez képest, egyébként a csökkenés a jellemző
ismeretek nyújtása, megelőzésre nevelés, oktatás különböző színtereken: iskolák („osztályfőnöki óra”),
óvodák (OVI-ZSARU program), lakásotthon, falunapi rendezvény
nem a rendőrség hatáskörébe tartozó feladatok teljesítése: a Pintérhegyi Parkerdő játszóterének felújítása,
környezetének rendbetétele a polgárőrséggel közösen
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