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A Tapolcai polgárőr csoport
tevékenysége
A kis létszámú önkéntes
csoport továbbra is folytatja
tevékenységét Tapolcán.
A csoport az Avasi Polgárőr
Egyesület keretében, annak
önálló
csoportjaként
végzi
munkáját. Ez azt is jelenti, hogy
nem vagyunk egyedül, az Avasi
polgárőrök rendszeresen segítenek azzal, hogy nemcsak
az Avasi városrészen, hanem
itt Tapolcán is rendszeresen
végeznek járőr, illetve figyelő
szolgálatot, ezzel erősítenek
bennünket, segítenek létszám
gondjainkban.
A jövőben ez a munka
reményeink
szerint
még
hatékonyabb lesz, mivel ez év
elején az egyesület kapott egy
személygépkocsit, melyet a
rendőrség már kiselejtezett, de
még használható, üzemképes
állapotban van. Időnként mi is
megkapjuk és a csoport el, tud
jutni külső területekre is.
Az
Avasi
polgárőrs
parancsnokával igen jó munkakapcsolatban vagyunk. Havonta egy alkalommal értékeljük Tapolca közbiztonsági
helyzetét. Ekkor az őrsparancsnok tájékoztatást ad Tapolca helyzetéről az esetleges
vagy jellemző illetve ismétlődő
bűnesetekről, és megbeszéljük,
hogyan tudjuk egymás munkáját segíteni, mire kell kiemelten figyelni.
Elmondhatom, hogy már két
éve a Hejő presszó lebontásra
került, ami egy fertőző góc volt
Tapolcán.
Ami továbbra is gond: illegális
szemét elhelyezés, főleg a
külső részeken, a Hejőparton, a
szelektív
hulladékgyűjtők

mellett, stb. A szemetelők
felderítése igen nehéz, tudják
milyen
komoly
bírságra,
számíthatnak, ezért hajnalban
végzik
alattomos
tevékenységüket. Az éjszakai rendezvények, lakodalmi ünnepségek, a kelleténél erősebb
hangosítása is zavarja a
Tapolcai polgárok nyugalmát.
Hiába van elrendelve Tapolca
egész területén a max.40km/ h
sebességkorlátozás
A
bejáratnál lévő tábla alatti ZÓNA
felírat, ami azt jelenti, hogy a
település
teljes
területére
vonatkozik. Ami szomorú dolog,
hogy a Tapolcaiak sem tartják
be, a szabályt, sőt versenypályának tekintik a Tapolcai
utat.
Fontos még tudni, hogy figyelőszolgálataink ellátása esetén
a messziről jól látható sárga
mellényt nem használjuk, csak
a polgárőr feliratú sapkát és az
azonosító jelvényt viseljük.
Ez a leggyakoribb, egyéb
kiemelt rendezvények esetén
minden
alkalommal
részt
veszünk
a
biztosítás
feladataiban, sárga mellényben,
kitűzött azonosítóval.
Az Avasi Polgárőr Egyesület,
és az Avasi Rendőrőrs közös
szervezésében az elmúlt évben
két alkalommal is tartottunk
kiemelt
közbiztonsági
és
gépjármű ellenőrzéseket, segítettük a szemétkommandó
munkáját is. Ezek az akciók
eredményesek
voltak,
felderítésre kerültek körözött személyek, gépjárművek, valamint
szemetelők is.
Miskolcon egyedülálló volt az
elmúlt év októberében meg-

szervezett veszélyes hulladékgyűjtő akciónk. Ekkor selejt
akkumulátorokat,
elektronikai
eszközöket,
lejárt
gyógyszereket,
egyéb
veszélyes
anyagokat lehetett elhelyezni a
kihelyezett
speciális
konténerekbe. Ebben az évben is
szervezünk hasonló akciókat
Tapolcán.
A Megyei Polgárőrszövetség
rendelkezik
egy
rendszám
felismerő műszeres berendezéssel, melyet igénylésünk
alapján, Tapolcán is működtetni
fogunk,
több
alkalommal.
Többször
fogjuk
kérni
a
rendőrségtől, hogy a sebességmérővel felszerelt gépkocsikat gyakrabban küldjék ki
hozzánk a gyorshajtók kiszűrése céljából.
Végezetül: továbbra is várjuk
az önként jelentkezőket a
Tapolcai polgárőr csoportba,
hogy többen eredményesebben
végezhessük
feladatainkat,
mindnyájunk érdekében.
Jelentkezni lehet a (30) 5436049-es számon, Csépányi
Kálmánnál.
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