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Pék László  

 

Polgármester Úrnak 

 

K É K K Ú T  

8254 Fő u. 5. 

 

Tisztelt  Polgármester Úr ! 

 

A Tapolcai Rendőrkapitányság, Badacsonytomaji Rendőrőrs, mint az Önök területén rendőri 

feladatokat ellátó alegység munkaszervezése és munkafeltételeinek megteremtése érdekében keresem 

meg Önt. 

A rendőrőrs Badacsonytomajra történő áttelepítése az állandó, vagy időszakos ügyfélfogadás, és 

általában a rendőri jelenlét Révfülöp és térsége vonatkozásában - a lakosság megítélése alapján - 

veszteséget szenvedett. 

Figyelemmel a lakosság és az Önkormányzat részéről jelzett elvárásokra, a szakmai indokok alapján a 

területen rendőri jelenlét emelését szorgalmazzuk. A volt Őrs épületében állandó KMB iroda, Kmb 

csoport elhelyezése, ügyfélfogadás, illetve az idegenforgalmi idényben megerősítő erők szállásának 

(12-18 fő ) létesítése a célunk.   

A munkafeltételek biztosítása jelenleg központi költségvetésből nem finanszírozható, így a 

rendelkezésre álló, volt rendőrős objektumának belső felújítása, ügyfél-fogadásra alkalmas állapotra 

történő felkészítése nehézségekbe ütközik. Ezen épület, részbeni felújítása nélkül alkalmatlan jelenlegi 

állapotában az állandó hivatali munkavégzésre, csak úgy, mint ideiglenes jelleggel az idegenforgalmi 

idény biztosítása céljából rendelkezésünkre bocsátott megerősítő erők elszállásolására.  

 

A felújítási munkálatok szakember és eszköz igényének teljesítése a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság részéről biztosított, de az anyagigény finanszírozása nehézségekbe ütközik.  

Ezen utóbbi, a felújítási munkálatokat gátló probléma megoldása érdekében fordulok Tisztelt 

Polgármester Úrhoz, a Képviselő Testülethez, a körjegyzőség illetékességébe tartozó településekhez. 

Amennyiben az Önkormányzat gazdasági helyzete lehetővé teszi, és szándékukban áll a rendőri 

jelenlét emelése érdekében kitűzött céljaink elérésének elősegítése, kérem építési anyagok 

biztosításával járuljanak hozzá a volt rendőrőrs épületének felújításához. 

Elsősorban falfestékre, olajfestékre, a festési munkálatok előkészítéséhez szükséges vakolatjavító 

anyagokra van szükség. Ezen anyagok beszerzésére semmiféle lehetőségünk nincsen, így kizárólag 

természetbeni ( pénzbeli NEM ) hozzájárulást, adományt, felajánlást fogadhatunk el a Tisztelt 

Önkormányzat –tól.  

 

Tisztelt Polgármester Úr ! 

Amennyiben kérésünket meghallgatva - a fenti célok érdekében - a képviselő testülettel egyetértésben,  

szándékában, és lehetőségében áll az Őrs épületének felújítását ily módon segíteni, kérem 

szíveskedjen ezt jelezni, a munkálatokra szánt anyag mennyiség közlésével.     

 

 

Tapolca, 2012. április 16.   

     Tisztelettel: 

 

               Rausz István r. alezredes sk.  

                mb. kapitányságvezető     


