Papp Gyula az év rendőre Zircen
A hétvégi házakba betörőt felderítette. Amikor egy asszony élete forgott kockán, ő tört
be a házba. Remek kommunikációs kézséggel és kapcsolatteremtő képességgel
rendelkezik. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „2012. év Zirc Város
Rendőre” kitüntetést Papp Gyula rendőrzászlósnak adományozta.
Papp Gyula rendőrzászlós 1990. április 1-jétől teljesít szolgálatot a zirci rendőrőrsön
körzeti megbízottként, a zirci körzeti megbízotti csoport egyik legaktívabb tagja. Szorgalmas,
alapos munkáját mindig a legjobb tudása szerint, példaértékűen hajtja végre, a feladatok
végrehajtása tekintetében precíz.
2012-ben állampolgári kapcsolatai révén olyan információkhoz jutott, miszerint
Sövénykúton lovakat tartanak embertelen körülmények között. A beszerzett adatok alapján
megállapítást nyert, hogy a bejelentés valós és nyomozás indult az ügyben. A körzeti
megbízott – szintén állampolgári kapcsolatai révén – olyan információhoz jutott, hogy
Hajmáspuszta majorban öt személy betöréses lopást követ el. Az ügyelet a helyszínre járőrt
küldött, akik az elkövetőket még a helyszínen elfogták. Az egyik személlyel szemben több élő
körözés is ki volt adva. Az elmúlt télen egy idős asszony elesett a házában, és nem tudott
felkelni. Papp Gyula rendőrzászlós az ajtót betörve nyújtott segítséget és mentette meg az idős
nénit a kihűléstől.
Felderítette a cseszneki hétvégi házakat feltörő személyt is, aki nyolc nyaraló feltörését
ismerte el. A zirci rendőrőrs parancsnokának javaslatát Ottó Péter polgármester ismertette a
képviselő-testület április ülésén, majd átadta a kitüntetést a zászlósnak a 2012. évi kiemelkedő
teljesítménye elismeréseképpen.

Papp Gyula rendőrzászlós állampolgári kapcsolatai rengeteget érnek a bűnüldözés számára

Nyomozási eredményesség tekintetében országos átlag feletti teljesítményt produkáltak
– a képviselő-testület egy másik napirend keretében tárgyalta és elfogadta a Zirci Rendőrőrs
2012. évi tevékenységének beszámolóját.
Nagyban csökkent a lopások száma az elmúlt évben. Jól látszik, hogy a zirci rendőrség
kiemelt feladatként kezeli a betöréses lopások felderítését, hiszen ezek számában szintén
csökkenés figyelhető meg. A rablások száma változatlan maradt, viszont az elkövetőket
sikerült kézre keríteniük. A garázdaságok számában jelentős emelkedés történt, ezen
bűncselekmények zömét a lakásotthonokban élő fiatalok követik el. Ennek megfelelően
bűnmegelőzési munkájukban prioritást élvez a 14-18 év közötti korosztály.
Nem volt hiány motoros razziából a zirci rendőrség elmúlt évi tevékenységében, azonban
érdekességként is hathat, hogy a közúti balesetet okozók közül a motorkerékpárral
közlekedők csak a harmadik helyen állnak, a kerékpárosok megelőzik őket. (A
személygépkocsisok részaránya a legmagasabb 65 százalékkal.) Nem unatkoztak a rendőrök a
Zirc városában elmúlt hetekben végbemenő lomtalanítás alkalmával sem. Hajba Zsolt
őrsparancsnok elmondta, 28 intézkedést foganatosítottak, a szabálysértések között volt
közlekedési és a hulladékgazdálkodás rendjével szembeni cselekmény is. A feljelentéseket
továbbították az illetékes hatóságok felé – tette hozzá.
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