
Érdi Újság 11információkXIX. évfolyam, 2009. szeptember 10.

Kék hírek

Az utóbbi napokban csak-
nem kétezer liter gázolajat és 
benzint sikerült lecsapolniuk 
ismeretlen tolvajoknak a pihe-
nésre kiállt üzemanyag-szállí-
tó teherautókból – mondta el 
Szuszánné Erdélyi Tímea az 
Érdi Rendőrkapitányság szep-
tember 2-i sajtótájékoztatóján. 
Tárnokon, az M7-es autópálya 
közelében leálló tartálykocsiból 
– a tanksapkát lefeszítve – 850 
liternyi gázolajat, Érden, egy 
családi ház előtt álló tehergép-
kocsiból 500 liter benzint, egy 
harmadik üzemanyagtartályból 
pedig mintegy 700 liter üzem-
anyagot szívtak le a feltehető-
en kisteherautóval közlekedő, 
kizárólag erre a tevékenységre 
„szakosodott” tolvajok. Sajnos a 
tartálykocsik tanksapkája álta-
lában nincs kulcsra zárva, így 
könnyedén lefeszítik azt, majd 
egy csövön keresztül megcsa-

polják a ciszternát. Az üzem-
anyagtolvajok mellett újabban 
az indítókulcsok eltulajdonítása 
is gyakoribbá vált a térségben. 
Legutóbb egy diósdi motorke-
rékpár-kereskedésből tűnt el 
rövid idő alatt hat darab indí-
tókulcs, de az sem ritka eset, 

Új helyen  
az ügyfélszolgálat

Nemcsak benzint és indítókulcsot, hanem 

ajtót és ablakot is loptak

hogy a lakásba betörő tolva-
jok kapják fel a slusszkulcsot, 
amivel aztán simán ellophatják 
az udvarban vagy a garázsban 
álló gépkocsit – tájékoztatott 
a rendőrség sajtóreferense, 
aki arról is beszámolt, hogy 
Érden még a bontásra váró 
épületet is módszeresen szét-
szedik a tolvajok. Ráadásul 
a városközpontban, ahol az 
egykori buszállomás és üzlet-
ház falait kibontva az eddig 
ismeretlen tettesek elvitték a 
még használható nyílászáró-
kat, valamint épületanyagot 
és fémszerkezeteket is eltulaj-
donítottak, így – épületomlás 
miatt – szinte már életveszé-
lyessé vált arrafelé közlekedni. 
A drogéria egyik bejáratát be is 
zárták emiatt.

Egyik érdi gyermekotthon-
ban pénzhamisítást kísérelt 
meg néhány kamasz, akik 
ezer- és kétezerforintos cím-
jegyű papírpénzt másoltak, 
majd egy zöldségesnél próbál-
ták meg a hamis bankókat fel-
használni, de lebuktak. 

A bűncselekmények lajstro-
mában sajnos még mindig a 
betörések, az autófeltörések 
és az alkalmi lopások járnak 
az élen. Számos esetben – a 
kánikula miatt – az ingatlantu-
lajdonosok akaratlanul is meg-
könnyítették a betörők dolgát, 
mert a nyitott ablakról csak 

a szúnyoghálót kellett levág-
niuk a tetteseknek, s máris 
beférkőzhettek az otthonokba, 
ahonnan ékszereket, szemé-
lyes iratokat, némely esetben 
ruhaneműt, műszaki tárgya-
kat sikerült zsákmányolniuk. 
Az autóban szem előtt hagyott 
laptop, mobiltelefon, kézitáska 
ugyancsak mágnesként vonz-
za a tolvajokat. 

A sajtótájékoztató folytatásá-
ban Kürti István százados köz-
lekedésbiztonsági szempont-
ból értékelte az elmúlt hónapot. 
Elmondta, hogy összesen har-
mincnégy közlekedési baleset 
történt. Ezekből három súlyos, 
tizennégy könnyebb sérülés-
sel járt, míg tizenhét esetben 
kisebb-nagyobb anyagi kárral 
végződtek az ütközések. Két 
balesetben már a helyszíne-
léskor nyilvánvaló volt, hogy 
a karambolt ittas vezető okoz-
ta. Az Érdi Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti osztá-
lyának munkatársai az utób-
bi két hétben öt alkalommal 
tartottak fokozott közúti ellen-
őrzéseket, és ezeknek eredmé-
nyeként összesen 288 szabály-
sértést észleltek. A legtöbb 
ezúttal is a gyorshajtás volt, 
viszont örvendetes, hogy csök-
ken a sebesség túllépésének 
mértéke, hiszen csaknem hat-
van esetben nem kellett fel-
jelentést tenniük a rendőrök-
nek, hanem helyszíni bírságot 
szabtak ki. Tizenkét esetben 
– kisebb szabálysértés miatt – 
csupán szóbeli figyelmeztetést 
alkalmaztak. A legutóbbi köz-
lekedési ellenőrzéseken foko-
zottan vizsgálták a gépkocsik 
és a motorkerékpárok hatósági 
jelzését, mert nem ritka az 
olyan eset, amikor hiányzik 
vagy pedig hamis a járművek 
rendszámtáblája. Kürti István 
hozzátette: térségünkben a 
járművezetők továbbra is szá-
míthatnak a fokozott közúti 
ellenőrzésekre. 

 Bálint Edit

A legnagyobb ügyfélkörû, 
Közép-magyarországi Regi-
onális Egészségbiztosítási 
Pénztár a fõvárosban 
korábban egyetlen helyen, 
a XIII. kerület, Teve u. 
1. szám alatt mûködtetett 
ügyfélszolgálati irodát. 
A helyzet most – Érd lako-
sait is érintve – jelentõsen 
megváltozott.

Dél-Budán nyitotta meg az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 
szeptember 1-jén a Közép-magyaror-
szági Regionális Egészségbiztosítási 
Pénztár (KMREP) új ügyfélszolgála-
tát, a XI. kerületben, a Fejér Lipót 
utca 59. alatt. 

Az Egészségügyi Minisztérium 
Biztonság és partnerség prog-
ramja kiemelten foglalkozik az 
egészségbiztosítás fejlesztésével. 
A változások meghirdetett célja 
a kötelező egészségbiztosítás 
biztosítói szerepének erősítése. 
A hatékony, ügyfélközpontú műkö-
dés érdekében azonban a regio-
nalitás kialakítására van szükség. 
A program megerősíti az egységes, 
szolidaritásalapú társadalombizto-
sítást. Az informatika fejlettsége (és 
az EU elvárása) indokolta, hogy a 
korábbi tizenkilenc megyei pénz-
tár helyett hét regionális pénztár 
kezdje meg működését az év elejé-
től. A regionális átalakulással egy-
idejűleg kistérségi ügyfélszolgálati 
pontok kialakításával megkezdő-
dött az ügyfélkapcsolati rendszer 
fejlesztése. Megteremtődött annak 
a lehetősége, hogy az irodák az 
egész országra kiterjedően, egysé-
gesen azonos, érdemi szolgáltatá-
sokat nyújthassanak az ügyfelek-
nek. Áprilistól folyamatosan bővült 
azon települések száma, ahol a 
regionális pénztárak új, kistérségi 
ügyfélszolgálatokat működtetnek. 
Korábban tizenkilenc megyeszék-
helyen és tizenhat kirendeltségen 
lehetett az egészségbiztosítással 
kapcsolatos ügyeket intézni. Arra 
az időközben megnyitott kistérségi 

ügyfélszolgálatokkal együtt ma már 
csaknem nyolcvan helyszínen van 
lehetőség.

A legnagyobb ügyfélkörű, 
Közép-magyarországi Regionális 
Egészségbiztosítási Pénztár a fővá-
rosban korábban egyetlen helyen, 
a XIII. kerületben, a Teve utca 1. 
alatt működtetett ügyfélszolgá-
lati irodát. A helyzet Érd lakosait 
tekintve is jelentősen megváltozott, 
miután szeptember 1-jétől teljes 
kapacitással működik a KMREP 
új ügyfélszolgálata. Az új iroda 
természetesen nemcsak a főváros 
XI. kerületében élőknek, hanem a 
szomszédos kerületek és a környe-
ző települések számára is lehetősé-
get kínál a könnyebb és gyorsabb 
ügyintézésre.

Az ügyfélszolgálaton a következő 
ügyek intézésére nyílik mód: taj- és 
európai egészségbiztosítási kártya 
kiadása; EU-s nyomtatványok irán-
ti igények átvétele; egészségügyi 
szolgáltatásra jogosultak bejelenté-
sének átvétele; kifizetőhelyi elszá-
molás, statisztikai jelentés átvétele; 
tartozásról szóló igazolvány (nul-
lás igazolás) kiadása; jogviszony-
rendezés; önkéntes megállapodás 
kötése; pénzbeli ellátás iránti igény 
átvétele. 

Az új, budai ügyfélszolgálat nyitva 
tartása megegyezik a KMREP Teve 
utcai ügyfélszolgálatának nyitva tar-
tásával, tehát: hétfő-kedd-csütörtök 
8.00–14.30 óra, szerda: 8.00–17.30 
óra, péntek: 8.00–12.00 óra.

A már működő és újonnan meg-
nyílt ügyfélszolgálatok lefedik a 
régió – a főváros és Pest megye 
– szinte teljes egészét, a teljes körű 
ügyintézés pedig lehetőséget ad 
arra, hogy az állampolgárok az 
ügyeiket egy helyen és egy idő-
ben tudják intézni. A régi és az új 
ügyfélszolgálatok elérhetőségéről, 
ügyfélfogadási rendjéről, az ügyin-
tézés köréről szóló információk a 
következő címen érhetők el: www.
oep.hu/ugyfelszolgalatok.

Az ügyfélszolgálat tömegközle-
kedéssel megközelíthető a Tétényi 
úton közlekedő autóbuszokkal, 
valamint személygépkocsival a 
Tétényi út–Bártfai utca útvonalon.
 Mucsi Ferenc

Autóval a bankba
Különös látogatói voltak az érdi Budai úti banknak. Jóval nyitás 
előtt, a hajnali órákban érkeztek igen nagy sebességgel. Nem 
gyalogosan jöttek, pénzt sem akartak kivenni, csak úgy várat-
lanul „betoppantak” a pénzintézetbe ablakon, falon keresztül. 
Két hölgy ült a személykocsiban – minden bizonnyal ittas 
állapotban –, és elvesztették uralmukat a gépjármű felett, ezért 
rohantak a szemközti járdaszegélynek, ahol megpattantak és 
irányt változtatva hatalmas erővel csapódtak a Budapest Bank 
falának. Súlyos sérülésekkel vitték a hölgyeket a kórházba. 
A ház lakói a csattanásra nyomban felébredtek álmukból. Az 
egyikük elmondása szerint olyan nagy erejű volt a becsapódás, 
hogy a gyerekük kiesett az ágyból… 

A bank azonban precízen, ahogy máskor, reggel nyolckor 
kinyitott, mintha mi sem történt volna és fogadta az ügyfeleket 
– miközben folytatódott az üvegezés és a falazás.

 (temesi)

A bank mûködése falazás és üvegezés közben is zavartalan
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