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Érd polgármestere emlékezte‑
tett arra, hogy míg a 2007‑es 
nyers bűnügyi mutatók alapján 
Békéscsabát és Dunaújvárost 
Érd követte a vidéki nagyvá‑
rosok kriminalisztikájának 
élén, addig a 2008‑as adatok 
már a középmezőnybe helye‑
zik Magyarország „kertvárosát”, 
és ez jelentős előrelépést jelent 
a közbiztonság megteremtése 
tekintetében is.

A 2007‑es adatokhoz képest 
csökkent a rablótámadások 
és a betöréses lopások száma 
– sajnos nem érzékelhető látvá‑
nyos javulás a gépjárműlopások 
tekintetében, mert 2008‑ban 
ugyan 67‑el kevesebb személy‑
gépkocsit loptak el, mint 2007‑
ben, de ezzel az 58 gépkocsi‑
lopással a város megelőzte a 
bűnözők által erősen szoron‑
gatott Miskolcot (50) vagy az 
összesített kriminálstatisztika 
élén álló Debrecent (57).

– A lakásbetörések számát 
tekintve 2007‑ben Érd a maga 
188 lakásbetörésével vezette 
az országos listát, de szeren‑
csére változott a helyzet, 2008‑
ban csökkent a lakásbetörések 
száma, és ennek megfelelően 
a megyei jogú városok között 

Érd már csak a hetedik helyet 
foglalta el a 122 ismertté vált 
lakásbetöréssel – mondta a pol‑
gármester.

T. Mészáros András sze‑
rint ennél látványosabb javu‑
lás tapasztalható az ismertté 
vált összes bűncselekmény 
számának a tekintetében, 
hiszen a 24 megyei jogú város 
közötti rangsorolásban Érd 
csak a 16. helyet foglalja el, 
és ezzel megelőzi Tatabányát, 
Zalaegerszeget, Veszprémet, 
Békéscsabát, Kaposvárt, 
Sopront, Hódmezővásárhelyt és 
Nagykanizsát.

– Polgármester úr, minek 
tulajdonítható a nagyvárosok 
bűnügyi toplistájában bekövet-
kezett változás, és mivel magya-
rázható, hogy kevesebb bűncse-
lekményt követtek el 2008-ban 
Érden, mint az azt megelőző 
esztendőben?

– Hadd szögezzem le az ele‑
jén, Érd nagyon sok pénzt köl‑
tött a közbiztonság javítására, 
és azoknak a feltételeknek a 
megteremtésére, amelyeknek a 
nem titkolt célja, hogy élhe‑
tőbb várost kínáljunk a tele‑
pülésen élők számára. Nálunk 
már évekkel korábban sikerült 

elérni, hogy bevonjuk a közbiz‑
tonság megteremtését szolgáló 
munkába a szabadidős rend‑
őröket, a polgárőröket és a terü‑
let‑felügyelőket, akik közösen 
járőröznek, és akik igyekeznek 
mindenütt ott lenni, ahol szük‑
ség van a jelenlétükre.

– Hol tartanak a körzeti meg-
bizotti irodák kialakítása terén?

– Az önkormányzat, a kép‑
viselő‑testület és az érdi rend‑
őrkapitányság is szívügyének 
tekintette a körzeti megbízotti 
irodák létrehozását, mert véle‑
ményünk szerint csak így 
lehet erősíteni a rendőrség és 
a lakosság közötti bizalmat, 
hiszen a közvetlen kapcsolat‑
tartás révén mindenki jól jár. 
A közelmúltban már átadtunk 
egy körzeti irodát, a héten pedig 
újabb három iroda átadásá‑
ra kerül sor. A visszajelzések 
szerint a lakosság már nagyon 
várja, hogy élet költözzék az 
ófalusi, a parkvárosi Bem téri, 
az újtelepi és az érdligeti Duna 
utcai körzeti megbízotti irodák‑
ba, mert ettől látványos javulást 
vár mindenki a közbiztonság 
megerősítése terén. Minden iro‑
dában megkezdődik az érdemi 
munka, két‑két rendőr végzi 
majd a munkát, akik a lakosság 
rendelkezésére állnak a nap 24 
órájában. Azt szeretnénk, ha 
egymást segítő kapcsolat alakul‑
na ki a rendőrök és az ott lakók 
között. A bizalom megterem‑
tése nagyban hozzájárulhat az 
információk gyors közléséhez 
és az esetleges rendőri beavat‑
kozások is kellő időben megtör‑
ténhetnek. A jövőben a körzeti 
megbízott rendőrnek nyilvános 
lesz a neve, telefonszáma, bárki 
felhívhatja, ha úgy ítéli meg, 
hogy kapcsolatba szeretne lépni 
a rendőrséggel, mert segítségre 
van szüksége. Reményeink sze‑
rint így erősödni fog az emberek 
biztonságérzete, és ez jótékony 
hatással lesz a kisebb település‑
részek életének az alakulására 
is.

– Érdemes volt sokmillió forin-
tot költeni a térfigyelő rendszer 
kiépítésére?

– Senki nem mondja, hogy 
kidobott pénz lett volna a tér‑
figyelő rendszer kialakítására 
fordított pénzösszeg, és statisz‑
tikai adatok bizonyítják a kame‑
rák visszatartó hatását, hiszen 
követhetőbbé váltak a történé‑

sek, és ez elriasztja a rosszban 
sántikálókat. Máskülönben, 
megismétlem, komoly millió‑
kat költöttünk közbiztonságra. 
Tízmillió forintot nyert a város 
a Budapesti Agglomerációs 
Fejlesztési Tanácstól a térfigyelő 
rendszer kiépítésére, ehhez 
hozzátettük a saját pénzeinket, 
és jelenleg térfigyelő kamerák 
működnek a nap 24 órájában.

– Hány kamerát telepítettek?
– Jelenleg 25 kamera műkö‑

dik, de összesen 48 darab fogja 
segíteni a rendőrség munkáját, 
ha befejeződnek a munkála‑
tok. Jövőre tovább fejlesztjük a 
rendszert, amelynek összértéke 
mintegy százmillió forintot tesz 
majd ki.

– Úgy tűnik, a térfigyelő rend-
szer kérdésében teljes volt az 
egyetértés a közgyűlés frakciói 
között…

– Párthovatartozástól függet‑
lenül minden frakció támogatta 
a térfigyelő rendszer kiépítését, 
de ezen nem kell csodálkoz‑
ni, mert a képviselők is Érden 
élnek, és számukra sem közöm‑
bös, mi történik közvetlen kör‑
nyezetükben, van‑e közbizton‑
ság, vagy nincs.

– Mindennek, csak ideálisnak 
nem nevezhető körülmények 
között kénytelenek dolgozni 
az érdi rendőrök. Mit tesznek 
ennek az áldatlan helyzetnek a 
felszámolásáért?

– A képviselő‑testület vagyon‑
gazdálkodási és műszaki bizott‑
ságával közösen elhatároztuk, 
hogy a Városfejlesztési Kft.‑t 
is bevonjuk az új rendőrségi 
épület felépítését célzó előké‑
születekbe. Létrehoztunk egy új 
céget, amelynek az az egyetlen 
feladata, hogy zárós határidőn 
belül felépüljön Érden a rendőr‑
ség új épülete. Ezzel mindenki 
egyetért, mert az új rendőrségi 
épület felépítését támogatja 
az országos rendőrfőkapitány, 
az illetékes minisztérium, a 
megyei főkapitány, és minden 
érdi illetékes, aki él és mozog. 
Mi biztosítjuk a területet, remé‑
nyeink szerint a cég megteremti 
az építés finanszírozási feltéte‑
leit, és így felépülhet a rendőr‑
ségi épület.

– Hogyan tudják elősegíteni 
a rendőrök Érden való letelepe-
dését?

– A közeljövőben lakóhe‑
lyet szeretnénk biztosítani az 

Fontos feladat a rendõrség megerõsítése

Az érdi rendõr  
a helyi közösségnek is tagja

helyi társadalom

egyedül élő érdi rendőrök szá‑
mára az önkormányzati tulaj‑
donban lévő ingatlanokban. 
Kevés ingatlannal rendelkezik 
az önkormányzat, de van olyan 
üresen álló épület, ahová beköl‑
tözhetnek az érdi rendőrök. Az 
idei programunk a körzeti meg‑
bízotti irodák kialakítását tűzte 
ki célul, de jövőre már látható 
eredménye lesz a letelepedést 
szorgalmazó kezdeményezé‑
sünknek is.

– A miniszterelnök település-
őrséget szeretne létrehozni a 
közbiztonság megerősítésére. Mi 
a véleménye erről?

– Az lenne kívánatos, ha a 
törvényhozók törvényt alkot‑
nának. Érzésem szerint Bajnai 
úr is érzi, hogy az elmúlt 8‑10 
évben romlott a közbiztonság 
a kistelepüléseken és a nagyvá‑
rosokban egyaránt, és gondo‑
lom, most ezért is ígérte meg, 
hogy 50 százalékkal több diák 
tanulhat majd a rendőrfőisko‑

lán. Én viszont azt remélem, 
hogy Bajnai úr elsősorban a 
rendőrséget erősíti meg, mert 
látni kell, hogy nem paramili‑
táris szervezetekre van szük‑
ség – Magyar Gárda és tele‑
pülésrendőrség –, hanem az 
egyik legfontosabb feladat a 
rendőrség megerősítése, mert 
az állam feladata, hogy biz‑
tosítsa a rend fenntartásához 
szükséges anyagi forrásokat. 
Nem szabad megtörténnie 
annak, hogy politikai szándé‑
kok irányítsák a rendőrséget. 
Érden szerencsére jó irányban 
történtek változások, és ez fel‑
jogosít arra, hogy reményked‑
jünk egy új rendőrségi épület 
felépítésében, abban, hogy az 
érdi rendőrök segítik majd az 
érdi embereket, így reménye‑
ink szerint az érdi rendőrök 
együtt élnek a várossal, az itt 
élőkkel, és erősödik a kölcsö‑
nös bizalom.
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A Legfõbb Ügyészség által a HVG kérésére az elmúlt 
hetekben összeállított nagyvárosi bûnügyi adatokból 
megállapítható, hogy Érden, a legfiatalabb megyei 
jogú városban megerõsödött a közbiztonság, és a 
kriminálstatisztikai adatok szerint a város a tisztes 
középmezõnyben foglal helyet a nagyvárosok közötti 
bûnügyi „versengésben” – jelentette ki az Érdi Újság 
munkatársának T. Mészáros András.

Körzeti megbízotti iroda a Fehérvári út 16. szám alatt

Térfigyelõ kamera a Bajcsy–Riminyáki–Tárnoki utak keresztezõdésében


