
Érdi Újság 5XX. évfolyam, 2010. július 8.

A júniusi  közbiztonsági  esemé-
nyeket elemezve három sikeres 
elfogásról számolt be Szuszánné 
Erdélyi Tímea  helyettes  sajtó-
referens,  a  százhalombattai 
rendőrőrsön megtartott  sajtótá-
jékoztatón. A város és környéke 
közlekedésbiztonsági  helyzetét 
Kürti István  százados  ismertet-
te. 
Az  Érdi  Rendőrkapitányság 

járőrei  egy  cigarettacsempészt 
füleltek  le  június  14-én  Érden. 
Az egyenruhások a hajnali órák-
ban  az  Ófalu  felé  vezető  úton 
megállítottak  és  ellenőrzés  alá 
vontak egy gépkocsit. Nemcsak 
a  vezető  iratait  ellenőrizték, 
hanem az autót  is  átvizsgálták, 
így  bukkantak  rá  a  csomagtér-
ben  a  három  szemeteszsákba 
rejtett  1500  darab  bontatlan 
doboz, magyar  zárjegy nélküli, 
szerb cigarettára. Az autó sofőr-
je  –  miután  lebukott  –  elárulta 

a  rendőröknek,  hogy  a  cigaret-
tát  Szerbiából  hozta,  és  nem 
Magyarországon  szándékozta 
értékesíteni,  hanem  Ausztriába 
szállította  volna  tovább. 
A rendőrök jelentették az esetet 
az ügyeletes tisztnek, aki értesí-
tette a Vám- és Pénzügyőrséget, 
így  az  onnan  érkező  tisztek 
átvették az ügyet, azonnal lefog-
lalták  a  csempészésre  használt 
gépjármûvet és a zárjegy nélkü-
li  cigarettákat,  valamint  őrizet-
be vették az elkövetőt. 
Június  18-án  szemtanúk 

segítségével  meggytolvajo-
kat  csíptek  el  a  rendőrök. 
A rendőrkapitányságra  az  Érdi 
Gyümölcs-  és  Dísznövény-ter-
mesztési  Kht-ből  érkezett  a 
feljelentés,  miszerint  ismeret-
len  tettesek  megdézsmálták  a 
18-as  számú  meggytáblát.  Az 
ismeretlen  alkalmi  tolvajok 
126  kilogramm  első  osztályú 

gyümölcsöt  loptak  el,  azonban 
pechesek  voltak,  mert  nem 
csak, hogy szemtanúi voltak az 
esetnek,  de  a  beragadt  autó-
jukkal  még  elmenekülni  sem 
tudtak a tetthelyről. A közelben 
lévő közterület-fenntartók arról 
számoltak  be  a  rendőröknek, 
hogy  látták,  amint  három  sze-
mély  megpróbálta  a  meggyet 
személygépkocsival elszállítani, 
de az autó beásta magát a sáros 
talajba,  és  elakadtak.  Ekkor  a 
jármû  vezetője  futásnak  eredt, 
és beült egy közeli gépjármûbe, 
és  elhajtott.  A helyszínen 
maradt,  cserbenhagyott  társai 
viszont  semmilyen  irattal  nem 
tudták magukat hitelt  érdemlő-
en igazolni, és elismerték, hogy 
a meggyet eladásra szedték. Az 
elkövetőket előállították az Érdi 
Rendőrkapitányságon.
Sikertelen  lótolvajok  is  rend-

őrkézre  kerültek,  akik  június 
28-án, Tárnokon az esti órákban 
egy körbekerített  ingatlan drót-
kerítését szétvágták, így bejutot-
tak  a  telekre,  és  megkísérelték 
az ott legelésző két lovat ellopni. 
Nem jártak sikerrel, mert tettük 
közben megzavarták őket, ezért 
a  kerékpárjukat  is  a  helyszí-
nen  hagyva,  futva  menekültek 
el.  A szomszéd  azonnal  érte-
sítette  a  rendőrséget,  valamint 
a  lovak  tulajdonosát  is, majd  a 
szemtanú  pontos  személyleírá-
sa alapján rövidesen sikerült az 
elkövetők nyomára jutni, akiket 
a kapitányságon előállítottak.
Az  előző  hónap  közlekedés-

biztonsági  helyzetéről  Kürti 
István  százados  számolt  be  a 
sajtó  képviselőinek.  Sóskúton 
halálos  baleset  történt  június 

27-én,  hajnali  két  órakor,  ami-
kor  a  Bajcsy  Zsilinszky  úton 
egy  pusztazámori  fiatalember 
kisteherautójával  sebesen  köz-
lekedve kisodródott az útról, és 
egy fának ütközött. A gépjármû 
vezetője nem élte túl súlyos sérü-
léseit. Az említett végzetes sze-
rencsétlenségen kívül az elmúlt 
hónapban  Érden  és  környékén 
további  19  közúti  baleset  tör-
tént.  Háromban  súlyosan,  hat-
ban  könnyebben  sérültek  meg 
a  résztvevők.  Három  esetben 
azonnal  meg  lehetett  állapíta-
ni,  hogy  az  ittasság  is  szerepet 
játszott  a  baleset  okozásában. 
A júniusban  négy  alkalommal 
megtartott,  fokozott  közúti 
ellenőrzésen  a  rendőrök össze-
sen  hét  ittas  jármûvezetőt  állí-
tottak elő kötelező vérvételre. 
A járőrök  több  alkalommal 

tettenértek  falfirkáló  fiatalkorú-
akat. Május  23-án,  éjfél  és  egy 
óra  között  egy  kapucnis  fiatalt 
csíptek el, aki az érdi Szabadság 
téren „színezgette” sajátos figu-
ráival  a  támfalat.  Június  3-án 
és  június  4-én  a  közrendvédel-
mi  osztály  munkatársai  fogtak 
el  néhány  tizennyolc  évesnél 
fiatalabb  fiút,  akik  a  6-os  út 
területén,  a  Sulák-patak  hídjá-
nak pilléreit próbálták meg fes-
tékszóróval elcsúfítani. Ellenük 
az  érdi  önkormányzat  folytat 
szabálysértési  eljárást.  Bár  a 
falfirkák  mûvelőire  –  tekintet-
tel  arra,  hogy még  fiatalkorúak 
–  nem  vár  túl  nagy  büntetés, 
mégis,  remélhetőleg  a  lebukás 
veszélye és a rendőrségi előállí-
tás kellő visszatartó erő  lehet a 
többi elkövető számára.
  Bálint Edit 
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Cigarettacsempészet, meggy- és lótolvajok
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Önkormányzati képviselõk és polgármesterek választása

K Ö Z L E M É N Y

A választási eljárásról 1997. évi C. törvény (Ve.) vonatkozó rendelkezései alapján, 
valamint a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény 24. §-ában foglaltaknak megfelelõen a Helyi Választási Iroda 
Vezetõje

2010. JÚLIUS 12-én teszi közzé
 
a választókerületek sorszámának és területének megállapítására vonatkozó 
döntést, valamint a megszerezhetõ mandátumok számát, amely július 12-én 
a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, illetve Érd Város honlapján tekinthetõ 
meg.

A Helyi Választási Iroda Vezetõjének döntése ellen annak közzétételétõl (július 
12-étõl) számított 2 napon belül a Területi Választási Iroda Vezetõjéhez lehet 
kifogással fordulni. 

A Helyi Választási Iroda vezetõjének döntése ellen a Ve. 9.§ (1) bekezdésében 
foglaltak megsértése ellen terjeszthetõ elõ kifogás.

 Választási Iroda

Pályázati felhívás

a szociális földprogramok mûködtetésének  
támogatására (SZOC-FP-10)

Az Európai Uniós  és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság 
26/2010 (VI.16.) határozata alapján felhívja a figyelmet az 
alábbi pályázati lehetõségre:
    A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot hir-
det  többek között a non-profit gazdasági  társaságoknak, 
annak  érdekében,  hogy  a  háztartás,  mint  szociális  és 
gazdasági egység jövedelemszerzõ képességét erõsítse, a 
szociálisan hátrányos helyzetû inaktív, vagy tartósan ala-
csony jövedelmû háztartások gazdaságát aktivizálja, tevé-
kenységüket bõvítse értékteremtõ munka  lehetõségének 
biztosításával. 

A pályázatok benyújtási határideje: 
2010. július 1. – 2011. május 31.

További információ: www.szmm.gov.hu

Pályázati felhívás

Öko-innováció
(2010)

Az Európai Uniós  és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság 
26/2010 (VI.16.) határozata alapján felhívja a figyelmet az 
alábbi pályázati lehetõségre:
    A Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (CIP) 
pályázatot hirdet  jogi személyeknek (kifejezetten kis- és 
középvállalkozásoknak). 
    Pályázni lehet az anyagok újrahasznosítása, a fenntart-
ható  építési  termékek,  az  élelmiszer-  és  italágazat,  vala-
mint a környezetbarát üzletvitel témaköreiben.

A pályázatok benyújtási határideje: 
2010. szeptember 9.

További információ: 
www.ec.europa.eu/cip/index_hu.htm


