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Szeptembertől tíz kamera figye-
li a szelektív hulladékgyûjtő 
szigeteket, hogy segítsé-
gükkel ki lehessen szûrni az 
illegális hulladéklerakókat. 
A mozgásérzékelővel ellátott, 
akkumulátorral üzemelő szer-
kezetek a nap 24 órájában 
mûködnek, és rögzítik az esemé-
nyeket. Wanczel Gábor, a közte-
rület-felügyelet csoportvezetője 
a felszerelés óta eltelt mintegy 
három hónap tapasztalatairól 

számolt be a múlt szerdai pol-
gármesteri sajtótájékoztatón.

– A közterület-felügyelet 
naponta végignézi és kiérté-
keli a felvételeket. Az elmúlt 
időszakban több mint harminc 
olyan kép született, amelyből 
egyértelmûen beazonosítha-
tók a szabálysértők – mond-
ta Wanczel Gábor, hozzátéve: 
olyan illetőkről van szó, akik 
a szigeten nem elhelyezhető 
(például veszélyes) hulladékot 

tesznek le, vagy pedig a tárolók 
mellé rakják le a szemetet. 

– Mióta a kamerák mûködnek, 
a szigeteknél illegálisan lera-
kott szemét mennyisége jelen-
tősen csökkent, bár még min-
dig vannak olyanok, akik nem 
rendeltetésszerûen használják a 
szelektív gyûjtőket. Õket meg-
próbáljuk kiszûrni, és az adato-
kat a szabálysértési csoportnak 
átadjuk további intézkedésre. 
Amennyiben anyagi lehetősé-
günk lesz rá, bővítjük a kamera-
rendszert, hogy minden szigetet 
figyelni tudjunk – fûzte hozzá 
Wanczel Gábor.

Sajnos, a városhoz tartozó 
erdőkben, tisztásokon is raknak 
le hulladékot, építési törmelé-
ket, és ezeket az elkövetőket 
sokkal nehezebb elcsípni. 

– A közterület-felügyelet 
nyolc főből áll, akik váltásban 
dolgoznak, vagyis négy-négy 
munkatárs dolgozik egyszerre 
Érd közterületén. Egy nyertes 
pályázatnak köszönhetően 
2010-ben kiegészültünk 16 tele-
pülésőrrel, ám ők csak decem-
ber 31-ig dolgoznak városunk-
ban. Ezt követően ismét csak 
a nyolc közterület-felügyelő 
marad, akik nem tudnak min-
den helyszínen egyszerre ott 
lenni. Szerencsére nagyon jól 
együttmûködünk a rendőrség-
gel és a polgárőrséggel, és a 
frekventált helyeket ők is ellen-
őrzik. Az erdőkben azonban 
általában éjszaka helyezik el 
a szemetet, így nehéz tetten 
érni az elkövetőket. Sok eset-
ben egyébként van szemtanú, 
és érkeznek is hozzánk jócs-
kán lakossági bejelentések, 
ám a nevüket, címüket ezek 

Akció a csellengõ iskolások kiszûrésére

Eredményes ellenõrzések
Eredményesen mûködnek a szelektív hulladékgyûjtõ 
szigetek mentén elhelyezett kamerák: nemcsak az ille-
gális szemételhelyezõk jórészét azonosították be a fel-
vételek segítségével, de a tárolók mellett felhalmozott 
szemét mennyisége is jelentõsen csökkent – számolt 
be az elmúlt három hónap tapasztalatairól Wanczel 
Gábor, a közterület-felügyelet csoportvezetõje. Beszélt 
a szórakozóhelyek ellenõrzésérõl és arról a tervükrõl 
is, hogy a rendõrséggel közösen megpróbálják kiszûrni 
az iskolakerülõ, csellengõ fiatalokat.

az emberek rendszerint nem 
merik vállalni. Így nem tudjuk 
bizonyítani, hogy a szabály-
sértésért valóban az elkövetője 
felel – jegyezte meg Wanczel 
Gábor, aki beszámolt azokról a 
hétvégi razziákról is, amelyeket 
a rendőrséggel közösen végez-
nek immár fél esztendeje.

– Ezt a munkát a lakossági 
bejelentések miatt kezdtük el. 
Általában a szombatról vasár-
napra virradó éjszakákon hajt-
juk végre ezeket az akciókat, 
amelyek célja, hogy a város 
területén mûködő szórakozó-
helyek nyitva tartási idejének 
betartását, illetve a kiskorú-
ak kiszolgálását ellenőrizzük 
– 18 év alattiak ugyanis este 
tíz után nem tartózkodhat-
nak ezeken a helyeken, sze-
szesitallal pedig 22 óra előtt 
sem lehet kiszolgálni őket. 
December 4-én 31 szórakozó-
helyet ellenőriztünk, és több 
mint 150 embert igazoltattunk. 
13 fiatalkorú esetében intézke-
dünk, és a tulajdonosokat is 
felszólítottuk arra: figyeljenek 
oda jobban a 18 év alattiak 
kiszolgálására – jegyezte meg 
Wanczel Gábor, hangsúlyozva: 
minden esetben a rendőrség-
gel közösen léptek fel. 

– Együttmûködésünk a pol-
gárőrséggel és a rendőrséggel 
kiemelkedően jó. A rendőrség 
partner abban a tervünkben is, 
hogy kiszûrjük az iskolaidőben 
csellengő fiatalokat. Egyre több 
gyerek kerüli ugyanis az isko-
lát, és tanítás alatt a bevásárló-
központban lófrál. Ez az akció 
várhatóan januárban kezdődik 
– zárta szavait a csoportvezető.

 Ádám Katalin

A szelektív gyûjtõket figyelõ kamerák felvételeibõl – a szabálysértõk az 
autójuk rendszáma alapján könnyen beazonosíthatók
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Ilyen kamerák figyelnek a nap huszonnégy órájában tíz érdi hulladékgyûjtõ 
szigetet. A szerkezeteket mozgásérzékelõkkel látták el és akkumulátorral 
mûködnek.

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

Januártól meghosszabbodik az okmányiroda nyitva tartása, az elõjegyzési 
idõ pedig ennek köszönhetõen várhatóan lerövidül majd
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