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Kék hírek

Az érdi rendőrkapitányság 
nyomozói február 25-én bûn-
cselekmény alapos gyanú-
jával elfogtak egy férfit, aki 
kihallgatása során beismerte, 
hogy betörésekből, lopások-
ból él. Azt is elárulta, hogy 
Tárnok Szőlőhegyen már 
nem egy esetben követett el 
vagyon elleni bûncselekményt. 
A helyszínekről leginkább vas- 
és fémhulladékot lopott el, 
amit fémhulladék-felvásárlónál 
értékesített. Bevallása szerint 
Tárnok Szőlőhegyen tizenöt 

helyszínt, főként hétvégi háza-
kat említett, amelyekbe betört, 
és az ott fellelt értékeket magá-
val vitte, majd megpróbálta 
azokat értékesíteni. Jelenleg az 
Érdi Rendőrkapitányság nyo-
mozói nagy erőkkel dolgoz-
nak az ügyön, és úgy tûnik, a 
beismerés alapján több olyan 
bûncselekményre is fény derül, 
amelyekben eddig nem lelték 
meg az elkövetőt.

Egymás után két rablást is 
elkövetett Érd belterületén az 
a férfi, akit végül Budapest XI. 

Sajtótájékoztató a februári rendõrségi eseményekrõl

Rendõrkézen a fehér Opeles rabló
Egy – mint kiderült, sorozatos betöréseket elkövetõ 
– tolvajt és egy nõket megtámadó rablót fogtak el 
a rendõrök február végén – adta hírül Szuszánné 
Erdélyi Tímea, az Érdi Rendõrkapitányság sajtórefe-
rense a március 4-én megtartott sajtótájékoztatón. 
Az elkövetõk letartóztatásának körülményeirõl szóló 
beszámolót követõen Kürti István százados ismertette 
az elmúlt hónap közlekedésbiztonsági eseményeit.

kerületében, éjszaka fogtak 
el a rendőrök február 26-án. 
Ez a férfi a késő esti órákban 
egy fehér színû, Opel típusú, 
rendszámtábla nélküli személy-
autóval közlekedett, és két nőt 
rabolt ki. Előbb egy kerékpá-
rost szemelt ki magának, akit 
előbb megelőzött az autójával, 
majd kiszállt, és megpróbálta 
elvenni a bicikli kosarában lévő 
női táskát. A sértett azonban 
nem hagyta magát, és megaka-
dályozta szándékában. A férfi 
visszaült az autóba, mint aki el 
akar menni, ám pár méter után 
megint megállt, visszatolatott, 
a kerékpáros nőt beszorítot-
ta a jármû és egy bokor közé, 
hogy ne tudjon elmenekülni, 
majd felszólította, jobban jár, 
ha engedelmesen átadja neki a 
táskáját. A hölgy újra megpró-
bált ellenállni, a rabló ruhájába 
kapaszkodott, de az visszaült 
az Opelbe, és elhajtott a hely-
színről. Nem sokkal később 
egy másik utcában szemelte ki 
újabb áldozatát. Ott egy gya-
logos mellett állt meg, és az 
autóból kiszállva úgy tett, mint-
ha kérdezni szeretne valamit, 
majd egy hirtelen mozdulattal 
lerántotta a nő válláról a táská-
ját, beugrott az autóba, és újra 
elmenekült a helyszínről. 

Mivel mindkét sértett még 
aznap este feljelentést tett a rend-
őrségen és részletes leírást adott 
mind a jármûről, mind pedig az 
elkövetőről, később pedig fény-
képről is felismerték, a rend-
őrök forró nyomon indulhattak 
el. Az Érdi Rendőrkapitányság 
járőrei Érd területén észlel-
ték, majd követni is kezdték a 
rendszám nélküli fehér Opelt. 
A rabló, miután rájött, hogy a 
nyomában vannak, menekülés-
be kezdett; „padlógázzal”, időn-
ként csaknem 200 kilométeres 
sebességgel száguldozott, és 
semmilyen rendőri jelzésnek, 
felszólításnak nem volt hajlan-
dó engedelmeskedni. Közben 
az Érdi Rendőrkapitányság 
nyomozói az ügyeletes tiszt 
közremûködésével értesítették 
a Budapesti Rendőr-főkapitány-

ság rendőreit a tettes menekülési 
útvonaláról. Végül a rabló bele-
hajtott egy XI. kerületi ingatlan 
betonkerítésébe, ám ekkor sem 
adta meg magát. Tovább mene-
kült, de rövid időn belül mégis 
elfogták a rendőrök. Ráadásul a 
lopás és a rablás bûnlajstromot 
sikerült ittas jármûvezetéssel és 
közúti veszélyeztetéssel is bőví-
teni, így nem csoda, hogy az 
érdi gyanúsított mindezek után 
előzetes letartóztatásban várja a 
bíróság ítéletét. 

Kürti István rendőr százados, 
a Közlekedésrendészeti Osztály 
vezetője az elmúlt hónap köz-
lekedési eseményeit értékelve 
elmondta, hogy a februárban 
történt 16 baleset között sze-
rencsére súlyos sérüléssel járó 
nem volt. Négy könnyebb sérü-
lésekkel, 12 pedig anyagi kár-
ral járt. Egy olyan baleset volt, 
amelyben azonnal meg lehe-
tett állapítani, hogy a bajt az 
ittas jármûvezetés okozta. Kürti 
István arról is beszámolt a sajtó-
tájékoztatón, hogy a rendőrség 
a korábbi heti ellenőrzéseken 
kívül is folyamatosan, akár napi 
szinten méri a gépjármûvek 
sebességét. Azt is elárulta, nem 
csak akkor kell rájuk számíta-
ni, ha a csíkozott rendőrautót 
látjuk, hanem civil gépkocsik-
ban is elhelyezik a traffipaxot, 
tehát semmiképp nem szabad 
a megengedett sebességet. 
A rendőr százados arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy ismét 
fokozott ellenőrzésekre lehet 
számítani a közlekedési lám-
páknál is. A napokban a 7-es 
úton mindössze másfél óra alatt 
hét olyan szabálysértőt fogtak, 
aki áthajtott a tiloson. A piros 
lámpán átcsúszó jármûvezetőt 
100 ezer, a sárgán áthajtót 50 
ezer forint bírsággal sújtják. 
Emellett a közlekedési rendőrök 
fokozottan ellenőrzik a bizton-
sági öv használatát és a jármû 
ablaküvegeinek szabályos fóli-
ázását is.

Aki tehát nem akar nagy 
összegû bírságot fizetni, kény-
telen lesz betartania a közleke-
dés szabályait. Bálint Edit

Érdi rendõrök bevetésre készen
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Felhívás bírósági ülnökök jelölésére
A Köztársasági Elnök a bírósági ülnökök megválasztását 2011. március 7. és április 30. 
közötti időszakra tűzte ki. 

A választások alkalmával a Pest Megyei Bíróságra 50, a Budakörnyéki Bíróságra 15 
ülnök megválasztására kerül sor.

A bírósági ülnökök személyére lakossági ajánlásokat várunk. A Pest Megyei Bíróságra 
15 ülnök megválasztásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt, a további ülnököket 
Pest Megye Közgyűlése választja meg.

Bírósági ülnökjelöltet állíthatnak a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és válasz-
tójoggal rendelkező magyar állampolgárok, illetve az illetékességi területen működő helyi 
önkormányzatok és a társadalmi szervezetek (a pártok kivételével).

Bírósági ülnökjelölt lehet az a büntetlen előéletű, 30 és 70 év közötti magyar állampol-
gár, akinek választójoga van, a jelölést nyilatkozatban elfogadja, és büntetlen előéletét 
hatósági bizonyítvánnyal igazolja. Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg 
ülnökként.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető a 
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodáján (Alsó u. 1. II. 
emelet 209.), illetve a www.erd.hu honlapon, a Felhívások, tájékoztatók menüpontban. A 
szükséges nyilatkozatok ugyanitt átvehetők, illetve a honlapról letölthetők.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy bírósági ülnökök személyére vonatkozó javaslataikat 
(a javasolt személy elérhetőségének feltüntetésével, esetleg a már kitöltött nyilatkoza-
tokkal együtt) 2011. március 21-éig szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodájára. 

A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

szaktanítást végző fuvolatanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 évig tartó közalkalma-
zotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
fuvola-, furulyaoktatás 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 
Önkormányzati határozatokban foglalt egyéb juttatások (cafetéria százalékarányában, 
útiköltségtérítés 86 százalékban) stb. rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Felsőfokú képesítés, fuvolaszak 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  fuvola mellett szolfézs szakos végzettség is 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  motivációs levél, önéletrajz, végzettséget igazoló okiratmásolat, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. 
augusztus 22. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna nyújt,  
a 20/3883-086, 23/364-318-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 2030 

Érd, Felső u. 33. címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 33. ). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132-
5/2011., valamint a munkakör megnevezését: szaktanítást végző fuvolatanár. 

•  Elektronikus úton Stiblo Anna részére a zenesuli.erd@freemail.hu E-mail címen 
keresztül 

•  Személyesen: Stiblo Anna, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyagok megismerése után 
interjú, az eredményről telefonos, írásos értesítés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 11. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  helyben szokásos módon – 2011. március 9.


