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Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

aktuális

A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/572-0467 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9–12 óráig a Polgármesteri Hivatalban.

TÓTH TAMÁS 
 
23/522-369 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 

Hivatalban.

 1.  ANTUNOVITS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselõi fogadóóra min-
den hét keddjén 9–12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17–
18 óráig a Jószomszéd-
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18–19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/462-1987 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18–19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/946-4924 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után.

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20/462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

A közelmúltban nyilvánosság-
ra hozott statisztikák szerint 
múlt évben jelentősen javult 
Érd, illetve a kapitányság illeté-
kességi területéhez tartozó hat 
település bûnügyi és közbiz-
tonsági helyzete. A rendőrség 
által közreadott statisztikák 
szerint Érd tekintetében jelen-
tősen emelkedett a nyomo-
zás eredményességi mutató: 
a 2009. évi 27,3 százalékhoz 
képest tavaly 41,52 százalékos 
volt, ami megyei szinten is igen 
jónak mondható. Az ismertté 
vált bûncselekmények száma 
összességében 17,7 százalékkal 
csökkent. 33 százalékkal csök-
kent a lopások, 38 százalékkal 

a gépkocsilopások, 32 százalék-
kal a betöréses lopások száma 
(ebből a lakásbetöréseké 20 
százalékkal). A jármû önkényes 
elvétel bûncselekmény 50 szá-
zalékkal csökkent (utóbbi ese-
ten azt kell érteni, ha az elköve-
tő nem ellopni, csupán használ-
ni akarja az autót, a tulajdonos 
beleegyezése nélkül). 

Érdemes megnézni az 
országos mutatókat is. A Ma-
gyarország bûnözési és 
bûnüldözési adatait tartalmazó 
honlapon található statisztikai 
térképek megmutatják, hogy 
egy-egy kapitányság területén 
alacsony, magas vagy köze-
pes volt-e a bûncselekmények 

száma 2010-ben. Érd a regiszt-
rált bûncselekmények százezer 
lakosra jutó száma alapján az 
alacsony kategóriába tartozik, 
a személy elleni erőszakos 
bûncselekmények tekintetében 
szintén, míg a közterületen 
elkövetett, illetve a vagyon 
elleni bûncselekményeket 
illetően közepes. A Pest 
megyei rendőrkapitánysá-
gok összehasonlításában a 
regisztrált bûncselekmények 
százezer lakosra jutó száma 
az érdi kapitányság illeté-
kességi területén alacsony 
(a legmagasabb: Szentendre, 
Szigetszentmiklós, Nagykáta 
és Nagykőrös).

A rendőrkapitányság tájékoz-
tatása szerint az érdi önkor-
mányzat 2010-ben nyújtott 
24 millió forintos támogatása 
nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy kevesebb bûncselekmény 
történjen Érden, illetve javul-
jon a felderített esetek aránya. 
Az önkormányzattól kapott 
összegen egyrészt a térfigyelő 
rendszert mûködtették, más-
részt a rendőri állomány túl-
szolgálatát finanszírozták. 
A kamerarendszer számos eset 
rögzítésénél, bizonyításánál és 
felderítésénél segítette és köny-
nyítette meg a rendőrség mun-
káját. A kamerarendszer és az 
önkormányzat által finanszí-
rozott járőrszolgálat együttes 
mûködtetésének köszönhetően 
jóval hatékonyabban tudott fel-
lépni a rendőrség a törvénysér-
tőkkel szemben. 

– Ha az idei évben olyan sok 
pénz nem is tudunk a közbiz-
tonság javítására fordítani, mint 
tavaly – amikor nemcsak a térfi-
gyelő rendszert állítottuk üzem-
be, de a szelektív hulladéklerakók 
jó részét is bekameráztuk –, idén 
is megteszünk mindent, hogy a 
rendőrséggel, a polgárőrséggel és 
a közterület-felügyelettel közösen 
tovább javítsunk városunk köz-
biztonságán. Ennek érdekében 
indítottuk el a Szomszédok 
Egymásért Mozgalmat (SZEM) is 
– mondta múlt szerdai sajtótá-
jékoztatóján, a fenti statisztikai 
adatokat ismertetve T. Mészáros 
András polgármester, aki reméli, 
a mozgalom keretében a lakók 
jobban oda fognak figyelni arra, 
mi történik a szomszédságuk-
ban, szûkebb környezetükben. 
T. Mészáros András emlékezte-
tett arra is: a közbiztonság hely-
zetét illetően 2006-ban a megyei 
jogú városok tekintetében az 
utolsó három között, 2009-ben 
viszont már a középmezőnyben 
szerepelt Érd – a 2010-es statiszti-
kákat ismerve pedig vélhetően az 
első harmadban foglalhat helyet 
városunk. Ádám Katalin

Bûnüldözési adatok Érden és országos összehasonlításban

Jelentõsen javult a közbiztonság
Jelentõsen javult az érdi rendõrségi statisztika 2010-ben: a nyomozások ered-
ményessége 27,3 százalékról 41,52 százalékra ugrott, 33 százalékkal csökkent a 
lopások, 38 százalékkal a gépkocsi-, 32 százalékkal a betöréses lopások száma. 
Országos összehasonlításban a regisztrált bûncselekmények, illetve a személy elleni 
erõszakos bûncselekmények száma alacsony volt, míg a közterületen elkövetett és a 
vagyon elleni bûncselekmények tekintetében a középmezõnybe tartozik a város.

Csaknem félszáz betöréses 
lopást követett el az a férfi, aki 
ellen körözés volt hatályban, 
amikor az érdi rendőrök elfog-
ták, és egy csúszdatolvajt is 
sikerült őrizetbe venni – tudtuk 
meg Szuszánné Erdélyi Tímea 
sajtóreferenstől, aki a március-
ban történt bûnügyi esetekről 
számolt be lapunknak.

Az Érdi Rendőrkapitányság 
nyomozói március 25-én fog-
ták el azt az érdi lakost, aki 
ellen egy korábban elkövetett 
bûncselekmény miatt körö-
zést adtak ki. A férfi a kihall-
gatása során beismerte, hogy a 

bûncselekmények elkövetését 
nem most kezdte, hiszen már 
2008-tól kezdődően több alka-
lommal betört családi házakba, 
ahonnan ékszereket, készpénzt 
és különböző mûszaki cikkeket 
tulajdonított el. A nyomozati cse-
lekmények elvégzésekor a lopás-
sal gyanúsított személy tettestár-
sát is megnevezte, egy érdi lakost, 
akit a rendőröknek hamarosan 
sikerült is elfogni. A sorozatos 
betöréseket elkövető férfi jelen-
leg előzetes letartóztatásban van. 
Mint kiderült, bûntársával együtt 
47 rendbeli betöréses lopás miatt 
indult ellenük eljárás. 

Kék hírek
Rendõrkézen a csúszdatolvaj A rendőrök pár nappal koráb-

ban, március 22-én is őrizetbe 
vettek egy érdi lakost, aki egy 
kertészeti és játszótéri kellékek 
értékesítésével foglalkozó cég 
telephelyére lakatlevágás mód-
szerével jutott be, és onnan 
nem kevesebb mint 41 játszóté-
ri mûanyag csúszdát tulajdoní-
tott el. Később ezeket a kültéri 
játszó eszközöket több inter-
netes aukciós portálon eladásra 
hirdette. Úgy tûnik, a gyanú-
sított nem „aprózta” el a lopá-
sait, hiszen a hatalmas méretû 
holmik sem jelentettek számára 
nehézséget. A nyomozás során 
megállapítást nyert, hogy a 
férfi februárban egy másik érdi 
cég bemutatókertjéből alkal-
mi lopás módszerével sírkő- 
garnitúrákat és különböző 
gránitlapokat vitt el. Március 

3-án pedig, egy szintén érdi 
székhelyû kft. telephelyéről két 
tonna teherbírású kézi emelőt 
vitt el, valamint a telephely 
udvarárából saját gépkocsija 
csomagterébe 78 darab gránit-
lapot is berakott, amelyekkel 
megkísérelt eltávozni, de tetten 
érték, így az újabb kőlopása 
meghiúsult.

A gyanusított lakhelyén tar-
tott házkutatás során a rend-
őrök lefoglaltak hét játszótéri 
mûanyag csúszdát, több sírkö-
vet és gránitlapot, valamint az 
emelő is előkerült. A meglelt 
tárgyakat már átadták a káro-
sultaknak. 

A férfi elismerte a bûncselek-
mény elkövetését, vallomást 
tett, így a nyomozók előzetes 
letartóztatását is kezdeményez-
ték. B. E.
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Térfigyelõ kamerák, nagyobb rendõri jelenlét, aktív polgárõrség – fentiek önkormányzati segítséggel valósulhattak 
meg, és hozzájárultak a statisztikák javulásához
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