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Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
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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.

Támogassa a közbiztonságot adója 1%-val!

Érdi Városi Polgárőr Egyesület: 
64800035-10314184

	 Macsotay Tibor, a polgárőrség elnöke

A sajtótájékoztatón a rendőrka-
pitány kiemelte: idén egy olyan 
széles körû közbiztonsági érte-
kezlettel kezdte az évet, amire 
a körzet polgármestereit hívta 
meg azzal a céllal, hogy egyrészt 
tájékoztassa őket a rendőrség 
tavalyi munkájáról, és ismertes-
se az elért eredményeket, más-
részt pedig, hogy együtt meg-
beszéljék és értékeljék, melyek 
azok a területek, amelyeken 
hatékonyabb rendőri fellépést, 
több sikert várnak el az önkor-
mányzatok. A Százhalombattán 
január 4-én megtartott tanács-
kozáson részt vettek a helyi 
polgárőrség vezetői is, vala-
mint mind a hat település, Érd, 
Diósd, Sóskút, Pusztazámor, 
Tárnok és Százhalombatta 
polgármestere is elfogadta a 
meghívást. Egyetértés szü-
letett abban, hogy a szoro-
sabbra fûzött együttmûködés 
érdekében a jövőben negyed-
évenként összeülnek, és meg-
tárgyalják a közbiztonság aktu-
ális kérdéseit. – Erre azért van 
szükség – mutatott rá Öveges 
Kristóf rendőr alezredes –, mert 
a polgármesterek tájékoztatást 
adhatnak arról, hogy mennyire 
elégedettek a lakosok a rend-
őrség munkájával, és persze, 
a konkrét elvárásaikat is meg-
fogalmazhatják. A rendőrök 
tevékenységének értékelése 
azonban alapvetően bonyolult 
feladat – tette hozzá a rendőr-
kapitány –, hiszen a települések 
adottságai folyamatosan változ-
nak, és ezekre a rendőrségnek 
is reagálnia kell. A rendőrök 
munkájának akkor van igazán 
érezhető eredménye, ha minél 
több bûncselekményt sikerül 
nemcsak felderíteni, hanem a 
rendőri jelenléttel megelőzni is. 

A rendőrkapitány az országos 

médiumokban is reflektorfény-
be került sajnálatos eseményről, 
az intézkedő érdi járőröket ért 
csoportos támadásról is említést 
tett. Hozzáfûzte, a történtekből 
leszûrhető, hogy ilyen és hason-
ló támadásokra sajnos bármi-
kor fel kell készülniük, hiszen 
az érdi rendőrség létszámának 
bővítése lehetővé tette, hogy 
egyre több a rendőr az utcán. 
Gyakoribbak az ellenőrzések, 
több jármû kerül átvizsgálásra, 
így a jogellenes cselekmények 
elkövetőinek is kisebb lett az 
esélyük arra, hogy elkerüljék 
a felelősségre vonást. Közülük 
sokan úgy gondolják, ha ellen-
támadásba kezdenek, talán még 
elmenekülhetnek, de ez a tava-
lyi két érdi eset egyikében sem 
sikerült nekik. Ráadásul a hiva-
talos személy elleni támadásért 
öt, ha csoportosan követik el, 
ennél is súlyosabb, akár nyolc 
évig terjedő börtönbüntetést is 
kiszabhatnak. Két-három percig 
tartó, ráadásul eredménytelen 
támadásért bizony súlyos árat 
kell fizetniük az elkövetőknek 
– figyelmeztetett a kapitány, 
majd hozzátette: azt sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy 
a rendőrök a rendelkezésükre 
álló kényszerítő eszközökkel 
(bilincs, gumibot, könnygáz 
vagy legvégső esetben lőfegy-
ver) is élhetnek, hogy vissza-
verjék az őket ért támadást. 

A rendőrtisztek természete-
sen minden esetben igyekez-
nek elkerülni a kényszerítő 
eszközök használatát, mert az 
a normális eljárás, ha a polgá-
rok alávetik magukat a rendőri 
intézkedésnek, és nem súlyos-
bítják a helyzetet. – Tavaly az 
Érdi Rendőrkapitányság terüle-
tén csak egyszer került sor a 
lőfegyver használatára, amikor 

Megtartotta évi elsõ sajtótájékoztatóját az Érdi Rendõrkapitányság

A bûnözõk támadással sem  
úszhatják meg a büntetést
Idén elõször várta sajtótájékoztatóra a város és a környék településeinek újságíróit 
az Érdi Rendõrkapitányság, amelyen ezúttal Öveges Kristóf rendõrkapitány is részt 
vett, aki az elmúlt évet értékelve az elõttünk álló esztendõ terveit is érintette. Kürti 
István osztályvezetõ a közlekedésrendészeti eseményekrõl számolt be.

Tárnok területén egy elfogás 
alkalmával szerencsére csak 
figyelmeztető lövést kellett 
leadnia egy rendőrnek – mond-
ta Öveges Kristóf, majd az idei 
tervekről szólva kiemelte: cél-
jaik nagyjából megegyeznek a 
tavalyiakkal. Azt szeretnék, ha 
minél biztonságosabbak len-
nének a települések utcái, és 
minél kisebb lenne a vagyoni 
elleni bûncselekmények, ezen 
belül a betörések száma. Ennek 
érdekében különös figyelem-
mel vannak jelen a rendőrök 
Parkvárosban és Ófaluban, mert 
az előző években itt fordult 
elő legtöbb betörés. Ezenkívül 
ugyancsak 24 órában jelen van-
nak nemcsak Érden, hanem a 
kapitánysághoz tartozó többi 
településen is, és minden ere-
jükkel azon dolgoznak, hogy a 
lakosok biztonságban éljenek. 

Újságírói kérdésre, ami a 
jogos önvédelemmel kapcso-
latos jogszabályi változásra 
vonatkozott, a rendőrkapitány 
kiemelte: a törvény ugyan lehe-
tőséget ad arra, hogy a jogos 
önvédelem esetén a megtáma-
dott fél bármilyen módon és 
eszközzel védekezzen, de figye-
lembe kell venni, hogy az elkö-

vetők tevékenysége alapvetően 
kiszámíthatatlan. Előfordul, 
hogy a legkisebb ellenállás is 
elrettenti őket, de ugyanakkor 
más esetekben kiszámíthatat-
lan, hogy meddig – akár az élet 
kioltásáig is – képesek-e elmen-
ni, hogy a bûncselekményt 
befejezzék. Éppen ezért azt 
javasolta, ha valaki bármilyen 
bûncselekményt észlel, és van 
rá lehetősége, hívja azonnal a 
rendőrséget, és bízza rájuk ezt 
a feladatot, egyedül semmikép-
pen ne vegye fel a harcot a 
bûnözőkkel, mert nem tudhat-
ja, mennyire elszánt elkövető-
vel találhatja magát szemben. 

– Igaz, hogy az új jogsza-
bály alapján már nem kell 
tekintettel lenni arra, hogy a 
támadással „arányos” legyen a 
védekezés, de az a biztos, ha 
inkább rendőrt hívnak – mond-
ta a kapitány, majd átadta a 
szót Kürti István osztályveze-
tőnek, aki Érd közlekedésbiz-
tonsági helyzetéről számolt be. 
Többek között arról, hogy az 
év első két hetében nyolc bal-
eset történt, súlyos sérüléssel 
nem járt egyik sem, háromban 
pedig csak anyagi kár keletke-
zett. Két karambol résztvevő-
jéről az derült ki, hogy ittasan 
vezette a jármûvét, így ellenük 
büntető- és közigazgatási eljá-
rás is indult. Tavaly összesen tíz 
alkalommal tartottak fokozott 
közlekedésbiztonsági ellenőr-
zést, amelyekben a próbaidős 
rendőrök is részt vettek, és leg-
gyakrabban a gyorshajtókkal 
szemben kellett eljárniuk. Idén 
folytatják a heti rendszeresség-
gel előforduló ellenőrzéseket. 

Tavaly összesen 159 köz-
úti baleset történt az Érdi 
Rendőrkapitányság területén, 
és ez a szám 42 százalékkal 
kisebb, mint az előző évek-
ben. Közöttük három halá-
los kimenetelû, 23 súlyos és 
47 könnyû sérüléses baleset 
volt. A karambolok 9 százalé-
kát ittas vezetés okozta, ezért 
idén arra fektetik a hangsúlyt, 
hogy kiszûrjék a forgalom-
ból azokat a jármûvezetőket, 
akik alkohol hatása alatt ülnek 
volán mögé, és így nemcsak a 
saját, hanem mások testi épsé-
gét és életét is veszélyeztetik. 
A közlekedésrendészet ezért a 
gyakori és szigorú ellenőrzé-
sekkel elsősorban a balesetek 
számának további csökkentését 
kívánja elérni.  Bálint Edit

Kürti István osztályvezetõ Érd közlekedésbiztonsági helyzetérõl számolt be, Öveges Kristóf rendõrkapitány pedig 
a bûnügyi eseményekrõl, illetve az érdi rendõröket ért atrocitás tanulságairól tájékoztatta az újságírókat 
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A		MARIANUM	Általános	Iskola	felvételt	
hirdet	a 2012/2013-as	tanévben	indu-
ló	első	évfolyamára.

Az	egyik	osztály	általános	tanterv	
szerint	angol	nyelvet,	a	másik	osztály	
német	nemzetiségi	tanterv	szerint,	
emelt	óraszámban	német	nyelvet	tanul.

Jelentkezés: 2012.	február	20–21-én,	
14	és	17óra	között	az	iskolában.

Kérjük,	a	felvételi	beszélgetésen		
a	gyermekkel	együtt	mindkét	szülő	
jelenjen	meg.	Az	óvodai	szakvéleményt	
és	a	születési	anyakönyvi	kivonatot	is	
hozzák	magukkal!

Szalma István igazgató

Jelentkezési felhívás


