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Öveges Kristóf rendőr alezredes 
írásban benyújtott beszámolóját 
szóban is kiegészítve elmondta: 
a statisztikai adatok olykor tor‑
zítanak, mert például, ha ellop‑
nak egy táskát, és abban iratok 
is vannak, akkor egyszerre akár 
négy bûncselekmény is meg‑
valósul, ami azonnal néggyel 
megemeli az elkövetések szá‑
mát. Ennek ellenére a maga 30 
százalékos felderítési arányá‑
val az Érdi Rendőrkapitányság 
a harmadik helyen áll Pest 
megyében. Mivel a betöréses 
lopások az egyik fő csapásirányt 
jelentették tavaly, és így van 
ez az idén is, az ilyen jellegû 
bûncselekményekkel jobban 
fertőzött területeken, például 
Parkvárosban és Ófaluban meg‑
erősítették a rendőri védelmet. 
Így a polgárőrök segítségét is 
igénybe véve gyakrabban jár‑
őröznek arrafelé, és fokozot‑
tabban figyelik a környéket. 
A kapitány kiemelte még, hogy 
munkájukat nagyban segítik 
a térfigyelő rendszer kamerái, 
amelyekkel konszolidált köz‑
biztonsági helyzetet teremtettek 
a városban. Az intézkedő rend‑

őröket ért támadásokat érint‑
ve kiemelte, az ilyen jellegû 
atrocitásokra sajnos fel kell 
készülniük, mert a több rendőr 
több ügyet derít fel, és sok‑
kal gyakrabban intézkedik, ami 
nyilván kedvezőtlenül érinti a 
bûnözőket, akik viszont a táma‑
dással nem érnek el mást, mint‑
hogy súlyosbítják a saját hely‑
zetüket. A kapitány kitért arra 
is, hogy a jó eredmények annak 
is köszönhetők, hogy tavaly az 
állomány harminc fiatal, kép‑
zett rendőrrel gyarapodott. 
Persze ezáltal még szûkösebbé 
vált a kapitányság épülete, de 
munkakörülményeikben csak a 
jövőben várható javulás, amikor 
végre egy megfelelő épületbe 
költözhet át a rendőrség – fûzte 
hozzá az alezredes, majd a kép‑
viselők hozzászólásaira és kér‑
déseire válaszolt. 

Csőzik László úgy ítélte 
meg, hogy a betöréses lopá‑
sok esetében roppant alacsony 
az alig 14 százalékos felderítési 
arány, és arra volt kíváncsi, hogy 
vajon a csatornázási munkálatok 
óta megnövekedett‑e Érden a 
vagyon elleni bûncselekmények 

száma, valamint azt is tudni 
szerette volna, miért próbálják 
a rendőrök lebeszélni az embe‑
reket arról, hogy a kisebb érték‑
re elkövetett betörések miatt 
feljelentést tegyenek. Kopor 
Tihamér a kisebb súlyú tettek 
elkövetői, a szemetelők és a 
falfirkálók elleni szigorúbb fel‑
lépést szorgalmazta. Dr. Veres 
Judit közölte, Parkváros lakos‑
sága örömmel fogadta, hogy 
javult az együttmûködés az Érdi 
Rendőrkaptánysággal, Pulai 
Edina pedig azt szerette volna 
megtudni, hogy a jelen gazda‑
sági helyzet, a szûkös pénzügyi 
keret gátolja‑e a rendőrséget 
abban, hogy eleget tegyen a fel‑
adatainak.

Öveges Kristóf megnyugtatta a 
képviselőket, hogy a csatornázá‑

si munkálatok miatt nem nőtt a 
vagyon elleni bûncselekmények 
száma. A rendőrség eddig több‑
nyire vezetékátvágások miatt 
vonult ki néhány esetben, hogy 
a gázömlés veszélye miatt biz‑
tosítsa a helyszínt. A betöréses 
lopásokra visszatérve megje‑
gyezte, ebben az évben is egyik 
kiemelt feladatuk ezeknek a 
bûncselekményeknek a jelentős 
csökkentése. A tavalyi eredmé‑
nyeknek köszönhetően, amikor 
több esetben is sikerült soro‑
zatos betörőket elfogni és elő‑
zetes letartóztatásba helyezni, 
akik nyilván több évre börtönbe 
kerülnek, az idei év már csak 
jobb lehet – mondta –, hiszen 
egyre inkább szûkül az elköve‑
tők mozgástere. Hozzátette, ha 
bûncselekmény történt, minden 

esetben érdemes feljelentést 
tenni! Igaz, április közepétől 
változni fog a szabálysértésnek 
minősülő értékhatár, várható‑
an 50 ezer forintig szabálysér‑
tésnek számít majd az elkö‑
vetés. A falfirkálás a rongálás 
kategóriába tartozik, de koránt‑
sem könnyû az elkövetőket 
felderíteni, elfogni. A fiatalkorú 
bûnözés nem jellemző a kapi‑
tányság területén, bár előfordul, 
de erre a korosztályra inkább 
a kábítószer veszélyes, és a 
kapitányság megtett mindent 
azért, hogy felvilágosítsa a diá‑
kokat, hogy az iskolán belü‑
li terjesztés is súlyos, kiemelt 
bûncselekménynek számít. 
A kapitány leszögezte, a jelen‑
legi takarékos gazdasági kör‑
nyezetben is el tudják látni a 
feladataikat, majd hozzáfûzte, 
hogy az idén is különös figyel‑
met fordítanak az időskorúak 
védelmére. Tavaly személyes 
látogatást tettek a nyugdíjas‑
klubokban, idősebbeknek 
szervezett fórumokon, hogy 
felvilágosítsák őket, hogyan 
előzhetik meg az ellenük irá‑
nyuló bûncselekményeket. 
A napokban Sóskúton történt 
egy idős férfi sérelmére elköve‑
tett támadás, amelyben súlyos 
lábtörést szenvedett az áldo‑
zat, de a nyomozók rövid időn 
belül felderítették és elfogták 
az elkövetőket, hiszen, ahogy 
a kapitány fogalmazott, ilyen 
bûncselekmény esetében azon‑
nal mozdul az egész bûnügyi 
osztály. 

Az Érdi Rendőrkapitányság 
részletes beszámolóját végül a 
közgyûlés egyhangúlag elfogad‑
ta.  Bálint Edit

Fokozott rendõrségi védelem Parkvárosban és Ófaluban

Nõ a felderített esetek száma
Az  önkormányzat  közgyûlése  március  22-i  ülésén 
fogadta el  az Érdi Rendõrkapitányság 2011-ben vég-
zett  munkájáról  szóló  beszámolót,  amelynek  statisz-
tikai  adataiból  kiderül,  hogy  a  közbiztonság  számos 
területén  jelentõs  elõrelépés  történt.  T.  Mészáros 
András polgármester kiemelte: bár városunkban óriási 
az  átmenõ  forgalom,  és  emiatt  a  bûncselekmények 
száma  is  magasabb,  de  mivel  a  felderítések  száma 
növekszik, nem fér hozzá kétség, hogy a rendõrség jól 
végzi a munkáját.

Öveges Kristóf rendõrkapitány kiemelte, hogy kiválóan együttmûködnek az 
önkormányzattal és a polgárõrséggel

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

aktuális

Meghívó
Az érdi Vörösmarty Mihály 

Gimnázium ismét megrendezi 
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elnevezésű programját a városi 
Szepes Gyula Művelődési 

Központban
2012. március 30-án, 

pénteken 17 órai kezdettel.
Szeretettel meghívjuk Önt 

rendezvényünkre, melyen tanu-
lóink ének, zene, tánc, jelenet, 
vers és próza, valamint egyéb 
kategóriákban mutatják meg 

tehetségüket.

Az előadásnak a nagyközönség 
előtt való bemutatkozáson túl 
jótékonysági szándéka az Érdi 
Gimnázium Alapítvány forrásainak 
bővítése.
A bevétel a szociális helyzetük mi-
att rászoruló tanulók támogatását 
biztosítja.
Ez utóbbi cél érdekében az alapít-
vány kuratóriuma és diákönkor-
mányzata támogatójegyet bocsát 
ki 1200 Ft értékben. 
A belépőjegyek ára 500 Ft, és 
vásárolható családi jegy is 1000 
Ft-ért, amely 3 fő belépésére jo-
gosít. Amennyiben felkeltettük 
érdeklődését, tisztelettel várjuk 
rendezvényünkön és támogatóink 
között.
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