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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 9–11 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	Szociális	Gondozó	Központ	Érd	a	„Közalkalmazottak	jogállásáról	szóló”	1992.	évi	XXXIII.	
törvény	20/A.	§	alapján	pályázatot	hirdet

Hajléktalan	Szálló	

szociális és mentálhigiénés munkatárs
munkakör	betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott	 idejű	 2012.	 12.	 31-ig	 tartó	
közalkalmazotti	jogviszony.	Foglalkoztatás jellege: Teljes	munkaidő
A munkavégzés helye: Pest	megye,	2030	Érd,	Fehérvári	út	89–91.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A	szakmai	irányelveknek	megfelelően	a	Hajléktalan	Szállón	élők	gondozása,	bekerülésük	
okának	megszüntetése	érdekében,	személyre	szabott	bánásmód	alkalmazása	mellett.
Illetmény és juttatások: Az	 illetmény	 megállapítására	 és	 a	 juttatásokra	 a	
„Közalkalmazottak	 jogállásáról	 szóló”	 1992.	 évi	 XXXIII.	 törvény	 rendelkezései	 az	 irány-
adók.
Pályázati feltételek: Főiskola,	 felsőfokú	 szociális	 alapvégzettség,	 közösségi	 szociális	
munkás	vagy	felsőfokú	egészségügyi	végzettség,	mentálhigiénés	végzettséggel.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A	 munkakör	 a	 pályázatok	 elbírálását	
követően	azonnal	betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.	május	17.
A	 pályázati	 kiírással	 kapcsolatosan	 további	 információt	 Demjén	 Szilvia	 nyújt,	 a	 06-23/	
374-944	-os	telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 	Postai	úton,	a	pályázatnak	a	Szociális	Gondozó	Központ	Érd	címére	történő	megküldé-

sével	(2030	Érd,	Budai	út	14.	).	Kérjük	a	borítékon	feltüntetni	a	pályázati	adatbázisban	
szereplő	azonosító	számot:	SZI/R/2588/2/2008	,	valamint	a	munkakör	megnevezését:	
szociális	és	mentálhigiénés	munkatárs.

•	 	Elektronikus	 úton	 Demjén	 Szilvia	 részére	 a	 munkaugy.szocgond@t-online.hu	 e-mail	
címen	keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az	érvényes	pályázatot	benyújtó	jelentkezők	
személyes	 meghallgatáson	 vesznek	 részt.	 Azon	 pályázatokat	 áll	 módunkban	 elfogadni,	
melyek	 hiánytalanul	 kerülnek	 elküldésre,	 illetve	 a	 pályázó	 a	 kiírt	 feltételeknek	 teljes	
mértékben	megfelel.	A pályázat elbírálásának határideje: 2012.	május	17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•	 	Érd	Honlap	–	2012.	május	2.

Meghívó

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2012. május 15-én 
(kedden) 18.00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola

(2030 Érd,  
Diósdi út 101.)

Meghívó

az Óváros – Érdligeti 
Településrészi Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)
 

2012. május 17-én 
(csütörtökön) 18.00 órakor 

kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Nevelési Tanácsadó

(volt II. Lajos Általános Iskola)
(2030 Érd, Fő u. 42.)

Éppen húsz esztendeje már, hogy 
a rendőrség napját ünnepeljük. 
Idén az Érdi Rendőrkapitányság 
ez alkalomból megtartott 
állománygyûlésén elismerések 
átadására is sor került, de előtte 
Öveges Kristóf rendőrkapitány 
pár mondatban felidézte azt 
a legendát, ami alapján Szent 
Györgyöt a rendőrök védőszent-
jévé választották. Sárkányölő 
Szent György leginkább a sár-
kányt legyőző lovag képében 
ismert, aki a legenda szerint 
egy líbiai várost szabadított 
meg a pusztító szörnyetegtől. 
A középkorban a sárkány meg-
ölése a gonosz felett aratott 
győzelem, az emberek védel-
mezőjének szimbóluma lett. 
Öveges Kristóf rendőr alezredes 

a mába visszatérve kifejtette: az 
immár kétszáz fősre duzzadt 
érdi kapitányságon négy olyan 
rendőrt javasoltak jutalmazásra, 
akik az utóbbi időben kitûntek 
a sorból azzal, hogy a lehető 
legmagasabb színvonalon telje-
sítették feladatukat. A kapitány 
hozzátette: Érd közbiztonsága 
javuló tendenciát mutat. Tavaly 
óta már negyvennel több járőr 
teljesít szolgálatot a kapitány-
ság területén, és zömük mun-
kája Érdre összpontosul. A cél 
az, hogy a lakosság korábban 
tapasztalható elégedetlensége 
megszûnjön, és a szakmailag 
felkészült fiatal kollégák kiváló 
tevékenysége által érezhetően 
javuljon a város közbiztonsága. 

T. Mészáros András a rend-

őröket köszöntő beszédében 
hangsúlyozta, a lakosság alapve-
tő elvárása, hogy biztonságban, 
rendben és békében élhesse a 
mindennapjait, és ezt elsősor-
ban a rendőrség tudja számukra 
biztosítani. Az elismerések nem 
véletlenek – tette hozzá –, hiszen 
ha a rendőrség kiemelkedően tel-
jesíti a rábízott feladatokat, érde-
mes erre a lakosság figyelmét is 
ráirányítani, hogy az emberek 
irántuk való bizalmát erősítse. 
Ezért döntött a városvezetés úgy, 
hogy az Érd Közbiztonságáért 
és Tûzbiztonságáért Díj oda-
ítélése mellett további négy, 
kimagaslóan teljesítő rendőrt is 
jutalomban részesít. Ennek meg-
felelően a Rendőrség napján a 
város közbiztonsága érdekében 

kifejtett, átlagon felüli munká-
jáért T. Mészáros András elis-
merést adott át Krebán Józsefné 
r. főtörzszászlósnak, aki az 
Igazgatásrendészeti Osztály 
Szabálysértési Csoport állo-
mányában előadó. Szolgálatát 
a precizitás és az együttérzés 
jellemzi. A lakossággal kialakí-
tott kapcsolata kiemelkedően jó, 
amellyel jelentősen befolyásolja 
a rendőrség megítélését, a vele 
szembeni bizalmat és megelé-
gedettséget. Molnár Szilárd r. 
főtörzsőrmester a kezdeti idők-
ben közrendvédelmi járőrként 
tevékenykedett, majd 2008-tól 
nyomozói és jelenleg vizsgálói 
feladatokat lát el eredménye-
sen. A bûnügyi területen végzett 
tevékenységével hatékonyan 
befolyásolja a város bûnügyi 
helyzetének alakulását, ezáltal 
is erősítve a lakosság bizalmát. 
Ugyancsak a polgármestertől 
vett át jutalmat Gyenes Balázs r. 
törzsőrmester, aki szolgálatának 
kezdetén közrendvédelmi járőr 
volt, majd 2010-től nyomozói, és 
jelenleg vizsgálói feladatokat lát 
el. Az egyik legaktívabb munka-
társ, aki a rábízott feladatokat 
maradéktalanul és önállóan hajt-
ja végre. 

Sipos Zsolt r. zászlós is elis-
merést érdemelt eddigi mun-
kájáért. Hivatásos szolgálatá-
nak kezdete óta közrendvédel-
mi területen végzi munkáját. 
Többek között mint közrend-
védelmi járőr, majd körzeti 
megbízott tevékenykedett, és 
tavaly óta, parancsnokai javas-
lata alapján, szolgálatirányítói 
feladatokat lát el. 

A közbiztonságért adomá-
nyozott kitüntetések sora – mint 
erről korában beszámoltunk – az 
önkormányzat közgyûlésének 
ülése előtt még folytatódott. 
T. Mészáros András polgár-
mester ekkor adta át – a váro-
si plénum döntése alapján 
– az Érd Közbiztonságáért és 
Tûzbiztonságáért Díjat, amit 
az idén megosztva kapott meg 
Nogula Tamás rendőr hadnagy 
és Rózsa Gábor tûzoltó őrnagy. 

 Bálint Edit

Városi elismerések a közbiztonság õrzõinek

Ünnepi állománygyûlés  
a Rendõrség napján
Városunk biztonsága és nyugalma nem kis mértékben függ a rendõrök napi munká-
jától, és amennyiben a rendõrség kiemelkedõen teljesít, érdemes erre a lakosság 
figyelmét ráirányítani, idõrõl idõre pedig elismerésekkel is megköszönni azt, amit 
értünk tesznek – utalt rá T. Mészáros András polgármester, amikor a Rendõrség 
napja alkalmából megtartott ünnepi állománygyûlésen városi díjakat, jutalmakat 
adott át az érdi rendõröknek.

Öveges Kristóf rendõrkapitány köszönti a vendégeket és az állomány tagjait 
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