
esetben a gyorsaság kiemelten 
fontos lehet – jegyezte meg az 
elnök.

A polgárőrség szervezete idén 
a jogszabályi változások követ-
keztében átalakult: köztestület-
ként mûködnek tovább, nem 
pedig civil szervezetként.

– Ez azt jelenti, hogy az állam 
a Belügyminisztériumon ke-
resztül a költségvetésből támo-
gatja a polgárőrség munkáját. 
Ezzel összefüggésben tisztújí-
tásra és új alapszabály letételére 
is sor került. A hatáskörünk is 

megváltozik, erről jelenleg még 
folynak a felsőbb szintû tár-
gyalások. Változást jelent még 
az is, hogy a polgárőrök az új, 
számmal ellátott igazolványuk 
alapján ugyanúgy beazonosít-
hatók lesznek, mint a rendőrök. 
Azzal, hogy köztestület lett, a 
polgárőrség pozíciója erősödött, 
a munkánk lényege azonban 
nem változott – összegezte 
Macsotay Tibor.

Kérdésünkre, hogy jelenleg 
hány polgárőr dolgozik Érden, 
az elnök elmondta: létszámuk 
136 fő – tekintve, hogy többsé-
gük az állandó munkája mel-
lett végzi ezt a tevékenységet, 
az „állománynak” csupán egy-
harmada aktív, másik harmada 
pedig különböző időszakokban 
mozgatható.

– A létszám gyarapodása nem 
mehet a már elért minőség ro-
vására. Nem az a lényeg, hogy 
hányan vagyunk, hanem az, 
hogy mekkora az a teljesítőké-
pes állomány, amely a kitûzött 
feladatokat el tudja látni – hang-
súlyozta Macsotay Tibor. 

Polgárőr egyébként csak bün-
tetlen előéletû, a közbiztonság 

és a polgárőrség iránt elköte-
lezett, a feladat ellátásához 
szükséges fizikai és szellemi 
tulajdonságok birtokában lévő 
ember lehet. 

– A polgárőrök vizsgát, majd 
esküt tesznek. Az elnökség 
személyes beszélgetés alapján 
dönti el, hogy a polgárőr milyen 
feladat ellátására alkalmas. Az 
elhivatottságot érző jelentkező-
ket továbbra is várjuk – zárta 
szavait Macsotay Tibor.
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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.

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

Érd önkormányzata idén elnyer-
te a Polgárőr Város kitüntető 
címet. Az oklevelet 2012. június 
23-án, a Jászberényben meg-
rendezett országos polgárőrna-
pon adományozta az Országos 
Polgárőr Szövetség (OPSZ) el-
nöksége önkormányzatunknak 
a város és lakossága biztonsá-
gát szolgáló polgárőrség támo-
gatásáért. A díjat T. Mészáros 
András polgármester vette át 
Túrós Andrásról, az OPSZ el-
nökétől, illetve Pintér Sándor 
belügyminisztertől.

Macsotay Tibor, az Érdi Városi 
Polgárőr Egyesület elnöke a 
múlt szerdai sajtótájékoztatón 
elmondta: a díj odaítélésekor 
azt mérlegelték, hogy az ön-
kormányzat milyen mértékben 
támogatja a polgárőrség mun-
káját – mind anyagilag, mind er-
kölcsileg –, illetve a polgárőrség 
mennyire aktív a településen, és 
a terület bûnügyi statisztikája 
hogyan alakult. 

– Hét éve, 2005-ben lettem az 
érdi polgárőrség elnöke. Akkor 
6600 bûncselekményt tartottak 
nyilván. Ez a szám mostanra 
2300 alá esett. Elmondhatom: 
országos viszonylatban az érdi 
polgárőrség az első három kö-

zött van, és az egyik legjobban 
felszerelt. Jó helyzetünk nagy-
ban az önkormányzatnak kö-
szönhető, ezt ismerte el díjával 
az Országos Polgárőr Szövetség 
is – hangsúlyozta Macsotay 
Tibor.

Sokan kérdezik: mi voltaképp 
a polgárőrség feladata? Az elnök 
ezzel kapcsolatban elmondta: 
fő feladatuk a bûnmegelőzés 
– a felderítés, a nyomozás a 
rendőrség feladata, igaz, a 
bûnüldözésben is részt vesznek 
egy speciális alakulattal. 

– A lakosság bizalommal van 
irántunk, sokan fordulnak hoz-
zánk a különböző természetû 
gondjaikkal, panaszaikkal; 24 
órás diszpécserszolgálatunkon 
keresztül például elveszett vagy 
elhullott állatot, utcára enge-
dett szennyvizet vagy besurra-
nást jelentenek be a lakosok. 
A polgárőrség rádiókapcsolat-
ban áll a közterület-felügyelet-
tel és a rendőrséggel, és azon-
nal szólnak az illetékeseknek. 
Ez gyakran gyorsabb, mintha 
az állampolgár közvetlenül a 
rendőrséghez fordulna (ahol a 
hívó félnek be kell azonosítania 
magát, és hitelt érdemlően elő-
adni a történetét), márpedig sok 

Idén is fél áron várja az érdieket az Agárdi Popstrand
Július	7-én	indulnak	az	Agárdi	Popstrand	nagyszabású	koncertjei,	amelyeket	az	Érden	élők	
(az	érdi	lakcímet	igazoló	okmányuk	helyszíni	bemutatásával)	fél	áron	látogathatnak.	
A	 rendezvény	 programja	 már	 végleges,	 korábbi	 lapszámainkban,	 illetve	 a	 www.agar-
dipopstrand.hu	 honlapon	 is	 megtalálhatják	 az	 érdeklődők.	 Ezen	 a	 szombaton	 Caramel	
és	a	megasztárok	 lépnek	színpadra,	egy	hét	múlva	pedig	az	Edda	Művek	ad	háromórás	
nagykoncertet.	 A	 21-i	 szombaton	 a	 Neoton	 Família	 és	 Keresztes	 Ildikó	 lép	 fel,	 a	 hónap	
utolsó	 szombatján	 pedig	 Demjén	 Ferenc	 látogat	 el	 az	 Agárdi	 Popstrandra,	 amely	 idén	
ünnepli	a	36.	születésnapját.	
A	jegyárak	3200–3800	forint	között	mozognak;	az	érdiek	ennek	a	felét	fizetik	(a	kedvez-
mény	csak	a	helyszíni	 jegyvásárláskor	vehető	 igénybe).	A	hét	év	alatti	gyermekeknek	a	
belépés	 ingyenes.	 A	 testi,	 szellemi	 fogyatékkal	 élők	 is	 térítésmentesen	 látogathatják	 a	
rendezvényeket,	kísérőjükkel	együtt.	

Fõ feladatuk a bûnmegelõzés

Polgárõr Város lett Érd
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a polgárõrség támogatásáért Polgárõr 
Város kitüntetõ címet nyert. Macsotay Tibor, az Érdi Városi Polgárõr Egyesület 
elnöke a múlt szerdai sajtótájékoztatón munkájukról, eredményeikrõl beszélt – azt 
is megtudhattuk tõle, hogy a polgárõrség fõ feladata nem a bûn felderítése, hanem 
annak megelõzése.

Az Agárdi Popstrand idén is színes programokkal várja az érdieket
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Érd Polgárõr Város lett – amint azt a Macsotay Tibor elnök kezében lévõ 
oklevél is mutatja

Focitábor Érden
Az	érdi	sportpályán	labdarúgótábort	szervezünk,	napközis	rendszerben.

	I.	turnus:	2012.	július	9–13.
	II.	turnus:	2012.	július	16–20.
	III.	turnus:	2012.	július	23–27.	(ez	a	turnus	létszámfüggő)

Részt vevő korosztályok: 1999	és	2006	között	született	gyerekek.

Program: Délelőtt-délután	edzés
Elméleti	előadások	és	foglalkozások
Különböző	szabadidős	foglalkozások	(asztalitenisz,	lábtenisz,	tollaslabda,	sakk	stb.)

Részvételi díj: 12	000	Ft,	amely	magában	foglalja	a	napi	kétszeri	étkezést.
A	tábor	szakmai	vezetője:	Horváth	Sándor.

Részletes tájékoztató és jelentkezés: 
Horváth	Sándornál,	a	06-20/366-1067	telefonszámon,	vagy	a	sportpályán,	Ercsi	út	34–36.


