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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden 
hónap minden keddjén a polgár
mesteri hivatalban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522313as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/5720467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/4626714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első keddjén 16 órától a polgármesteri  
hivatalban. 

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522
313as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
email címen bejelentkezés alapján a polgármesteri       
hivatalban.

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/4622696 
Telefonon tör
ténô egyezte

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/3638498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/5149773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Házában,  
Alsó u. 8. szám alatt. 

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/6276151 
Telefonon tör
ténô egyezte

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/5781180 
Telefonon tör
ténô egyezte

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/5720467 
Alpolgármes
teri és képvi

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal
ban. 

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/9144037 
Telefonon tör
ténő egyezte

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/4626714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
keddjén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/5132976 
Minden 
hónap első 

keddje 16 órától a 
Polgárok Házában.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/4621987 
Minden hónap 
utolsó csütör
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/9626292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfője, 17–18 
óráig a Polgárok 
Házában.

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/5711063; 
372754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/8528412; 
377710 
Telefonon tör

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/4679267 
Telefonon  
történő egyez

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/4762931. 
Telefonon tör
ténő egyezte

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/9464924. 
Telefonon 
történő 
egyeztetés 

alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban. (BajcsyZs. u. 
206208.)

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. JÁNOSI GYÖRGY országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 18 és 20 óra 
között. 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Elérhetőség: A képviselő munkatársa áll az 

érdeklődők rendelkezésére a 06-20/216-0208-as telefon-
számon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

Átlagosan tizenöt szá-
zalékkal csökkentek az 
állami normatív támoga-
tások az elmúlt évhez kép-
est – jelentette be múlt 
szerdai sajtótájékoztató-
ján T. Mészáros András. 
Kevesebbet ad az állam a 
településüzemeltetésre, a 
tûzoltóság mûködtetésére, 
a bölcsõdei ellátásra, a 
közgyûjteményekkel kap-
csolatos feladatokra – és 
még sorolhatnánk. 

A polgármester hangsúlyozta: 
a városvezetés a nehéz anya
gi helyzet dacára megpróbálja 
megõrizni a munkahelyeket, 
fenntartani a szakmai, ellátási 
színvonalat. 

A tavalyihoz képest átlagosan 
tizenöt százalékkal csökkentek 
az állami normatív hozzájárulá
sok, illetve a normatív, kötött fel
használású támogatások 2009
ben – jelentette be múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján T. Mészáros 
András. A polgármester példa
ként említette: míg tavaly a tele
pülésüzemeltetési, igazgatási 
feladatokra és sportfeladatokra 
lakosonként 1430 forint állami 
normatívát kapott a város, idén 
26 százalékkal kevesebbet, 1057 
forintot. Az okmányiroda műkö
dési kiadásaival kapcsolatban 37 
százalékkal csökkent az állami 
normatíva. A lakott külterület
tel kapcsolatos feladatokra 19 
százalékkal, míg a helyi köz
művelődési és közgyűjtemény
nyel kapcsolatos feladatokra 
6,5 százalékkal kevesebb állami 
normatíva jár idén. Csökkent a 
bölcsődei és a családi napkö
zi ellátás támogatása, valamint 
a gyámügyi feladatoké is, a 
Helyi Önkormányzati Hivatásos 
Tűzoltóság támogatása pedig 
tízmillió forinttal lett kevesebb. 

A bölcsődei ellátás támoga
tásának csökkenésével kap
csolatban T. Mészáros András 
megjegyezte: a város a tervek 
szerint háromszázmillió forin
tot fordítana a bölcsődei helyek 
számának növelésére, illetve az 

épület átalakítására, felújítására, 
ezért tavaly 250 millió forintos 
támogatásra pályázott, siker
telenül. – Azzal, hogy az egy 
főre jutó támogatás csökkent, 
még a mostani színvonalat is 
alig tudjuk majd fenntartani. A 
bölcsőde olyan állapotba került, 
hogy az ÁNTSZ a bezárásával 
fenyeget. Ezért úgy gondoljuk, 
hogy akár önerőből, hitelfel
vétellel is, de megvalósítjuk a 
tervezett bővítést, felújítást 
– mondta a polgármester, megje
gyezve: mindenképp megterem
tik annak feltételeit, hogy késő 
tavasszalkora nyáron a mun
kálatokat megkezdhessék – a 
tervek ugyanis készen állnak.

Az állami finanszírozással 
kapcsolatban tudni kell: a nor
matív hozzájárulások eddig is 
csupán a felét fedezték az állami 
feladatok önkormányzati ellátá
sa során felmerülő költségeknek 
– idén már a felét sem. 

T. Mészáros András hangsú
lyozta: ha a szükséges finanszí
rozási háttér nincs meg, az ellá
tás színvonalában következhet 
be csökkenés. 

– Nagyon felelőtlen az a fajta 
kormányzati politika, amely 
a települési önkormányzatok 
kivéreztetésével próbálja megol
dani az ország gazdasági gond
jait. Felelőtlen, hiszen minden 
az önkormányzatok területén 
történik – az építkezésektől a 
közoktatásig. Az elmúlt hat év 
politikája most elment az utolsó 
határig, ennél tovább már nem 
lehet visszafogni a szociálpoli

tikai, közoktatási, egészségügyi 
kiadásokat. A központi kor
mányzatnak lépnie kell, hogy 
e döntések ne a lakosságon 
csapódjanak le – hangsúlyozta 
T. Mészáros András, hozzáté
ve: a városvezetés megpróbálja 
megőrizni a munkahelyeket az 
intézményeinél, fenntartani a 
szakmai, ellátási színvonalat, de 
a helyzet nagyon nehéz. 

– Remélem, a kormányza
ti gondolkodásban olyan vál
tás következik be, amely nem 
úgynevezett „reformok”, vagyis 
pénzelvonás bevezetésével jár, 
hanem épp ellenkezőleg, pénzt 
juttatnak a településeknek, 
hogy az emberek életminősége 
növekedhessen – mondta még 
T. Mészáros András, hozzátéve: 
az önkormányzati törvény csak
nem húszéves, és a megalkotása 
óta történt változásokra a kor
mány nem reagált megfelelően. 

– A Középmagyarorszá
gi régió Budapestből és Pest 
megyéből áll. A főváros túlsúlya 
olyan nagymértékű gazdagságot 
jelez a régióban, hogy bizonyos 
EUpályázatokon egyszerűen 
nem vehetünk részt. Ha ez a 
helyzet így marad, 2013tól Pest 
megye lakossága szinte semmi
re sem pályázhat, mivel a fővá
ros gazdagsága eltakarja a többi 
település szegénységét – fűzte 
hozzá. 

A polgármester reményét 
fejezte ki, hogy az elmúlt hetek
ben minden érdi lakoshoz elju
tott az Érd – A virágzó kert
város című, az önkormányzat 

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Az eredeti terveknek megfele
lően haladnak a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola teljes rekonst
rukciójának munkálatai. Az 
oktatás az építkezés közepette 
továbbra is zavartalanul folyik 
az intézményben. 

Az elmúlt év vége az alapo
zási munkák befejezésével, a 
talpgerendák készítésével telt 
el. Idén január végére elkészült 
az új épület tartószerkezete, és 
a kivitelező a kitöltő falazatokat 
is – a tervek szerint, határidőre 
– megépítette. Az iskola építke
zésének befejezése várhatóan 
az előzetes tervek szerint tel
jesül.

Mint korábban beszámoltunk 
róla: 2008. május 16án ünnepé
lyes alapkőletétellel vette kez
detét az érdi Gárdonyi Géza 
Általános iskola átfogó bővítéses 
rekonstrukciója. A város költ
ségvetésében erre a célra elkü
lönített 700 millió forint mellé 
2007 novemberében 250 millió 
forintos pályázati pénzt nyert 
Érd városa a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség közoktatási intéz
mények beruházásainak támo
gatására kiírt pályázatán.

Ezzel az összeggel együtt 
összesen 950 millió forintot 
fordíthat a város a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola komp

lex felújítására. Az Európai 
Unió által biztosított 250 millió 
forintos támogatás Érd anyagi 
szerepvállalásával kiegészülve 
a 21. század követelményeihez 
méltón megújuló iskola átfo
gó bővítéses rekonstrukcióját 
szolgálja. 

A műszaki átadás tervezett 
időpontja 2009 novembere. 
A munkálatokat az Excluzív
Bau Építőipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft., a műsza
ki ellenőri feladatokat pedig a 
Volmer Kft. végzi. A Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség képvise
letében közreműködő szerve
zetként a Váti Kht. jár el. 

Csökkenõ normatív támogatások, növekvõ terhek

Egyre kevesebb 
pénzt ad az állam

Terv szerint halad 
„A jövõ iskolája” felújítása

által kiadott tájékoztató füzet. 
A városunk történetét, intézmé
nyeit, közéletét, illetve a közér
dekű tudnivalókat összefoglaló 
kiadvány húszezer példányban 
jutott el a háztartásokhoz, míg 
1500 példány a polgármesteri 
hivatalban maradt, és az újon
nan ideköltözőknek adják át, 
a lakcímkártya igénylésekor. A 
kiadvány – terjesztéssel együtt 
– mintegy ötmillió forintba 
került. 

– Hiszek abban, hogy ez a 
majdnem kétszáz forintos pél
dányszámonkénti ár megfelelő 
volt, és az itt élő hatvanhárom
ezer ember megérdemli, hogy 
legyen egy ismertetője arról 
a városról, ahol él, és ahol a 
gyermekeit szeretné felnevelni 
– mondta a polgármester, aki 
ezúton kért elnézést azért, hogy 
egyes dolgok kimaradtak vagy 
pontatlanul szerepelnek a kiad
ványban.

Segesdi János alpolgármester 
a sajtótájékoztatón a kultúra
napi rendezvénysorozat sikeres
ségéről beszélt. Kiemelte, hogy a 
város nagyon jó viszonyt terem
tett a Magyar Írószövetséggel, 
így már második alkalommal 
kerülhetett kiosztásra a közös 
alapítású Bella Istvándíj.

Ennek a rendezvénynek 
a keretében mondhatta el 
köszöntőbeszédét Temesi 
Ferenc író, nemcsak a kultúrá
val, hanem az ország közéle
tével foglalkozva – fűzte hozzá 
Segesdi János, megjegyezve: A 
kellékes című színházi előadás 
iránt például olyan nagy volt 
az érdeklődés, hogy pótszékeket 
kellett betenni. 

– Öröm, hogy az érdiek egyre 
nagyobb számban jelennek 
meg ezeken a rendezvényeken, 
amelyeknek nemcsak kulturá
lis vagy szórakoztató, hanem 
közösségépítő szerepük is 
van, illetve javítják az Érdről 
kialakult képet. Ma már jog
gal mondhatjuk, nemcsak szűk, 
helyi érdeklődésre számot tartó 
programokkal tudunk a lakos
ság elé állni – húzta alá Segesdi 
János, hozzáfűzve: a hason
ló rendezvények iránt egyre 
nagyobb az igény, és remélhető
leg mind többen vesznek majd 
részt rajtuk, csakúgy, mint a 
városi ünnepségeken is.

– Szeretnénk, ha mindenki 
megtapasztalná, milyen, amikor 
egy város együtt ünnepel, illet
ve emlékezik meg olyan ese
ményekről, amelyek mindenkit 
érintenek – mondta az alpolgár
mester.

 Ádám Katalin

T. Mészáros András polgármester bemutatta az Érd – A virágzó kertváros címû kiadványt


