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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/572-0467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első keddjén 16 órától a polgármesteri  
hivatalban. 

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

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462-2696 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363-8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér-
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

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

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/627-6151 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és képvi-

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

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462-6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

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

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/513-2976 
Minden 
hónap első 

keddje 16 órától a 
Polgárok Házában.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/462-1987 
Minden hónap 
utolsó csütör-
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

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

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/571-1063; 
372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852-8412; 
377-710 
Telefonon tör-

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467-9267 
Telefonon  
történő egyez-

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476-2931. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/946-4924. 
Telefonon 
történő 
egyeztetés 

alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban. (Bajcsy-Zs. u. 
206-208.)

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.

A kormányzat kivonná a 
95 százalékos központi 
támogatást az Út a mun-
kához programból: az ezt 
célzó törvénymódosítás 
már papíron van, a par-
lament sürgõsséggel tár-
gyalja majd – jelentette be 
Segesdi János múlt heti 
sajtótájékoztatóján, hozzá-
téve: fentiekrõl egy szakmai 
konferencián értesültek az 
önkormányzat munkatár-
sai. Ha a törvénymódosí-
tást elfogadják, a program 
keretében nem 250, hanem 
csupán 30-40 munkanél-
külit állíthat munkába az 
önkormányzat.

Egy nemrég lezajlott szakmai 
konferencián megtudott infor-
mációk szerint kivonják a köz-
ponti támogatást az Út a mun-
kához programból – jelentette 
be Segesdi János múlt heti saj-
tótájékoztatóján. 

A Foglalkoztatási és Szociális 
Hivatal tájékoztató anyaga 
szerint a program a munka-
képes, ám tartósan munka-
nélküli állampolgárok közfog-
lalkoztatását szolgálja, hogy 
így rendszeres munkajöve-
delemhez jussanak, és köze-
lebb kerüljenek a munka vilá-
gához. A foglalkoztatásukkal 
összefüggő személyi kiadások 
(munkabér, közterhek) 95 szá-
zalékát az önkormányzatok a 
központi költségvetésből igé-
nyelhetik. Az önkormányza-
tok feladata egyébként az éves 
közfoglalkoztatási terv kidolgo-
zása, amit – a kijelölt állami 
szervekkel történő egyeztetések 
után – idén április 15-ig el kell 
fogadnia képviselő-testületnek 
– áll a tájékoztatóban.

– Az önkormányzat munka-
társai több hétig dolgoztak a 
program elkészítésén, és sike-
rült egy olyan projektet kialakí-
tani, ami kétszázötven ember-
nek biztosíthatna munkát a 
következő kétszáz nap során. 
A  közterületeinken, intézmé-
nyeinkben olyan feladatokat 
látnának el a foglalkoztatottak, 
amelyek szükségesek, ám a költ-
ségvetésünkben nem tudunk rá 
pénzt fordítani. A  programmal 
kapcsolatos önkormányzati 
feladatokat elvégeztük, a 
Munkaügyi Központtal folya-
matosan együttműködve. 
A  kormányzat sem minket, 
sem más önkormányzatot nem 
értesített arról, hogy egy tör-
vénymódosítást készítettek elő 
– amit sürgősséggel tárgyal majd 
a parlament –, amellyel kive-
szik e program mögül a pénzt. 
Jelenleg ott tartunk, hogy újra 
kell gondolnunk az Út a mun-
kához projektet, és a megvál-
tozott feltételekhez igazítani, 
átdolgozni. Ez azt jelenti, hogy 

a 250 munkanélküli helyett leg-
jobb esetben is 30-40 embernek 
tudunk munkát biztosítani, és 
valószínűleg a finanszírozási 
feltételek is változnak – mondta 
Segesdi János, hangsúlyozva: 
hivatalos értesítés még nem 
érkezett, egy közelmúltbeli 
szakmai konferencián hangzott 
el, hogy a törvénymódosítást 
már előkészítették. 

– Ha ez az információ nem 
állna rendelkezésünkre, nyu-
godtan dolgoznánk tovább, 
annak ellenére, hogy a döntés-
hozók már tudják: igazából e 
programból semmi sem lesz. 
Nagyon sajnálom azokat, akik 
nagy lelkesedéssel jelentkez-
tek, hiszen csalódniuk kell, és 
ismét azt látják: a döntéshozók 
azokon az embereken akarják 
megspórolni a költségvetési 
hiányt, akik szeretnének állást 
találni, ám a lehetőségeik nem 
biztosítottak. Azon fogunk 
dolgozni, hogy a megválto-
zott keretek között is a lehető 
legtöbb embert tudjuk mun-
kába állítani, hiszen mindenki 
tudja: nincs annál rosszabb, 
mint amikor egy ember feles-
legesnek érzi magát, és nem 
tudja, mit hoz a holnap. Bízom 
benne, hogy a későbbiekben 
mindenkit, aki képes és szeret-
ne, a szűk lehetőségek keretén 
belül is munkába tudunk állí-
tani – tette hozzá az alpolgár-
mester. 

Lapunk megkereste a Fog-
lalkoztatási Hivatalt, tudnak-e 
a készülő törvénymódosításról. 
Munkatársuk közölte: erről 
nem tudnak, de most egyébként 
is a jelenlegi jogszabályok az 
érvényesek, és az önkormány-
zatoknak is ennek szellemében 
kell eljárniuk. 

Rávna, SZTK:  
indulhat a közbeszerzés

Segesdi János jó hírekkel is 
szolgált a sajtótájékoztatón: két 
nagy, jórészt uniós finanszí-

rozású érdi beruházás támo-
gatási szerződését is aláírták 
a közelmúltban. Az alpolgár-
mester elmondta: a Rávna fel-
színi vízelvezetési projekttel 
kapcsolatos munkálatok 663,5 
millió forintba kerülnek, ebből 
66,3 millió forint a saját erő. 
Az erzsébetvárosi részen július-
ban elkezdődhet a munka, 
feszített tempóban, ugyanis a 
beruházást 180 nap alatt be 
kell fejezni. Ezen a területen a 
csatornázási előmunkálatokat 
is elvégezzük – fűzte hozzá 
Segesdi János. 

A szakorvosi rendelőinté-
zet átalakításával kapcsolatos 
pályázat esetében T. Mészáros 
András polgármester és a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
képviselői szintén aláírták a 
támogatási szerződést; a kivi-
telezői közbeszerzések kiírása 
folyamatban van. A  csaknem 
másfél milliárd forint értékű 
beruházás esetében 148,9 mil-
lió forint önerőt kell a városnak 
biztosítania. 

– A kivitelező augusztus ele-
jén kezdheti a munkát, amely-
nek 2010 december 31-ig le 
kell zárulnia – mondta Segesdi 
János, megjegyezve: a pályá-
zatok elbírálása csúszott, így 
komoly feladatot jelent a meg-
változott feltételeken belül tel-
jesíteni az eredeti határidőre. 
– A jelen körülmények ismereté-
ben a beruházásokat meg tud-
juk valósítani – mondta Segesdi 
János, megjegyezve: a közbe-
szerzési eljárásokat bárkinek 
joga van megtámadni – függet-
lenül attól, érintett-e az adott 
beruházásban –, ami akár egy-
éves csúszást is okozhat. 

– Harmadik nagy pályáza-
tunk a városközpont fejlesztése. 
Az első fordulót megnyertük, 
a fejlesztésre szolgáló pénzt 
letétbe helyezték számunkra. 
Amennyiben a második fordulót 
is sikerrel vesszük, az összeg 
a város rendelkezésére áll. 
Jelenleg a projekt részleteinek 

kidolgozása folyik; a második 
fordulós anyag beadási határ-
ideje augusztus 23. Eddig az 
időpontig a közreműködő szer-
vezet, a Pro Régió Ügynökség 
munkatársaival közösen az 
önkormányzat szakemberei 
részletezik az első fordulóban 
már megfogalmazott célo-
kat. A közös munka ütemezé-
sét véglegesítettük és aláírtuk 
– számolt be Segesdi János. 
A  városközpont rehabilitációja 
több mint egymilliárd forintba 
kerül majd, ebből 218 millió 
forintot Érdnek kell előterem-
tenie. A  munkálatok várhatóan 
2010 tavaszán kezdődhetnek el, 
és 2010 végéig tartanak majd.

– E  három nagy beruházás 
értéke meghaladja a hárommil-
liárd forintot, és másfél év alatt 
megvalósul. Az önerő összesen 
433,4 millió forint. Ez azt jelenti, 
hogy 1 forinthoz körülbelül 7 
forint pályázati pénzt tudott 
idehozni az önkormányzat, ami 
olyan eredmény, amit az elmúlt 
időszakban kevés város tudott 
felmutatni – jegyezte meg az 
alpolgármester, aki hozzáfűzte 
azt is: ezek a beruházások egy-
részt régóta esedékesek, más-
részt jelentősen javítják a váro-
sunkban lakók életminőségét. 
– Ha ezek a beruházások meg-
valósulnak, mindenki a saját 
bőrén érezheti, hogy a városnak 
fizetett adóforintjai jó helyre 
kerülnek, és ténylegesen az ő 
érdekeiket szolgálják – fűzte 
hozzá Segesdi János. 

Kopogtatócédulák:  
kézbesítés április 10-ig 

Segesdi János felhívta a figyel-
met arra: az európai parlamenti 
választásokkal kapcsolatos 
kopogtatócédulának és értesí-
tésnek április 10-ig kell megér-
keznie a lakossághoz; akinek 
nem kézbesítették e dátumig, 
jelezze a jegyzőnél, és a hivatal 
jegyzékbe veszi.
 Ádám Katalin

Út a munkához: 
elvennék a központi támogatást

A szakorvosi rendelõintézet felújításához 148,9 millió forint önerõt kell a városnak biztosítania
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Felhívás

Tûzgyújtási tilalom
Tisztelt Állampolgárok!

A jó idő beköszöntével elkezdődtek a kerti munkák. Sok 
esetben szükségessé válhat a lemetszett ágak, nyesedékek, 
száraz növényzet elégetése.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2009. 

április 7-től kezdődően, az ország teljes területén általános 
tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
„
A tűzgyújtási tilalom vonatkozik:
* az erdőkre (a kijelölt tűzrakó helyekre is),
*  az erdők 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket, 

valamint a parlag és gazégetést is), 
*  az utak és vasutak körzetére, azok melletti fásításokra 

(különös tekintettel az égő dohánynemű járműből tör-
ténő kidobására).

A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonás-
ról a médián keresztül értesülhetnek.
Az előírás megszegése szabálysértési eljárást von maga 
után. 

A nemkívánatos tűzesetek megelőzése, a köz- és magánva-
gyon védelme érdekében kérjük Önöket, hogy a tilalomra 
vonatkozó előírásokat tartsák be.

 Vörös János tű. ezredes tűzoltóparancsnok
 Érd MJ Város Hivatásos Tűzoltósága


