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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 
második kedd-

jén 16.00 órától a Polgárok 
Háza 117. termében, tele-
fonos egyeztetés alapján.

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 tör-
ténő egyezte-
tés 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.

Mintegy háromszázöt-
ven érdi gyermeket nem 
vettek fel idén a körzeti 
óvodába, mert nincs hely. 
A tarthatatlan helyzet húsz 
év mulasztása miatt állt 
elõ: míg a lakosság létszá-
ma nagy ütemben nõtt, az 
infrastruktúra semennyit 
sem fejlõdött. Az önkor-
mányzat idén úgy próbál 
enyhíteni a helyzeten, 
hogy három óvodában rá- 
és átépítésekkel össze-
sen 130 új helyet teremt. 
A munkálatok várhatóan 
az õsszel befejezõdnek, 
ekkor írnak ki új felvételt 
is a három intézményben.

Idén 429 gyermek jelentkezését 
utasították el az érdi óvodák, 
férőhely hiányában. Összesen 
907 gyerek jelentkezett, ám 
kevesebb mint a felét, 478-at 
vettek fel. Az elutasító határo-
zat ellen 219 gyermek szülei 
fellebbeztek, közülük végül 77 
kisgyerek kezdheti meg ősszel 
az óvodát – tudtuk meg dr. 
Szabolcs Mária jegyzőtől. 

Idén tehát 352 gyerek nem 
mehet óvodába. Nemcsak 
az érintett szülők, hanem az 
önkormányzat is tisztában van 
azzal, hogy a helyzet tarthatat-
lan. Azt viszont tudni kell, a 
probléma nem az elmúlt évek-
ben, hanem két évtized alatt 
alakult ki, mialatt Érd negy-
vennégyezres lakossága közel 
hetvenezerre duzzadt; a betele-
pülők nagy része kisgyermekes 
család vagy gyermeket vállaló 
fiatal házaspár. Érd lakossága 
tehát nagy ütemben nőtt, az 
átlagéletkor egyre alacsonyabb 
lett, az infrastruktúra fejlesz-
tése terén azonban évtizede-
kig nem történt semmi. Nem 
épültek új óvodák, nem történt 
érdemi bővítés sem – ennek 
következményeit ma részben a 
város jelenlegi vezetése viseli, 
részben pedig a szülők nyögik: 
van olyan édesanya, aki ha nem 
tud visszamenni szeptembertől 
dolgozni, elveszíti az állását, 
és családja kilátástalan anya-
gi helyzetbe kerül, hiszen egy 
fizetésből nem tudják fizetni 
a jelen gazdasági helyzetben 
amúgy is tetemesre duzzadt 
kiadásaikat. Van olyan gyer-
mekét egyedül nevelő, dolgozó 
asszony, akinek a bölcsődés kis-
lányát nem vették fel az óvodá-
ba, így kérdéses, hogyan tudja a 
munkáját ellátni szeptembertől. 
Ő az ombudsman elé vitte az 
ügyet, eredmény azonban még 
nem született. Vannak, akik 
bírósághoz fordulnak – idén ezt 
két szülő tette meg –, ám mint 
Szabolcs Mária elmondta, az 
eddigiekben a bíróság nem ítélt 
a fellebbezők javára.

Vannak persze olyan gyere-
kek, akiket kötelező felvenni 
az óvodába: akik betöltötték 
ötödik életévüket, illetve akik 
halmozottan hátrányos hely-

zetűek (lásd bővebben keretes 
írásunkban). A halmozottan 
hátrányos helyzetről a szülő-
nek kell nyilatkoznia – a nyi-
latkozatban foglaltak valóság-
tartalmát azonban az önkor-
mányzat nem ellenőrzi, mert 
nincs rá hatásköre. Arra a kér-
désünkre, hogy elképzelhető-e, 
hogy egyes szülők ezzel vissza-
élnek, Szabolcs Mária úgy 
fogalmazott: Magyarországon 
mindennel szemben van vissza-
élés.

Az önkormányzat kényte-
len nagy léptekben haladva 
javítani az óvodai helyzeten, 
úgy, hogy egyébként is forrás-
hiánnyal küszködik. A feladat 
nem odázható el: törvény 
mondja ki, hogy az önkormány-
zatnak „2010. augusztus 31-éig 
valamennyi óvodai neveléssel 
összefüggő szülői igény teljesí-
téséhez szükséges feltételt meg 
kell teremteni”. Érden 2007-ben 
729 gyermek született: ők 2010-
ben betöltik harmadik életévü-
ket, és óvodába mennek, men-
nének, csakúgy, mint 2006-ban 
született, de fel nem vett tár-
saik. Kérdés: hogyan „varázsol-
hat elő” az önkormányzat ennyi 
szabad óvodai helyet 2010-ig? 

– Jellemző helyzet: a törvény-
hozók kimondanak bizonyos 
dolgokat, pénzt viszont nem 
adnak a megvalósításához. Az 
önkormányzat az óvodai, isko-
lai kötelezettségekkel állami 
feladatokat teljesít. Az állami 
normatíva 1998–2002 között 
a működési költségek 80 szá-
zalékát fedezte, így az önkor-
mányzatoknak csak 20 száza-
lékot kellett hozzátenni, és az 
egyéb, helyben befolyó jövedel-
mét fejlesztésekre fordíthatta 
– igaz, a szolgáltatások bővíté-
sének lehetőségével lényegében 
nem éltek. Jelen pillanatban a 
működtetési, üzemeltetési nor-
matívák még az 50 százalékot 
sem érik el; magyarán, ha egyál-
talán működtetni akarjuk ezeket 
a közszolgáltató intézménye-
ket, akkor a fejlesztésektől kell 
elvonni – reagált kérdésünkre T. 
Mészáros András, hozzáfűzve: 

egyik évről a másikra megvál-
tozhat egy-egy közszolgáltatás 
költségvetési finanszírozása, 
hatalmas veszteségeket okozva 
az önkormányzatoknak. 

– Nehezen látom át: ha mérle-
gelés nélkül minden gyermeket 
fel kell venni az óvodába, akkor 
az e gyermekek intézményi ellá-
tásához szükséges működési, 
üzemeltetési és egyéb költsége-
ket az önkormányzat honnan 
tudja előteremteni úgy, hogy a 
kormány a következő évi költ-
ségvetésben ráadásul 120 mil-
liárd forintot el kíván vonni 
tőlünk? – tette fel a kérdést a 
polgármester, aki úgy látja: 
országos csődöt jelent majd 
minden önkormányzati terüle-
ten, ha a kormány ezt a fajta 
hozzá nem értő és csakis a fis-
kális szempontokat figyelembe 
vevő politikát érvényesíti.

Az óvodákat illetően azért 
várhatók kedvező változások is, 
mégpedig 2009 szeptemberétől: 
a közgyűlés júniusban megsza-
vazta az önkormányzati óvo-
dák férőhelybővítéséről szóló 
polgármesteri előterjesztést, 
melynek értelmében a Béke 
téri Kincses Óvoda két csoport-
tal (azaz ötven fővel) bővül; 
a csoportszobákat és a kiszol-
gálóhelyiségeket az Intézményi 
Gondnokság épületébe költö-
ző Szociális Gondozó Központ 
adminisztrációs részlege helyén 
alakítják ki. A közbeszerzési 
pályázat még nem futott le, de 
ha sikeresen lezajlik, elméleti-
leg a munkálatok ősszel befeje-
ződhetnek.

A Bem téri Szivárvány Óvodát 
ráépítéssel bővítik: három új – 
25-27 fős létszámú – csoport (és 
a kiszolgálóhelyiségek) kiala-
kítására nyílik így lehetőség. 
Az óvoda egésze is megújul. 
A munkálatok már megkezdőd-
tek, és szeptemberre be is feje-
ződnek.

A Szivárvány Óvoda Tárnoki 
úti Napsugár Tagóvodáját is 
bővítik: a legkisebb csoport-
szobát egybeépítik az eddig 
raktárnak használt helyiséggel, 
így a 25 négyzetméteres szoba 

16 négyzetméterrel növelhető, 
és az intézmény nyolc gyerek-
kel többet tud majd felvenni. 
A munkálatokat a nyári szünet 
alatt végzik el. 

– A három óvoda durván 130 
férőhellyel bővül – annyival, 
mint amennyi egy új óvoda 
befogadóképessége – mondta 
T. Mészáros András, hozzáté-
ve: az Erkel utcai Kisfenyves 
Óvodában teljes energiaraciona-
lizálás indult el: kicserélik a nyí-
lászárókat, a fűtést, a gázkazánt. 
– Remélhetően a jövő évben 
olcsóbban, és mégis nagyobb 
hatékonysággal tudunk fűteni 
az óvodában – jelentette ki a 
polgármester. Mint mondta, a 
többi intézményben is elindul-
nak a nyári karbantartási, festé-
si munkálatok.

Mivel a bővített befogadóké-
pességek nem fedik le az eluta-
sított gyermekek számát, ezért 
az ő felvételük az új helyekre 
nem történhet meg automatiku-
san, csak pótfelvételi útján. 

– Az elutasított gyermekek 
szüleit megkeressük, és tájé-
koztatjuk őket a pótfelvétel 
lehetőségéről, annak feltételei-
ről – mondta a polgármester, 
hangsúlyozva: egyetlen ciklus 
alatt húszéves elmaradást nem 
lehet behozni. 

Az új óvodai felvétel során is 
elutasított gyerekeknek – illetve 
szüleiknek – van még egy lehe-
tőségük: az önkormányzat meg-
állapodást készül kötni érdi csa-
ládi napközikkel, hozzájárulva 
az ellátási díjhoz. A szolgáltató 
napközi jelenleg egy gyermek 
ellátására 20 ezer forint nor-
matív támogatást igényelhet, 
emellé az önkormányzat is biz-
tosítana 20 ezer forintot, így az 
ötvenezer forintos ellátási díjból 
a szülőnek csak tízezer forintot 
kellene fizetnie havonta (ez az 
összeg az étkezés térítését is 
tartalmazná). Ezt a megoldást 
az önkormányzat főként a böl-
csődébe fel nem vett apróságok 
elhelyezésére találta ki, de ha 
sikerül olyan családi napközik-
kel is szerződni, amelyek vállal-
ják – és vállalhatják – a nagyobb 
gyermekek elhelyezését is, az 
óvodába fel nem vett gyerekek 
is igénybe vehetik ezt a lehe-
tőséget. 

Az önkormányzat szep-
temberben a Manófalva Gyer-
mekházzal köt szerződést, hét 
bölcsődés korú gyermek nap-
közbeni ellátására, és januárban 
várhatóan több családi napkö-
zi is csatlakozik – azért csak 
ekkor, mert többen még nem 
kapták meg a működési enge-
délyüket.

 Ádám Katalin

Változatok óvodai helyek létrehozására

Õsszel újabb felvételt hirdetnek

Az óvodai felvétel törvényi háttere 
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők 
száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, 
több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely 
javaslatot tesz a felvételre. A felvételről hozott döntést a szülőkkel 
írásban is közölni kell, amely ellen 15 napon belül felülbírálati 
kérelemmel lehet élni. Másodfokon a fenntartó képviselője – azaz a 
jegyző – hoz döntést, amelyet a közléstől számított 30 napon belül, 
jogszabálysértésre hivatkozva a bíróság előtt lehet megtámadni.

Az ötéves kort betöltött gyerekek óvodai felvételi kérelmét a 
körzeti óvoda nem utasíthatja el. A kötelező felvételt biztosító óvoda 

a harmadik életév betöltése után nem tagadhatja meg a halmo‑
zottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak felvételét, aki 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
alapján jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, illetve akinek 
a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. Halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek az, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője 
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 
fejezte be sikeresen, illetve az a gyermek is, akit tartós nevelésbe 
vettek. A szülőnek nyilatkoznia kell, hogy gyermeke halmozottan 
hátrányos helyzetűnek tekinthető‑e. A jegyző ez alapján megál‑
lapítja a halmozottan hátrányos helyzetet, a gyermeket megillető 
kedvezményeket, juttatásokat.  (Forrás: magyarorszag.hu)

Már cserélik a nyílászárókat a Kisfenyves Óvodában
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