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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.

Tavaly április óta mûködik 
Érden a csatornatár-
sulat ügyfélszolgálata. 
Kezdetben a belépéssel 
kapcsolatos ügyeket intéz-
ték, most már a két mun-
katárs a több mint tizen-
egyezer tag befizetésével 
kapcsolatos adminisztrá-
ciós feladatokat látja el, 
illetve tanácsot és felvilá-
gosítást nyújt. A lakosság 
négyötöde rendszeresen 
fizeti a részleteket, de 
azért adódnak problémák 
– nemcsak az elmaradás-
sal, hanem egyes esetek-
ben a befizetõk azonosítá-
sával is.
Több mint egy éve mûködik 
Érden az az ügyfélszolgálat, ahol 
csatornázással, ezzel összefüg-
gésben a havi hozzájárulással, 
szerzõdéskötéssel kapcsolatos 
kérdésekre kaphatunk választ, 
illetve ezek elintézésében segít-
séget. Kezdetben a társulatot 
szervezõk mûködtették: az iroda 
fõ feladata ekkor a lakosság tájé-
koztatása, a belépési szándék-
nyilatkozatokkal kapcsolatos 
ügyintézés volt. Múlt október-
ben az akkor megalakult Érdi 
Csatornamû Vízgazdálkodási 
Társulat bõvülõ feladatkörrel 
kezdett el mûködni az Alispán 
utca 8.-ban. 

A társulatnak van egy elõre 
közölt ügyfélfogadási rendje: 
hétfõn, szerdán és csütörtökön 
van ügyfélfogadás (de még sen-
kit nem utasítottak el, ha telefo-
non elõre egyeztetett idõpontban 
akkor ment, amikor háttér-admi-
nisztrációt végeznek).

– Átlagosan tizenöt-húszan 
jönnek be személyesen, és 
körülbelül ennyi telefont kapunk 
naponta. Ha elindul a megvaló-
sítás, várhatóan nagyobb lesz 
a forgalom, bár a mi feladatkö-
rünk nem bõvül: szerzõdések, 
átírások, befizetések feldolgo-
zása, lakástakarék-pénztári 
kedvezményezettség, egyenleg-
egyeztetés – sorolta Pásztor 
Józsefné, az ügyfélszolgálat 
munkatársa, aki a kezdetektõl 
foglalkozik a társulat ügyeivel. 
-A szervezés idõszakában nem 
ritkán napi száz-kétszáz ügy-
fél volt, ez a késõbbiekben is 
elõfordulhat – tette hozzá.

– Tavaly tavasszal 11,5 ezer 
ingatlan tulajdonosa választotta 
a részletfizetést a lakástakarék-
pénztári, azaz az LTP konst-
rukcióban. Azóta három alka-
lommal volt pótszervezés, leg-
utóbb június 1. és 30. között, és 
sokan éltek is vele. Többen azt 
mondták: azért nem kívántak 
belépni elsõre, mert tartottak 
attól, hogy mi lesz a pályázat 
sorsa, vagy magával a projekttel 
szemben voltak bizalmatlanok, 
de az azóta történt pozitív fej-
lemények meggyõzték õket is 

– avat be a részletekbe Pásztor 
Józsefné. Õ és munkatársnõje, 
Auer Richárdné kezeli az ügyfe-
lek napi gondjait, dolgozza fel 
a befizetéseket és az esetleges 
elmaradásokat, küldi ki az ezzel 
kapcsolatos emlékeztetõket – 
vagyis intézik a „papírmunkát”, 
az ügyfelek fogadása mellett. 

A számok azt mutatják, hogy 
a tagok négyötöde egyébként 
rendszeresen fizeti a 2605 forin-
tos havi hozzájárulási díjat, ami 
nagyon jó aránynak mondható. 

– Elõfordul, hogy valaki olyan 
helyzetbe kerül, hogy nem tud 
pontosan fizetni, ezért keres meg 
minket, kér tanácsot. Igyekszünk 
életszerûen és megértõen eljárni 
az ilyen esetekben, de tudni kell: 
nagyon fontos, hogy az esedékes 
részlet az adott hónap husza-
dik napjáig befizetésre kerüljön, 
mert a lakástakarék-pénztári 
konstrukció így tud a leginkább 
hasznosulni a befizetõ és a tár-
sulat számára is – hangsúlyozta 
Pásztor Józsefné, megjegyezve: 
a notórius nemfizetõk számláját 
akár meg is szüntetheti a lakás-
takarékpénztár. Ez azt jelenti, 
hogy õk egy összegben kell majd 
befizessék idén a teljes hozzájá-
rulást, és a késõbbiekben nem 
lesz lehetõségük részletfizetést 
kérni. 

Felhívta a figyelmet arra is: 
többféle befizetési módot ajánl 
fel a társulat, amelyek közül 
a postai csekk a leggyakoribb. 
Sokan tudják már azt is, hogy 
az OTP-fiókban befizetett csekk 
kezelési költsége díjmentes. 
Kedvezõ megoldás lehet még 
a csoportos beszedési megbí-
zás (amelyet az ügyfelek mint-
egy tíz százaléka választott) 
vagy a rendszeres átutalás is. 
Utóbbi esetekben figyelni kell 
az ügyfélkód pontos rögzítésé-
re, illetve arra, hogy az átuta-
lásra legyen fedezet a számlán 
– ezekbõl adódtak már kisebb 
gondok; megoldásuk szintén az 
ügyfélszolgálatosok feladata. 

– A befizetéseket havonta 
tízezres nagyságrendben adat-
bázisban tartjuk nyilván, amit 
folyamatosan frissítünk. Sajnos, 

mintegy 150 ügyfelünk beazo-
nosítása hónapról hónapra fej-
törést okoz, mert a banki átuta-
lással fizetõk közül néhányan 
nem adnak meg sem ingatlan- 
címet, sem ügyfélkódot. Két 
befizetõnket, Szekeres Lajosnét 
és Csiszár Attilánét például 
eddig nem sikerült beazonosíta-
nunk, ugyanis ilyen néven nincs 
szerzõdés; feltehetõen valaki 
más helyett járnak el – fûzte 
hozzá Pásztor Józsefné, kérve: 
újságunk közölje kettejük nevét, 
hogy fel tudják venni a kapcso-
latot az ügyfélszolgálattal. 

– Szintén szeretnénk kérni, 
hogy ellenõrizzék a rendsze-
res megbízást adó utaló ügy-
feleink: legalább a teljes nevet 
vagy az ingatlan címét vagy az 
ügyfélszámot írják be a közle-
ménybe.

– A problémás esetek száma 
egyébként eltörpül amellett, 
hogy a többi mintegy tizenkét-
ezer részletbefizetés a helyén 
van – mondta Pásztor Józsefné, 
aki hangsúlyozta azt is: az 
ügyfélszolgálaton elmaradást, 
aktuális részletet befizetni nem 
lehet, õk ugyanis pénzt nem 
kezelnek. Papírt annál többet. 
Hiszen ide kell fordulniuk azok-
nak is, akik társulati tagok, és 
eladják ingatlanukat vagy újat 
vásárolnak. 

– Segítünk az eladónak és a 
vevõnek is a részletfizetéses 
konstrukció igénybevételé-
hez. Az eladó LTP-szerzõdését 
direktben a vevõ nem veheti át, 
azt le kell zárni. A vevõ viszont 
eldöntheti, köt-e új lakástaka-
rék-pénztári szerzõdést a saját 
nevére (így folytatva a részlet-
fizetést), vagy egyszerre fizeti 
ki a hátralevõ összeget. Sajnos 
elõfordulnak olyan esetek is, 
amikor az örökösök fordulnak 
hozzánk azzal, hogy az ingat-
lan tulajdonosa elhunyt: nekik is 
segítünk a szükséges dokumen-
tációval. Vannak olyan ügyfele-
ink, akik már korábban nyitottak 
LTP-számlát, például egy hitellel 
kombinálva. Ezzel elvileg nincs 
gond, hiszen egy pénztártag-
nak több szerzõdése is lehet, 

csakhogy az állami támogatás 
csak egyetlen szerzõdés után 
igényelhetõ saját jogon. Ilyen 
esetekben meg kell adni egy ked-
vezményezettet (egy közeli hoz-
zátartozót), különben az állami 
támogatás nem vehetõ igénybe 
a csatornázáshoz. Mintegy har-
minc ilyen esetünk van – õket 
több alkalommal kértük levél-
ben, hogy pótolják ezt a mulasz-
tást, hiszen amíg nem adnak meg 
kedvezményezettet, a befizetett 
összegeiket sem fogadja az LTP. 
Az õ ügyüket a közeljövõben 
le kell zárnunk, mert lejár a 
határidõ, amíg lehetett kedvez-
ményezettet jelölni – hívta fel a 
figyelmet az ügyintézõ.

– Fel kellett készülnünk az 
LTP mint pénzügyi termék 
részleteibõl, a társulati jogsza-
bályokból. Sokan mûszaki kér-
désekkel fordulnak hozzánk: 
mikor indul a csatornázás egy 
városrészben, illetve adott utcá-
ban mikor fektetik a vezetékeket. 
Ezekre a kérdésekre jelenleg mi 
még nem tudjuk a választ, hisz 
még nem tart ott a csatornázási 
program. A mûszaki kérdéseket 
azonban továbbítjuk a beruhá-
zást bonyolítóknak. 

Pásztorné megemlítette: érték 
õket durva verbális támadások 
is egyes „ügyfelek” részérõl. 
Nemritkán az ott tartózkodó 
többi érdeklõdõ utasította rend-
re a nem civilizált hangnemben 
hangoskodókat. 

– Mi a dolgunkat végezzük, 
igyekszünk udvariasan és 
megértõen beszélni mindenki-
vel, és úgy érezzük, hogy ez for-
dítva is elvárható. Ezek a kirívó 
esetek azonban egyre ritkábbak 
– fõleg, hogy a csatornaprojekt 
már nemcsak egy nagy álom, 
hanem egyre inkább kézzelfog-
hatóbb valóság.

Az ügyfélszolgálat 
elérhetõsége: 
Telefon: 06-23/521-340, 
e-mail: info@erdicsatornazas.hu, 
weboldal: 
http://www.erdicsatornazas.hu

 
 Ádám Katalin

Csatornázás: az ügyfélszolgálaton gõzerõvel folyik a munka

Keresik az azonosítatlan befizetõket

Fogadják az ügyfeleket, intézik a papírmunkát – Pásztor Józsefné és Auer Richárdné, az ügyfélszolgálat munkatársai
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Pályázat�

Érdi Építészeti Nívódíj
 Az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekrõl szóló 16/1999 
(VII.19.) ÖK. rendelet 13. §-a alapján Érdi Építészeti Nívódíj adományozható. A díj azokat a 
tervezőket illeti meg, akik városépítészeti alkotásukkal közreműködtek az épített környezet 
alakításában, hozzájárultak a városban létesült városépítészeti és esztétikai, építészeti szem-
pontból meghatározó épületek, létesítmények színvonalának emeléséhez. 
  Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázati eljárás útján adományozható. A pályázat kiírásáról Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlése idén a 240/2009. (VI. 25.) KGY határozattal döntött. 
  A pályamûvek benyújtási határideje 2009. július 31.
  A pályázati kiírás és nevezési lap beszerezhetõ Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Fõépítészi Irodájában (Érd, 2030 Budai út 10. 127. sz. iroda), illetve megtalálható az interneten 
a http://www.erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok alatt. 
  További felvilágosítást ad Fehérné Tölgyesi Ildikó, illetve Korsós Mónika a 06-23/522-396 
telefonszámon.

Érdi Városi
Polgárőr Egyesület

2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás:
minden hónap elsõ péntekén

17–18 óra között

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig
Telefon: 06 23/374-459

 06-30/621-2596 
06 30/621-2580 

Macsotay Tibor elnök


