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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.

Készül az Érd központjá-
ra vonatkozó parkolási 
rendelet, amit a város 
honlapján mindenki elol-
vashat és véleményezhet 
majd. A fizetõs rendszert 
csak a tervezett 2500 par-
koló kialakítását követõen 
hét hónappal vezeti be az 
önkormányzat – hangzott 
el a múlt szerdai polgár-
mesteri sajtótájékoztatón. 
Jó hír: a héten talán üzem-
be helyezik a Diósdi úti 
gyalogos aluljáró liftjeit. 

Előkészítés alatt áll Érd belvá-
rosának parkolási rendelete. 
A tervezet még képlékeny, a 
lakossági és egyéb fórumokon 
több ponton módosulhat majd, 
de annyi biztos: a jelenleg kiala-
kult, rendezetlen parkolási hely-
zeten változtatni kell – jelentette 
ki szerdai sajtótájékoztatóján 
Segesdi János. 

– A rendelet következtében 
mintegy 2000-2500 parkolóhely 
épül majd ki Érd központjában, 
a díjfizetést pedig csak a parko-
lók megépülése után hét hónap-
pal vezetjük be – hangsúlyozta 
az alpolgármester, hozzátéve: 
azon szolgáltatóknak, amelyek 
nagy forgalmú helyiségeket 
hoznak létre, ki kell alakítaniuk 
bizonyos számú parkolóhelyet, 
illetve meg kell váltaniuk azo-
kat. 

– A rendelettervezet az 
önkormányzat honlapjára is 
felkerül. Arra kérem a lakos-
ságot, tegye meg észrevételeit, 
hogy a szabályozást minden-
ki számára elfogadható módon 
tudjuk kialakítani – mondta az 
alpolgármester. A fizetős par-
kolás bevezetésének dátumát 
még nem tudta megmondani: 
ha végleges formában elkészül 
a tervezet, azt először el kell 
fogadnia a közgyűlésnek, majd 
le kell folytatni a közbeszerzési 
eljárást a parkolóhelyek kiépíté-
sére. Ha az építkezés lezajlott, 
hét hónapig még ingyen par-
kolhatnak az autósok. Egyelőre 
az sem dőlt el, hogy az önkor-
mányzat kiszervezi a parkolási 
díjak szedését, vagy maga oldja 
meg e feladatot. 

– Ez a jövőben folytatott tár-
gyalások függvénye; amennyi-
ben sikerül úgy megállapodni 

egy céggel, hogy az önkormány-
zat megfelelő részesedéshez 
jut, akkor elképzelhető az előb-
bi megoldás – mondta még az 
alpolgármester. 

Segesdi János bejelentette 
azt is: akadálymentessé válik a 
közlekedés a Diósdi úti gyalo-
gos aluljárónál, ugyanis a MÁV 
tájékoztatása szerint a lifteket 
– a szükséges műszaki javítás, 
ellenőrzés után – a napokban 
működésbe helyezik. 

– Reményeink szerint sokáig 
tudjuk majd használni ezeket a 
berendezéseket, ám ezek – mint 
tudjuk – nem „vandálbiztosak”. 
Ezért kérem az érdieket, hogy 
ne csak használják, hanem 
érezzék a sajátjuknak a lifte-
ket, és az esetleges rongálókat 
figyelmeztessék, illetve értesít-
sék az önkormányzatot, pol-
gárőrséget, rendőrséget – fűzte 
hozzá Segesdi János. 

Az aluljáró üzemeltetését 
– takarítás, világítás, egysze-
rűbb feladatok – egyébként már 
korábban átvette a város a vas-
úttársaságtól, a liftek üzemelte-
tését azonban csak szakcégek 
végezhetik. 

– A MÁV választotta ki a szol-
gáltatót, az önkormányzat egy 
dologhoz ragaszkodott csupán: 
helyi képviseletű cég legyen, 
hogy az esetleges hibákat azon-
nal el tudják hárítani. Így nem 
fordulhat elő az, hogy valaki 

Hét hónapig ingyen, utána pénzért parkolhatunk

Készül a parkolási rendelet

Tisztelt Érdi Lakosok!
Az Étv. 9.§ (2) bekezdésében, vala-
mint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (OTÉK) 5.§ (2) bekez-
désében foglaltak értelmében ezú-
ton értesítem, hogy Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlése 107/2008. 
(IV.24.) KGY határozatában foglal-
tak figyelembevételével település-
rendezési tervek és a Helyi Építési 
Szabályzat módosítását kívánjuk 
megkezdeni a 6 sz. főút új elkerülő 
szakasza nyomvonalának módosí-
tására (Érd M6 Ófalusi csomópont 
és Bp. XXII. kerület településhatár 
közötti szakasz). 

A tervezési területet a 6 sz. főút 
(Budafoki u.) – 6 sz., 7 sz. főút 
közös elkerülő szakasza – Ófalusi 
csomópont – Sulák-patak – Duna 
– településhatár (Bp. XXII. kerü-
let) által közrezárt terület képezi. 
Grafikus lehatárolását a hatályos 
településszerkezeti terv kivonatán 
ábrázoltuk.

A terv készítésének célja, hogy 
a 184/2008. (VI. 26.) KGY sz. hatá-
rozattal elfogadott településfejlesz-
tési koncepcióban (http://www.
erd.hu/nyitolap/kozugyeink/

onkormanyzat /teleprend/telep-
fejlkonc08) meghatározott város-
fejlesztési cél – a szennyvíztisz-
tító fejlesztésével a város minél 
nagyobb része minél előbb csa-
tornázottá váljon – megvalósuljon. 
Ezenkívül a 6-os főúttal érintett 
lakóterületek környezetterhelésé-
nek csökkentése, továbbá az M6 
és a Duna közötti fejlesztésre szánt 
területek feltárásának biztosítása 
is cél. 

A Településszerkezeti terv, a 
Szabályozási Terv és Helyi Építési 
Szabályzat módosításának várha-
tó hatásaként a tervezési területre 
vonatkozóan változnak a telepü-
lésrendezési és építési előírások, 
melyek elősegítik a településfej-
lesztési koncepcióban foglaltak 
megvalósítását, Érd tényleges 
Megyei Jogú Várossá válásának 
lehetőségét. Mindez elsősorban a 
település környezetének – a talaj 
és a Duna – szennyezettségének 
csökkenését jelenti, a lakosság 
életminőségének javításával.

Mártonffy Gábor sk.
főépítész

Közlemény
Tisztel Lakosság!
Az Érd, Budafoki út – 6. számú főút – Duna utca metszés-
pontjában épülő Aldi áruház közúti kapcsolatához tartozó 
körforgalmú útkereszteződés kivitelezése okán a fentebb 
szereplő kereszteződésben, illetve az ide torkolló utcában 
forgalmi akadályok fogják lassítani a közúti közlekedésben 
résztvevőket.

A Duna utcai körforgalom megépítése több ütemben fog 
megvalósulni, melynek a közúti közlekedésre vonatkozó 
egyéni hatásairól Hivatalunk időben tájékoztatást fog nyúj-
tani a forgalomban résztvevők számára!

A fentiekben meghatározott munkákat a Gebrüder Haider 
Építőipari Kft. fogja végezni.

Megértésüket előre is köszönjük!
 Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Értesítés
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. tájékoztatja a Tisztelt 
Fogyasztókat, hogy 2009. június 24-25-én (szerda, csütörtök) 
8.00 és 17.00 óra között hálózat felújítás miatt az ivóvíz szolgál-
tatás szünetel, valamint azt követően vízzavarosság várható. 
Előzetes vízvételezésről gondoskodni szíveskedjenek! 
Az érintett terület: Érd Diósdi út - Baján u. - Riminyáki út 
- Tárnoki út  - Csaba u. - Iglice u. - Hóvirág u. által határolt 
terület. Igény szerint tartálykocsival oldjuk meg a vízellá-
tást! Igényüket a 06 23/500-000-es központi telefonszámon 
lehet jelezni. 
 Megértésüket és türelmüket köszönjük. 

Értesítés és véleménykérés változásokról

Liftek a Diósdi úti gyalogos aluljárónál, még üzembe helyezés elõtt – addig csak a vandálok „használták” õket
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bennreked a liftben, és csak 
órák múlva érkezik a segítség. 
Emlékezetes: egy felhőszakadás 
után a Diósdi úti aluljáróban 
a szivattyú automatikája nem 
kapcsolt be, és órákig állt az 
alagútban a félméteres víz, mivel 
az üzemeltető cégnek Győrből 
kellett kijönnie. Hasonló eset 
nem történhet meg – jelentette 
ki az alpolgármester. 

A sajtótájékoztatón felmerült: 
Érd központjában több cég nem 
takaríttatja össze, nem szállít-
tatja el a felgyűlt szemetet a 
területéről; a volt Ritmus áruház 
környékén például egyre gyűlik 
a hulladék. Segesdi János közöl-
te: felkéri a közterület-felügyelő-
ket, fokozott figyelmet fordítsa-
nak a kérdéses ingatlanokra, és 
ha szükséges, az önkormányzat 
felszólítja a telektulajdonost a 
szemétprobléma megoldására. 

– Volt már hasonló eset: az 
Interspart kellett felszólítanunk 
a parlagfű lekaszálására és a 
zöldfelület gondozására a Bem 
tér melletti területen. Utóbbi 
azért is fontos, mert egy elha-
nyagolt telek azt a látszatot 
kelti, hogy nincs gazdája, és 
egyre többen helyezik el ott ille-
gálisan a hulladékukat – fűzte 
hozzá Segesdi János, aki szerint 
erre a problémára is megoldást 
jelenthet az, hogy elindult a tér-
figyelő rendszer kiépítése. 

– Noha a kamerák még csak 
egy hete működnek, a rendőr-
kapitány tájékoztatása szerint 
máris jelentősen csökkent bizo-
nyos bűncselekmények száma 
– mondta még a politikus, hoz-
zátéve: az első hat hónapban 
napi huszonnégy órában figye-
lik a kamerák felvételeit.

 Ádám Katalin

FELHÍVÁS 

Út- és járdaépítés együttműködésben
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének városfejlesztési, műszaki és mezőgazdasági 
bizottsága a 28/2009 (IV. 24.) KGY. rendeletben foglaltaknak megfelelõen pályá-

zatot ír ki az önkormányzat és a lakosság együttmûködésében megvalósuló út- és 
járdaépítések támogatására.

A pályázat leadásának határideje: 2009. június 30.

A pályázathoz szükséges dokumentumok (pályázati kiírás, pályázati adatlap, 
szerződésminták) Érd város honlapjáról letölthetők, illetve beszerezhetők 

a polgármesteri hivatal városüzemeltetési és városfejlesztési Irodáján.
További információ: tel.: 23/522-387


