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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.

A képviselők köszöntötték a 
60, 65, 70 és 75 évi pedagógi-
ai munkáért járó díszoklevéllel 
kitüntetett érdi pedagógusokat, 
azt követően pedig rendeletal-
kotási javaslatokról döntöttek és 
tájékoztatókat hallgattak meg. 

Egyebek mellett elfogadták 
a parkolóhelyek létesítéséről 
és megváltásáról, a vállalkozá-
soknak nyújtandó támogatások 
feltételrendszeréről, valamint 
a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló rende-
let módosításáról szóló javas-
latokat.

A közgyűlés megvitatta a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
bővítésénél és a tanuszoda épí-
tésénél jelentkező többletköltsé-
gekre való fedezet biztosításáról 
szóló előterjesztést, amely sze-
rint a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola bővítése és a tanuszoda 
építése kapcsán a lebonyolító és 
a kivitelező jelzése alapján pót-
munka- és többletmunkaigény 
merült fel. A határidők betartá-
sa miatt a kivitelezés folyama-
tosságát biztosítani kell, ezért 
szükségessé vált a fővállalkozói 
szerződés és a vállalkozói szer-
ződés módosítása. A módosítás 
a közbeszerzés szempontjából 
nem jelent problémát, mivel 
pótmunkaként kerül elszámo-
lásra – tartalmazta az előter-
jesztés.

Jakab Béla, a pénzügyi és a 
költségvetést ellenőrző bizott-
ság elnöke önkormányzati 

érdeknek nevezte, hogy kivizs-
gálás előzze meg a kifizetése-
ket. Schütz István független 
vizsgálóbizottság létrehozását 
szorgalmazta, Jakab Béla pedig 
külső szakértőkkel kívánta elvé-
geztetni a kivizsgálást, és meg-
említette, hogy minden fillért 
meg kell vizsgálni, amikor kifi-
zetésre kerül sor.

T. Mészáros András polgár-
mester elmondta, jómaga is 
külső szakértők bevonásával 
akarja kivizsgáltatni a kifizeté-
sek jogosultságát, de a képvi-
selő-testület akár ad hoc bizott-
ságot is létrehozhat az iskolai 
beruházás kivizsgálására.

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése elfogadta a határo-
zati javaslatot, és biztosította a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
beruházásának befejezéséhez 
szükséges 29 705 437 Ft többlet-
költséget a 2009. évi költségve-
tés terhére, ugyanakkor egyetér-
tett azzal, hogy a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola Tanuszoda 
beruházásának befejezéséhez 
szükséges 30 803 092 Ft többlet-
költséget is biztosítsák a 2009. 
évi költségvetés terhére.

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése alkalmasnak tartot-
ta lakossági és helyi szakmai 
egyeztetésre, valamint a köz-
ponti településrendezési terv-
tanácsi tárgyalásra a település 
teljes közigazgatási területére 
készülő helyi építési szabályzat 
és szabályozási terv tervezetét.

A képviselő-testület elfogad-
ta a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola átszervezéséről szóló elő-
terjesztést. T. Mészáros András 
polgármester elmondta, hogy a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
minden évben a középiskolai 
felvételi eljárások lebonyolítá-
sa után több tanuló felvételi 
kérelmét utasítja el férőhely hiá-
nyában. Miután a város fenn-
tartásában csak egy gimnázium 
működik, így az elutasított 
tanulók Érden kívül keresnek 
maguknak iskolát. Ezen a hely-
zeten kívánt a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola igazgatója vál-
toztatni, amikor azzal a kéréssel 
fordult az intézmény fenntar-
tójához; vizsgálja meg annak 
a lehetőségét, hogy az általá-
nos iskola tizenkét évfolyamos 
egységes iskolaként működ-
jön 2010. szeptember 1-jével. 
A kibővülő épületben lehetőség 
nyílik az iskolai férőhelyek szá-
mának emelésére. Az átszerve-
zés a jelenleg hatályos törvényi 
előírások szerint csak több lép-
csőben valósítható meg.

A közoktatásról szóló tör-
vény rendelkezik az egysé-
ges iskola formai és tartalmi 
követelményeiről. Az egységes 
iskola a többcélú intézmények 
típusai közé tartozik, olyan 
többcélú intézmény, amelynek 
keretei között kizárólagosan 
iskolai feladatok valósulnak 
meg, legalább két (jelen eset-
ben általános iskola és gimná-
zium) különböző iskolatípus 
feladatait kell megszervezni, 
felmenő rendszerben. Miután 
a 2009 áprilisában felvett gyer-
mekek számára általános isko-
lai oktatást hirdettek, ezért az 
egységes tizenkét évfolyamos 
iskolát csak a 2010. áprilisi fel-
vételi eljárásban lehet meghir-
detni, a gimnáziumi osztály 
beindítására így csak 8 év után 
kerülhet sor, ami a jelenlegi 
helyzeten nem segít. Az elő-
terjesztő javasolta a közgyű-
lésnek az egységes iskola és 
az összetett iskola formában 
történő átszervezés megvaló-
sítását, így 2010. szeptember 
1-jétől indítható a gimnázium 
1. osztálya. Amennyiben az 
átszervezés megvalósul, és 
létrejön a tizenkét évfolyamos 
iskola, szükséges az intéz-
mény körzetének módosítása 
is, a beiskolázási körzet Érd 
megyei jogú város közigazga-
tási területe lenne.

A közgyűlés vita nélkül elfo-
gadta, hogy a Gárdonyi Géza 
Általános Iskolát a 2010/11-es 
tanévtől tizenkét évfolyamos 
egységes és összetett iskolává 
szervezi, felhatalmazta az okta-
tási intézmény igazgatóját a 
gimnáziumi kód megkérésére a 
felvételi központtól és a 2010/11. 
tanévre vonatkozó felvételi eljá-
rás megindítására, ugyanakkor a 

képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert, hogy az átszer-
vezéssel kapcsolatos jogi, szak-
mai feladatok elvégzéséről gon-
doskodjon, és azokat terjessze a 
közgyűlés elé.

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése egyetértett azzal, 
hogy a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola tizenkét évfolyamos egy-
séges és összetett iskolává tör-
ténő átszervezésének anyagi 
fedezetét a város költségvetésé-
be betervezi.

A közgyűlés egyetértett az 
iskolabuszjárat működtetésé-
re tett javaslattal. Tóth Tamás, 
a városfejlesztési, műszaki és 
mezőgazdasági bizottság elnö-
ke előterjesztette a közösségi 
közlekedés továbbfejleszté-
séhez szükséges megalapo-
zó tanulmány elkészíttetésére 
vonatkozó javaslatot, amellyel 
egyetértettek a képviselők, 
azt követően pedig – egye-
bek között – módosították az 
Intézményi Gondnokság, az 
Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény, az Érd Megyei Jogú 
Város Hivatásos Tűzoltósága, a 
Szociális Gondozó Központ, a 
Szakorvosi Rendelőintézet és 
a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratát.

A közgyűlés a körzeti meg-
bízotti irodák működésével 
kapcsolatban úgy döntött, hogy 
biztosítja az Érd, Iparos u. 2–6. 
szám alatti, 3173/1 hrsz-ú beépí-
tett ingatlanból 13,5 m2 iroda, a 
Római u. 24/A alatti, 23962/1 
hrsz-ú beépített ingatlanból 75 
m2 iroda, a Fehérvári u. 16. 
szám alatti, 17776 hrsz-ú beépí-
tett ingatlanból 49 m2 iroda, 
valamint a Duna u. 84. szám 
alatti, 21003 hrsz-ú beépített 
ingatlanból 25 m2 irodahelyisé-
get. A közgyűlés a helyiségeket a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság (Érdi Rendőrkapitányság) 
és az Érdi Városi Polgárőr 
Egyesület részére határozatlan 
időre, 30 napos felmondási idő 
biztosítása mellett térítésmen-
tes használatba adja.

A közgyűlés a fentieknek meg-
felelően a Duna u. 84. számú 
ingatlanra vonatkozóan az Érdi 
Városi Polgárőr Egyesülettel és 
a Fehérvári u. 16. szám alatti 
ingatlanra vonatkozóan – a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság-
gal – korábban megkötött szer-
ződéseket módosítja.

A közgyűlés közbizton-
sági centrumok létrehozása 
érdekében – ahol lehetőség van 
rá – a KMB-irodák mellett 24 órás 
biztonsági szolgálat működését 
tartja kívánatosnak. A körzeti 
megbízotti irodákban az Érdi 
Városi Polgárőr Egyesületnek is 
biztosítani kell a működéshez 
szükséges területet. 

A közgyűlés felhatalmazta 
a polgármestert a szerződések 
aláírására.  Papp János

Jóváhagyták a Gárdonyi Géza Általános Iskola átszervezését

A szocialista frakció kivonult  
a képviselõ-testületi ülésrõl
Varga László, Miskolczi Katalin és Baráth Ferenc 
helyi szocialista képviselõk kifogásolták, hogy az új 
informatikai rendszer miatt nem jutottak információk-
hoz, nem kapták meg idõben a közgyûlés elé benyúj-
tandó elõterjesztéseket, ezért azt kérték, hogy egy 
késõbbi idõszakban hívják újból össze a közgyûlést. 
T. Mészáros András polgármester elfogadhatatlannak 
nevezte a szocialista képviselõk javaslatát, elmondta, 
hogy az elõterjesztéseket megvitatták a bizottságok-
ban, majd – miután a képviselõ-testület elutasította 
a javaslatot – a szocialista képviselõk kivonultak, és 
nem vettek részt a közgyûlés munkájában.

A képviselõ-testület köszöntötte a 60, 65, 70 és 75 évi pedagógiai mun-
káért járó díszoklevéllel kitüntetett érdi pedagógusokat
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A Széchenyi iskola pályázati felhívása

„Nagyszüleinktől tanultuk”
A nagyváradi Pertinax Egyesület az érdi Pro Scola et Juventute 
Alapítvánnyal (Széchenyi iskola) közös pályázatot hirdet diákok 
számára. A cél a hagyományok ápolása, érzelmi kötődés az idősebb 
generáció tudásának átadása által, régi mesterségek, tevékenysé-
gek, munkaeszközök megismerése.
Nagyszülőkkel együtt végzett, ma már ritkaságnak számító „mun-
kákról” várunk beszámolót (pl.: szilvalekvárfőzés, kukoricamorzso-
lás, csigatészta-készítés, kaszálás, tehénfejés, szövés, gyümölcsfa 
szemzése, vagy bármilyen cselekvés, amelyet az unoka a nagyszü-
lőktől tanult). 
Beszámolókat kell beküldeni, amelynek tartalmaznia kell egy olyan 
fényképet, amelyen a nagyszülő az unokával végzi a munkát, 

illetve néhány mondatos leírást a résztvevők nevével, életkorával, 
a település megnevezésével, a fénykép készítésének időpontjával, a 
munka menetének rövid leírásával, valamint indoklást, hogy miért 
jelentett élményt a közös munka, és a pályázatot beküldő személy 
telefonszámát, e-mail címét. Lehetőség szerint a beszámolót leg-
feljebb 5 perces videoanyaggal is lehet gazdagítani, amelyet DVD-n 
kérünk mellékelni.
A legérdekesebb pályázatokat a Nagyszüleinktől tanultuk című 
kiadványban jelentetjük meg. 
Beküldési határidő: 2009. október 20. Leadható személyesen az 
iskolatitkárnál, vagy elküldhető postán. Cím: 2030 Érd, Széchenyi 
István Általános Iskola, Diósdi út 95–101. A leadandó anyagon fel 
kell tüntetni a pályázó diák nevét, iskoláját és osztályát, elérhető-
ségét és a pályázat címét. További információ a 70/317-1378-as 
telefonszámon kapható.  Leszák Ferenc igazgató

Érdi Városi
Polgárőr Egyesület
2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás:
   minden hónap első 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


