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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.

Az érdi kerékpáros-kon-
cepcióról, az október 6-i 
megemlékezésrõl, az érd-
ligeti tó átalakításáról és 
a Rávna-projekt csúszá-
sának okairól esett szó a 
múlt szerdai polgármes-
teri sajtótájékoztatón. T. 
Mészáros András szerint 
a szocialista képviselõk 
kivonják magukat a közös 
munkából – ezzel magya-
rázható az is, hogy szep-
tember 10-én kivonultak a 
képviselõ-testületi ülésrõl.
Az Érdi Tekergők Egyesülete 
immár nyolc éve szervezi 
városkerülő kerékpáros túráit 
ősszel és tavasszal. A biciklizést 
népszerűsítő őszi felvonulást 
szeptember 20-án, azaz múlt 
vasárnap tartották – a túráról 
bővebben a … oldalon számo-
lunk be –, ennek okán Csengeri 
Attila főszervező is felszólalt 
a múlt szerdai polgármesteri 
sajtótájékoztatón: az ÉrdKörbe 
felvonulásról és a kerékpáros 
koncepcióról is beszélt. 

– A közgyűlés által 2009 
februárjában elfogadott anyag 
egyik eleme, hogy az iskolák-
ban kerékpártárolókat létesít-
sünk. Honlapunkon regisztrál-
ni lehet az ÉrdKörbe túrára, és 
a regisztrációs lapon szavazni 
lehet egy-egy iskolára; amelyik 
intézmény a legtöbb szavazatot 
szerzi, biciklitárolót kap aján-
dékba. A voksolóknak persze 
meg kell jelenniük a felvonu-
láson. Tavasszal a Széchenyi 
iskola nyert: az önkormányzat 
támogatásával és az egyesület 
közreműködésével felszerelték 
az új kerékpártámaszt, ami pár 
nap alatt megtelt. Ez azt jelen-
ti, hogy láthatóan van igény 
a biciklitárolókra – húzta alá 
Csengeri Attila, hozzátéve: a 
kerékpártámaszok városszerte 
történő kihelyezését még az 
idén szeretnék folytatni. 

– Úgy látjuk, minél több 
kerékpártámasz lesz a város-
ban, annál többen használják 
majd közlekedési eszközként 

a biciklit. Emellett nagyon fon-
tos az iskolások oktatása, az 
alapvető közlekedési ismeretek 
átadása is. A kerékpározáshoz 
ugyan nem kell jogosítvány, a 
KRESZ ismerete azonban elen-
gedhetetlen. Gondolnunk kell 
emellett egyes utak biztonsá-
gossá tételére is. Vannak olyan 
szakaszok, ahol a járműveze-
tők nem tartják be a sebes-
ségkorlátozást, ám bizonyos 
eszközök – például virágládák 
– kihelyezésével csökkenteni 
lehet az arra haladók sebes-
ségét. Ezáltal a kerékpárosok 
is biztonságosabban tudnak 
tekerni. Folyamatosan egyezte-
tünk az önkormányzattal, hogy 
a kerékpáros-koncepcióból mit 
tudunk megvalósítani – ez függ 
az anyagi helyzettől és az Érden 
zajló beruházásoktól is. Addig 
például nem lehet ésszerűen 
kialakítani a kerékpárutakat, 
amíg a csatornázás le nem zaj-
lik, a hátralévő időben azon-
ban ki lehet dolgozni egy olyan 
közlekedéstechnikai koncep-
ciót, ami Érdet kerékpárosbarát 
várossá teszi – tette hozzá a 
főszervező.

T. Mészáros András polgár-
mester a sajtótájékoztatón az 
október 6-i ünnepségre invitál-
ta a város lakóit. A Kálvin téri 
református templom kertjében 
17 órakor kezdődik a megemlé-
kezés, amelyet az önkormány-
zat, a református gyülekezet, 
valamint a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum tart majd. 

– Ünnepi beszédet mond 
dr. Csáky Imre alezredes, fel-
lép Kubik Anna színművész, 
Kóka Rozália és a Bukovinai 
Székely Népdalkör, a Szirmok 
Pedagógus és Városi Női 
Kar, illetve a Nádor Honvéd 
Díszőrség tagjai. 

Kérek mindenkit, aki időt tud 
szakítani, és egy kis lelkierőt, 
lelki támaszt szeretne gyűjte-
ni, jöjjön el – fűzte hozzá T. 
Mészáros András, aki beszá-
molt több városi beruházás 
állásáról is. 

– Az óvodai felújítások nagy 
része befejeződött: a Bem téren 
lezajlott a műszaki átadás, a 
Béke téren rövidesen elkez-
dődik az építkezés. Az összes 
jelentkező gyermeket így sem 
tudjuk felvenni, de azért az 
újonnan kialakított 130 férőhely 
is sokat számít. Reméljük, a 
kormány szándéka a költségve-
tési megszorítások tekintetében 
nem tud majd megvalósulni, és 
a jövő évben is növelhetjük az 
óvodai férőhelyek számát. Egy 
másik nagy beruházásunkat is 
szerettük volna már elkezde-
ni – az Erzsébetváros felszíni 
vízrendezését, azaz a Rávna-
projektet –, ez a szándékunk 
azonban meghiúsult: a közbe-
szerzési eljárást megtámadta 
az egyik vesztes, így új eljá-
rást kell indítanunk – mondta a 
polgármester, aki megemlítette 
azt is: a három pályázó közül 
egy adott olyan ajánlatot, amely 
belefért a pénzügyi keretbe. 

Vele kötött volna szerződést a 
város, ha az egyik vesztes meg 
nem támadja az eredményt. Az 
új közbeszerzési eljárás egy-
másfél hónap alatt zajlik le. 
Remélhetőleg ezt nem fogják 
megtámadni, és október végén 
elkezdődhet a felszíni vízelve-
zetés megoldása – jelentette ki 
T. Mészáros András. 

A polgármester szólt arról 
is, hogy Érdligeten kitisztítják, 
átalakítják a mesterséges tavat: 
megnyitják a régi kutat, világí-
tást, térkő burkolatot helyeznek 
el, és a játszótér is megújul 
– utóbbi a képviselői keretből. 

– Nemrég elvittek négy 
világítótestet. Ezeket csak itt 
lehet használni, így reméljük, 
visszahozzák – fűzte hozzá T. 
Mészáros András.

A polgármester kitért arra is: 
a szocialista frakció szeptember 
10-én kivonult a képviselő-tes-
tületi ülésről; a képviselők kije-
lentették, hogy az informatikai 
rendszer változásai miatt számí-
tógépükön nem fértek hozzá az 
előterjesztésekhez, és azt java-
solták, a közgyűlést tolják el 
pár nappal. Miután ezt a testület 
elutasította, a szocialista képvi-
selők elhagyták az üléstermet. 

– Ehhez két dolgot szeret-
nék hozzáfűzni: a közgyűlést 
megelőzően a bizottságok már 
tárgyalták a kérdéses előterjesz-
téseket, ezek a képviselők is 
szavaztak róla. Másrészt: még 
nyáron tájékoztattam képvise-
lőtársaimat arról, hogy az infor-
matikai rendszer megváltozik 
– így lett volna lehetőség a szá-
mítógépek átállítására, ám ezzel 
nem éltek. Az anyagokat egyéb-
ként kinyomtatva is megkap-
hatták volna, ha kérik – hangsú-
lyozta T. Mészáros András, aki 
úgy látja: a szocialista frakció 
különböző ürügyekkel kivonja 
magát a közös munkából. 

– Sajnálnám, ha a következő 
egy év „bojkottal” telne, ahelyett, 
hogy elmondanák a véleményü-
ket, megpróbálnák a köz javát 
szolgálni. Meggyőződésem, 
hogy ezzel a magatartással nem 
teljesítik a képviselői esküjük-
ben foglaltakat – fűzte hozzá 
mindehhez T. Mészáros András 
polgármester.

 Ádám Katalin

Kerékpárosbarát településben gondolkoznak

Érdligeti tó: ellopták  
a nemrég felszerelt világítótesteket

Megszépül az érdligeti tó és környéke
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A Tárnoki úttól délre járnak  
a felmérők

A tervezést végző cégtől kapott információk 
alapján a Tárnoki úttól délre eső utcákban 
járnak a felmérők. Ez a férfinevű és a híres-
ember-nevű utcákat jelenti. 

Figyelem! A felmérők nem végeznek ter-
vezést, csak az ingatlan belső részeit mérik 
fel, és jegyzőkönyvezik a bekötés várha-
tó helyét a közcsatorna kiviteli terveinek 
elkészítésének céljából! Tevékenységükért 
kizárólag a kiviteli terveket készítő cégtől 
kapnak javadalmazást! A felméréssel kap-
csolatban a 06-23-521-343-as telefonszá-
mon vagy a muszak@erdicsatornazas.hu 
e-mail címen adnak felvilágosítást.

Szeptember végéig postára kerülnek a 
csekkek a részletekben (LTP konstrukció-
ban) fizetők részére

Az egyenlegközlő levelek, amelyek az eddi-
gi befizetéseket személyre szólóan tartal-
mazzák, szeptember végéig postára kerül-
nek. Ebben a borítékban újabb 6 db csekket 
is küldünk, amelyeket október hónaptól 
lehet majd használni.

Október vége az egy összegű befizetések 
határideje

A közbeszerzési törvény szerint az ajánlat-
kérő az ajánlati felhívást – a szerződés meg-
kötéséhez szükséges engedélyek megléte 
esetén – akkor teheti közzé, ha rendelkezik a 
szerződés teljesítését biztosító anyagi fede-
zettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, 
hogy a teljesítés időpontjában az anyagi 
fedezet rendelkezésre áll. Mivel augusztus 
1-jével a kiviteli tervek készítésével elindult 
a beruházás, és hamarosan ki kell írni a 
kivitelezésre is a közbeszerzést, gondos-
kodni kell arról, hogy a pénzügyi fedezet 
is rendelkezésre álljon. A támogatási szer-
ződés aláírásra került, most már az önrész 
biztosítása szükséges.

Az intézőbizottság legutóbbi ülésén az 
alakuló közgyűlésen kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi társulati tagok számára 
2009. október 30-i végső fizetési határidőt 
állapított meg:
a)  ha az érdekelt társulati tag természetes 

személy és az érdekeltségi hozzájárulás 
egy összegű megfizetését vállalta, 

b)  ha az érdekelt társulati tag nem nyilatkozott 
a belépésről a társulat szervezése során,

c)  ha az érdekelt társulati tag jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendel-
kező gazdasági társaság.

Az a természetes személy társulati tag, 
aki az LTP konstrukciót választotta, de 
6 hónapi befizetést nem teljesített, és az 
írásbeli felszólítást követően sem rendez-
te elmaradását, egy összegben kell hogy 
megfizesse az érdekeltségi hozzájárulást. 
A megfizetés határideje a felszólítást követő 
hónap 30. napja. Alapszabályunk szerint 
a határidőre meg nem fizetett érdekeltségi 
hozzájárulás egy részének vagy egészének 
késedelmes megfizetése esetén a késede-
lemben levő társulati tag késedelmi kamatot 
köteles fizetni, melynek mértéke a jegyban-
ki alapkamat kétszerese. A döntés alapján 
minden érintett tagot rövidesen levélben 
értesít a társulat. A levélben megtalálható 
lesz az ügyfélszám, valamint a befizetéshez 
használható csekk is. 

Kérjük, amennyiben adataiban változás 
történt, vagy még nem írt alá semmilyen 
nyilatkozatot, juttassa el adatait a társu-
lathoz, hogy a megfelelő név és levelezési 
cím szerepeljen a csekken és a kiküldendő 
levélen.

Ügyfélszolgálati szám: 06-23/521-340, 
e-mail: info@erdicsatornazas.hu, honlap: 
www.erdicsatornazas.hu

Szabó Béla
elnök

Az Érdi Csatornamû Társulat hírei


