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Tisztelt érdi polgárok!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
sikeresen pályázott a Közép-magyaror-
szági Operatív Program KMOP-4.3.2. jelű 
pályázatán, amely alapján megújul és 
bővül az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet.
Az építésberuházás 2009. október 
26-ával megkezdődött. A beruházás befejezésének határideje 2010. december 20. 
A beruházás ideje alatt a szakorvosi rendelőintézet zavartalanul folytatja a betegellátást. 
Természetesen az építéskivitelezés óhatatlanul is kellemetlenségeket okoz, hisz a ren-
delőintézetet ezentúl csak az Alsó utcáról lehet megközelíteni. Kérjük megértésüket és 
türelmüket a beruházás alatt.

T. Mészáros András polgármester

Közérdekû tájékoztatás

M E G H Í V Ó!
Érdligeti Településrészi Önkormányzat

Idõpont: december 14. (hétfõ), 18 óra 
Hely: Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Érd, Túr u. 5–7.)

Tusculanum Településrészi Önkormányzat
Idõpont: december 14. (hétfõ), 18 óra
Hely: Gárdonyi Géza Általános Iskola 

(Érd, Gárdonyi Géza u. 1–3.)

Fenyves – Parkváros Településrészi Önkormányzat
December 15. (kedd), 17 óra

Hely: Teleki Sámuel Általános Iskola 
(Érd, Törökbálinti u. 1.)

Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat
December 16. (szerda), 17 óra

Hely: Casino Üzletház (Érd, Balatoni út 66.)

Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat
December 16. (szerda), 17 óra

Hely: Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
(Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19–21., 6-os terem)

H1N1 Oltópont 
a Szakorvosi Rendelõintézetben
 Érd MJV Szakorvosi Rendelőintézete (Érd, Alsó u. 3.) Oltópontot hozott létre. Az Oltópont a szak-
rendelőben zajló munkálatok ideje alatt az Alsó utcából közelíthető meg!
Az Oltóponton kizárólag térítésköteles körbe tartozó oltás adható! 
A védőoltásban részesíthető személyi kör: 
• egészséges
• 18 éven felüli magyar állampolgárok, illetve
•  a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodá-

sáról szóló 2007. évi I. törvény hatálya alá tartozó azon személyek, aki a szabad mozgás és a 
három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolják,

• a tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek,
• a bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik országbeli állampolgárok,
• a menekült és menedékes státuszúak.
A személyazonosság az alábbi dokumentumokkal igazolható: TAJ-kártya, vagy a személy-
azonosságot igazoló irat, lakcímkártya, tartózkodási kártya, regisztrációs igazolás, állandó 
tartózkodási kártya, tartózkodási engedély, nemzetközi tartózkodási engedély, letelepedési 
engedély, nemzeti letelepedési engedély, 3 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum, 
EK letelepedési engedély, menekült igazolvány, továbbá minden olyan magyar hatóság által 
kiállított igazolás, mely tanúsítja, hogy az igazolás címzettje jogszerűen tartózkodik 3 hónapot 
meghaladóan a Magyar Köztársaság területén.
1.  Az Oltópont 2009. november 27-től december 22-ig a szakrendelő földszintjén a Háziorvosi- 

és az Ortopédiai szakrendelés közötti helyiségben működik. Ez alatt az idő alatt hétfőtől 
péntekig, az intézet rendelési idejében fogadja az oltásra jelentkezőket. 

2. A H1N1 védőoltásért 3000 Ft/fő térítési díjat kell fizetni. 
3.  Nem kell az Oltópontot igénybe venniük azoknak, akik a háziorvosnál és a foglalko-

zás-egészségügyi szolgálatnál térítésmentes oltásra jogosultak. Ebbe a körbe tartoznak: 
•  12 hónaposnál idősebb, súlyos betegség kockázatának kitett, a szezonális influenza által 

is veszélyeztetett csoportok (az oltásokat a legsúlyosabb állapotban lévő betegeknél kell 
megkezdeni):

•  krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, asztmás betegek;
•  kóros elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt korlátozott légzési funkciójú betegek;
•  szív-, érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a kezelt magas vérnyomás betegséget);
•  veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedő 

betegek (beleértve a HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben szenvedőket is);
•  krónikus máj- és vesebetegek;
•  anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. diabetes.
•  Várandós nők, valamint azok, akik a következő néhány hónapban tervezik, hogy teherbe 

esnek.
•  Egészségügyi vagy ápolást, gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, 

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, lakóotthonok dolgozói, továbbá ezen intézmé-
nyekben huzamosabb ideig ápolt/gondozott 12 hónaposnál idősebb személyek.

•  A lakosság biztonságát és alapvető ellátását szolgáló, ill. a kritikus infrastruktúrát működ-
tető személyek.

•  Egészséges gyermekek védőoltása kampányoltások révén:
•  12 és 36 hónap közötti gyermekek. A 12–36 hónap közötti gyermekeknek napközbeni 

ellátást nyújtó intézmények dolgozói;
•  óvodás korú, vagy óvodai nevelésben, vagy általános iskolai nevelésben-oktatásban része-

sülő gyermekek és a nevelési, általános iskolai intézmények dolgozói;
•  a középfokú nevelési, oktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató 

tanulók és ezen intézmények dolgozói
•  A közigazgatásban rendszeres ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó köztisztviselők.
•  A 12 hónapos, vagy annál fiatalabb csecsemőkkel egy háztartásban élők.

 Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos

Felhívás!
Veszélyhelyzet kialakulásáról!
A helyi védelmi bizottság felhívja a lakosság figyelmét arra, 
hogy a vasúti pálya felújítási munkálatainak befejeztével Érd 
nagyállomás területén áthaladó vonatok az eddigi 40 km/óra 
helyett várhatóan 2009. december 9-tõl 80 km/óra sebességgel 
fognak átrobogni. Ezzel a síneken szabálytalanul átkelõ lakos-
ság számára komoly veszélyhelyzetet jelentenek!

A MÁV a kialakult veszélyhelyzetrõl és a gyalogosátkelés tilal-
máról figyelmeztetõ táblát fog elhelyezni, amelynek figyelmen 
kívül hagyása életveszéllyel járhat. Sajnos, tapasztalható, hogy 
sokan eddig is szabálytalanul keltek át a síneken. Ezért nyoma-
tékosan kérjük a lakosságot és a környéken tanuló fiatalokat, 
hogy saját testi épségük érdekében, semmilyen körülmények 
között ne kíséreljék meg a síneken való átkelést!
 Érd Megyei Jogú Város Helyi Védelmi Bizottsága

Karácsonyi véradás
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei szervezetének Budaörs-
Érd-Százhalombatta helyi szervezete véradást szervez Érden, 
december hónapban két alkalommal.

Mind a két véradáson egy kis karácsonyi ajándékkal várjuk 
a jelentkezõket, így szeretnénk megköszönni áldozatos tevé-
kenységüket.
Idõpontok és helyszínek:
December 15. kedd 9 és 18 óra között. 
Cím: Érd Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézet terü-
letén, Érd, Felsõ utca 39. 
December 19. szombat 13 és 18 óra között 
Cím: Teleki Sámuel Általános Iskola, Érd, Törökbálinti út 1.

Segítségüket elõre is köszönöm. Békés, Boldog Ünnepeket 
kívánok! 

Tisztelettel,  Margittai Adrien
 Vöröskereszt 06-70/933-8634

Köszönet az egy százalékért!
A Hétszínvirág Alapítvány (2030 Érd, Fő út 12., adószáma: 18683040-1-13) köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik 2008. évi adójuk 1%-át az alapítványnak ajánlották fel. 
A befolyt 221 625 Ft -ból fejlesztőjátékokat kívánunk vásárolni az ófalusi óvoda gyerme-
kei részére.

 
Pócsiné Sivák Erzsébet, az alapítvány kuratóriumának elnöke

A POLY-ART Alapítvány (adószáma: 18667369-1-13) köszöni az adózók 2008-ban felaján-
lott 1%-ából származó 51 000 Ft összeget, melyet az alapítvány  a működési költségeire 
fordított. 

Somfai István, a POLY-ART Alapítvány elnöke 

KÖZLEMÉNY – Köszönet a számítógéppark megújításáért!
Köszönjük az Érdi Rendőrkapitányság számítógépparkjának megújulásában nyújtott 
felajánlását a székesfehérvári ALBACOMP Számítástechnikai Zrt-nek, valamint Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának, személyesen T. Mészáros András polgármester úrnak, aki 
a polgármesteri keret terhére támogatta kapitányságunkat. 

 Az Érdi Rendőrkapitányság személyi állománya

információk


