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75/2009. (XI. 20.) KGY.
r e n d e l e t e

az Érd Város Helyi Építési 
Szabályzatáról (HÉSZ) szóló  

33/2006. (VI. 27.) ÖK. rendelet 
módosításáról  

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az Érd Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló, 33/2006. 
(VI. 27.) ÖK. rendeletét (a továb
biakban: HÉSZ) az alábbiak sze
rint módosítja: 
1. § A HÉSZ 1. § (2) bekezdés 
helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:
„(2) E rendelet TM jelű tervmel
lékletét (a továbbiakban: TM), 
a Gazdasági Logisztikai Park II. 
megnevezésű gazdasági terület
re érvényes T1 jelű szabályozá
si tervet, az Ágoston u.–Árpád 
u.–Diósdi út–Tulipán u. által 
határolt tömbre érvényes SZT
É jelű szabályozási tervet, a 
„Temető és környezete” területre 
vonatkozó SZ1 jelű szabályozási 
terv Júlia utca–Ercsi út–Karolina 
utca–Janka utca–Ilona utca–Felső 
utca–Krisztina utca által hatá
rolt területre vonatkozó részét, 
valamint a 6. sz. főút (Budafoki 
u.)–6. sz., 7. sz. főút közös elke
rülő szakasza–Ófalusi csomó
pont–M6 autópálya–település
határ (Bp. XXII. kerület) által 
határolt területre érvényes SZ2 
jelű szabályozási tervet a HÉSZ
szel együttesen kell alkalmazni. 
E rendelet hatályba lépésé
től a HÉSZ mellékletét képező 
TM tervlapok érvényessége a 
Gazdasági Logisztikai Park II. 
megnevezésű gazdasági terü
letre, az Ágoston u.–Árpád u.–
Diósdi út–Tulipán u. által hatá
rolt tömbre, a Júlia utca–Ercsi út–
Karolina utca–Janka utca–Ilona 
utca–Felső utca–Krisztina utca 
által határolt területre, valamint 
a 6. sz. főút (Budafoki u.)–6. sz., 
7. sz. főút közös elkerülő sza
kasza–Ófalusi csomópont–M6 
autópálya–településhatár (Bp. 
XXII. kerület) által határolt terü
letre nem terjed ki.”
2. § A HÉSZ 40. § táblázatában a 
beépítésnél alkalmazható „4,5” 
legkisebb építménymagasságra 
utaló szövegrész hatályát veszti.
3. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba, és a kihir
detését követő napon hatályát 
veszti. 

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
november 19‑ei ülésén.

*

A  rendeletek  és  a  határozatok 
mellékletei a Polgármesteri Hiva‑
tal  Önkormányzati,  Szervezési 
és Törvényességi  Irodáján,  vala‑
mint  a  www.erd.hu weboldalon 
tekinthetők meg.

Érd Megyei Jogú Város  
Közgyûlése

információk

Tájékoztató

Tisztelt Szülők, kedves érdeklődő diákok!
A  Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 2009. november 20-án megrendezett nyílt napon 
olyan nagy volt az érdeklődés, hogy többen nem juthattak be a tájékoztatóra vagy a 
választott órákra. Ezúton kérünk elnézést érte.
Bármilyen beiskolázással kapcsolatos kérdésre A Vörösmarty Mihály Gimnázium felvételi 
eljárási rendje a 2010/2011-es tanévre című dokumentum ad tájékoztatást.
A Vörösmarty Mihály Gimnázium elérhetősége:

Címe: Vörösmarty Mihály Gimnázium 2030 Érd, Széchenyi tér 1.
Telefon és fax: 03 23 365 671, vagy 06 23 367 229
E-mail cím: vmg@vorosmarty-erd.sulinet.hu
Weblap: www.vorosmarty-erd.sulinet.hu

A következő tanévben a nyílt napot más rendszerben szervezzük.

Tisztelettel:    Bakos Mária igazgató

Idén ünnepeljük a Széchenyi 
István Általános Iskola 75. 
születésnapját. A jubileumi 
év alkalmából egyebek 
között szerveztünk egy 
iskolatörténeti kiállítást is, 
amelyen olyan érdekességek 
tekinthetõek meg, mint az 
iskola fája, régi anyaköny
vek, oklevelek, bizonyítvá
nyok, ereklyék, az úttörõ 
mozgalom emlékei, korábbi 
rendezvények, Széchenyi 
napok, kirándulások, min
denkori igazgatók és az isko
la története a vezetésük alatt, 
valamint még számos külö
nös emléktárgy, fényképek.

A kiállításon megelevene
dik a múlt az ünnepélyes, 
fehér leplek között.

Iskolánk alapítását 
1934re tesszük. Ebbõl 
az évbõl osztálynaplókat 
is találtunk. Találtunk 
fényképeket a régi, Túr 
utcánál, vagy a mostani 
Hunyadi iskolánál volt, a 
Károlyi Istállóból kialakí
tott épületrõl. A jelenlegi 
1964ben készült el – fény
képeken mutatjuk be az 
építkezést. A mostani kis
iskola telkén az 1970es 
években „emelték” a buda
pesti metró építése után 
visszamaradt faházakat. 
Ebbõl 1982. farsangján 
három leégett. Ennek a 
tûzvésznek köszönhet
jük a jelenlegi csokiisko
lának nevezett „FORFA” 

épületet. Az igazgatói 
iroda mélyébõl még egy 
ilyen tûzvészes fénykép is 
elõkerült. 

Volt olyan évünk is, ami
kor párhuzamosan 45 osz
tály volt a nagy gyermeklét
szám miatt. Ezen segített a 
Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola 1986os felépítése. 
Sok fénykép ábrázolja ezt 
a korszakot. A névadásra is 
emlékeznek sokan, kiállítá
sunkon a névadó ünnepély 
képeirõl (1991) átsugároz
nak az akkori idõk érzései. 

Bemutatjuk a szülõi 
bálok történetét, az iskolai 
színes programokat, a kará
csony elõtti napokban pedig 
különféle programokkal dús 
Széchenyihetet. 

A jubileum alkalmából 
szerveztük ezt a kiállítást 
is. Köszönjük a szülõknek, 
gyerekeknek, tanárainknak 
a gyûjtõmunkát. Különösen 
Hajdu Hajnal, Pergelné 
Frankovics Ildikó, Bárdos 
Zoltánné, Staub Tünde, 
Bagdiné Dudog Orsolya 
tanár néniknek, Leszák 
Ferenc igazgató bácsinak.

Jöjjenek el, nézzék meg, 
érdemes – egy sarokban egy 
régimódi osztálytermet is lát
hatnak eredeti tárgyakkal!

Steindl Klaudia
Széchenyi Iskola 8.a

Aranylakodalom
Domokos Lajos és felesége, Szekeres Borbála 
2009. december 5én ünnepelte házasság
kötése 50. évfordulóját. Lajos bácsit sokan 
ismerik a városban. Az Érdi Volán autó
busz vezetõje volt  30 éven át. Jelenleg is 
a város és az érdi székelység aktív tagja. 
A feleségével együtt rendszeresen szerepel a 
karácsonyi székely betlehemes játékban. Az 
eltelt fél évszázadot példamutató szeretetben 
és békességben élték meg egymás oldalán. 
A házasságuk ma is példa a rokonok és az 
ismerõsök körében. Az ünnepségen nem 
csak a két lánya és a négy unokája vett részt, 
hanem a népes, összetartó család is. 

Lajos bácsi és Borbála néni december 6
án a postástelepi római katolikus templom
ban újította meg a házassági fogadalmát. 
A szertartást az ünnepi ebéd és az arany
lakodalom követte, amelyre ötvennél több 
vendéget hívott meg az „új” pár.

Ünnepi munkarend
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal munkarendje a 
2009. évi munkaszüneti napok körüli 
munkarendről szóló 16/2008. (IX. 26.) 
SZMM rendelet alapján az alábbiak sze-
rint alakul: 

2009. december 18. (péntek) 
Munkanap  8 – 18.30
Okmányiroda ügyfélfogadás: 
 8 – 11.00
2009. december 19. (szombat) 
Pihenőnap
2009. december 24. (csütörtök) 
Pihenőnap

Felhívás

Tisztelt Állampolgárok!
Közeledik a Karácsony, elérkezett az 
adventi gyertyagyújtás ideje. Évente 
több ember esik áldozatul az ott felejtett 
gyertyák, nem megfelelő műszaki álla-
potú karácsonyi égők által keletkezett 
tűzeseteknek.

Saját és családtagjaik, lakótársaik biz-
tonsága érdekében felhívjuk figyelmü-
ket a következőkre:

•  A karácsonyi égők üzembe helyezé-
se előtt minden évben győződjenek 
meg arról, hogy nem zárlatos, nem 
melegszik-e túl.

•  A meggyújtott gyertyákat soha ne 
hagyják őrizetlenül.

•  Az égőket és a gyertyákat ne tegyék 
közvetlenül gyúlékony anyag mellé 
(pl. függöny, papírkép stb.).

•  A gyertyákat eldőlés ellen biztosít-
sák.

•  Karácsonyfára égő gyertyát ne tegye-
nek, csillagszórót csak fokozott figye-
lemmel használjanak.

Tűz- és balesetmentes, békés karácsonyi 
ünnepeket kívánunk!

 Vörös János tű. ezredes s.k.
 tűzoltóparancsnok

Hulladékudvar nyitvatartás
Az Érd-Kom Kft. tájékoztatja Érd város 
lakóit a hulladékudvar ünnepi nyitva-
tartási rendjéről.

A hulladékudvar 2009. december 23-tól  
2010.  január 3-ig zárva tart.

Nyitás 2010.  január 4-én 8 órától.

Ne adjon esélyt  
a tolvajoknak!
A bevásárlóközpontokban, üzletekben, 
piacokon a karácsonyi bevásárlások idő-
szaka kedvező feltételeket kínálhat a 
bűnözőknek, akik kihasználhatják, hogy 
a vásári forgatagban sokan nem elég 
körültekintőek. 
Ezekben a nagyobb bevásárlóközpon-
tokban, áruházakban szórakozva vásá-
rolhatunk, szól a zene, a figyelmünket 
folyamatosan leköti a hatalmas árubő-
ség, az áruházi kínálat. Mindezen sok 
jó mellett különböző veszélyforrások 
leselkednek a vásárlókra. 
Az ilyenkor előforduló bűncselekmé-
nyek megelőzése érdekében az Érdi 
Rendőrkapitányság megerősített szol-
gálattal készül különösen a bevásár-
lóközpontok és forgalmasabb üzletek 
környékén. 
Az üzletek parkolóiban visszatérő jár-
őrözéssel, a vásárlók figyelmének fel-
hívásával, a bűnügyi szolgálat akcióival 
próbáljuk megelőzni az autófeltörése-
ket, zsebtolvajlásokat.
Vagyonbiztonsága érdekében az Érdi 
Rendőrkapitányság az alábbiakra hívja 
fel az ünnepre készülő állampolgárok 
figyelmét:
•  A nagy tömegben, illetve tömegköz-

lekedési eszközökre történő fel- és 
leszálláskor figyeljen a lökdösődő, 
tülekedő zsebtolvajokra

•  Ne tartson magánál sok készpénzt, 
illetve soha ne tartsa bankkártyája 
mellett annak PIN-kódját

•  A gépkocsijának parkolásakor kérjük, 
ellenőrizzék, hogy nem maradt-e 
az utasterében semmilyen értékes 
vagyontárgy, illetve már korábban 
megvásárolt ajándék

•   Vásárlás közben soha ne helyezze 
pénztárcáját, kézitáskáját a bevásár-
lókosárba, vagy jól látható helyre, 
próbáljuk magunkhoz szorítva tartani 
fontosabb értéktárgyainkat

•  Ha teheti, ne menjen egyedül vásá-
rolni, mert pillanatnyi figyelmetlen-
ségét kihasználják azok, akik csak 
arra várnak, hogy letegyék értékeiket, 
csomagjaikat

Amennyiben mégis bűncselekmény 
áldozatává válna, kérjük, azonnal 
értesítse a rendőrséget az ingyenesen 
hívható 107-es, illetve a 112-es tele-
fonszámon!
Békés, biztonságos ünnepeket kíván:

Érdi Rendőrkapitányság 
személyi állománya 

Karácsonyi véradás
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei szer-
vezetének Budaörs-Érd-Százhalombatta 
helyi szervezete véradást szervez Érden. 
A véradáson egy kis karácsonyi aján-
dékkal várjuk a jelentkezõket, így sze-
retnénk megköszönni áldozatos tevé-
kenységüket.

Idõpont és helyszín:
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 86 34

Olvasóink írják

Iskolatörténeti kiállítás

Amikor még csak épült az iskola


