
ségvetésbe került bele elõször a 
képviselõi választókerületi alap, 
ami kezdetben öt-öt millió forint 
volt. Ez az összeg azután hat-
hat millió forintra emelkedett, 
és 2009-ben kiegészült a másik 
hat-hat milliós, gyalogosközle-
kedésre alkalmas szilárd járó-

felületek építésére elkölthetõ 
kerettel. 

– Reményeink szerint idén is 
folytatjuk a már bevált gyakor-
latot, a költségvetés függvényé-
ben – fûzte hozzá a polgármes-
ter.

Mint alábbi táblázatunkból 
látható, a képviselõk leggyak-
rabban csapadékvíz-elvezetési 
gondokat oldottak meg, játszóte-
reket, óvodaudvarokat újítottak 
fel, új járófelületet alakítottak ki 
a rendelkezésre álló hatmillió 
forintból. A Fürdõ utcai park ját-
szótere a 7. és a 10. választókerü-
let együttmûködésével újulhatott 
meg. (Volt erre példa korábban 
is: két képviselõ közös munká-
jának eredményeképpen jöhetett 
létre a Borszéki utcai játszótér.)

Ami a gyalogosok számára 
járható szilárd burkolatú járófe-
lületek kialakítását illeti, 2009-
ben összesen 6303 folyóméter 
hosszúságban, 8174 négyzetmé-
ter felületen, átlagosan mintegy 
12 ezer forintos négyzetméter-
áron készültek el, újultak meg 
járófelületek, összesen 101 mil-
lió 553 ezer 249 forint brut-
tó költségen. Az érintett utcák 
neveit – választókerületenkénti 
bontásban – második tábláza-
tunk tartalmazza.

 Ádám Katalin
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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 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés 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.

Választókerületi pénzkeretek felhasználása 2009-ben
Választó- 

kerület Képviselő Megvalósított feladat Bruttó ár  
forintban

1. Kubatov István Karolina utca Felső és Ercsi út közötti szakaszán gyalogosok számára járható felület 
készítése

4 802 769

Kengyel közben csapadékvíz-csatorna burkolása árokbekötéssel 1 056 578
2. Antunovits Antal Lakótelepi nagy játszótér felújítása 4 762 884

Fapótlás a lakótelepen 93 450
3. Mészáros Mihály Jegyző utcai járdafelújítás (2008. évi munkák folytatása) 5 254 032

Játszóeszköz-beszerzés támogatása a Fácán közi óvodában 745 968
4. Dombai Tamás Túzok utcai árok burkolása 150 folyóméter hosszúságban 6 185 970
5. Mórás Zsolt Tusculanum óvoda udvarának felújítása 5 994 763
6. Segesdi János Riminyáki út árokburkolása mintegy 145 folyóméter hosszúságban (Bara-patak új  

nyomvonala kiépítésének megkezdése) – elemek leszállítva, kivitelezés tavasszal
5 500 000

Hozzájárulás a Kisfenyves óvoda kültéri játszóeszközeinek beszerzéséhez 500 000
7. Tekauer Norbert Fürdő utcai park játszóterének felújítása 1 218 968

Balatoni úton a járófelület felújítása, körülbelül 200 folyóméter hosszúságban,  
az Őszirózsa utcától

3 447 923

Pipacs utcai törött áteresz javítása 132 631
Tulipán és Szegfű utca kereszteződésében a vízelvezetés megoldása 641 208
Duna utcában járdajavítás (a Sárd és a Tarna utca között) 559 270

8. Aradszky András Tállya utca, Túr utca burkolt árkainak javítása 5 803 914
9. Tóth Tamás Ede utcai árok burkolása 5 880 032

10. Kéri Mihály Fürdő utcai park játszóterének felújítása 6 000 000
11. dr. Veres Judit Almafa utcai árok burkolása (a Bogyó és a Borbolya utca között) 5 997 456
12. Donkó Ignác Imre utcában árokburkolás (a Gergely és a Gereben utca között) 6 000 000
13. Miskolczi Katalin Fundoklia téren ideiglenes forgalomcsillapító eszközök kihelyezése, kialakítása 6 000 000
14. dr. Schütz István Téliesített faház elhelyezése a Szászrégen téren, kerékpártárolóval, őrzéssel 1 959 225

Bem téri óvoda melletti járdaszakasz javítása 1 198 545
Bem téri óvoda egyik kerti játszóudvarának felújítása 2 842 230

15. Horváth András Fügefa utcai játszótér bővítése, kerítésépítés 5 620 764
Törökbálinti úti buszmegállótól a Felsővölgyi útig (mintegy 20 folyóméteren) gyalogos 
járófelület kialakítása

379 236

16. Szabó Béla Iparos úton járófelület kialakítása a Darukezelő utca és Esztergályos utca közötti  
szakaszon, mintegy 130 folyóméter hosszúságban

5 911 393

A tavalyi költségvetés csaknem 
200 millió forintot fordított a 
különbözõ sürgõs választóke-
rületi problémák azonnali meg-
oldására. Hat-hat millió forint 
állt a képviselõk rendelkezésé-
re, hogy a legszükségesebbnek 
vélt kisebb beruházásokat lebo-
nyolítsák, illetve újabb hat-hat 

millió arra, hogy a szükséges 
járdajavításokat, új járófelület-
építéseket elvégezzék. 

– Az egyéni képviselõk a rész-
önkormányzatok és a válasz-
tópolgárok együttmûködésével 
kiválasztott célok megvalósításá-
ra koncentráltak. A tervszerûség 
azonban e feladatok megoldá-

sában is megnyilvánul, hiszen 
szisztematikusan haladva átfo-
gó problémák is elrendezhetõk 
– hangsúlyozta Segesdi János 
alpolgármester a múlt szerdai 
sajtótájékoztatón. 

T. Mészáros András arra 
emlékeztetett: a 2007-es költ-

A helyi gondok megoldására 

kétszázmillió 
Az érdi választókerületek 2009-ben hat-hat millió forintot költhettek az akut helyi gondok megoldására, és 
ugyanennyit a szükséges járdajavításokra, új járófelületek építésére. A képviselõk fõleg csapadékvíz-elvezetési 
gondokat orvosoltak, játszótereket, óvodaudvarokat újítottak fel, új járófelületeket alakítottak ki a rendelkezés-
re álló keretbõl. A másik hatmillióból összesen 6303 folyóméter hosszúságban készültek vagy újultak meg a 
szilárd burkolatú járófelületek.

Gyalogosok számára szilárd burkolatú járófelületek kialakítása 2009-ben

Választó-
kerület Képviselő Utcanév

1. Kubatov István Sugár utca, Mecset utca, Karolina út
2. Antunovits Antal Kornélia utca, lakótelepi járdák és pótmunkák
3. Mészáros Mihály Alispán utca, Pacsirta utca
4. Dombai Tamás Fehérvári út, Szalonka utca
5. Mórás Zsolt Szent István út
6. Segesdi János Arany J. utca, Kossuth L. utca, Madách I. utca
7. Tekauer Norbert Tulipán utca, Porcsinrózsa utca, Sárd utca, Árpád utca
8. Aradszki András Sárd utca I., II., Tállya utca, Túr utca
9. Tóth Tamás Hóvirág utca, Jázmin utca, Béla utca

10. Kéri Mihály Égerfa utca, Almafa utca, Ürmös utca
11. dr. Veres Judit Leányka utca, Burgundi utca, Vincellér utca
12. Donkó Ignác Géza utca, Lóránd utca, Aradi utca
13. Miskolczi Katalin Kalotaszegi utca, Cserhalmi utca
14. Schütz István Daróczi utca, Fűtő utca, Aknász utca, Fundoklia tér
15. Horváth András Szövő utca
16. Szabó Béla Iparos út, Fuvaros út

A Tusculanum óvoda kertje
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Társulati hírek
Visszaigazolás az egyösszegű  
befizetők részére
Rövidesen postai úton igazolást küld a tár-
sulat minden olyan társulati tag részére, aki 
egy összegben már befizette az érdekeltsé-
gi hozzájárulást. Az érintettek türelmét és 
megértését kérjük!

Érdi csatornázás a közösségi oldalakon
A csatornázásban érintett ingatlantulajdo-
nosok már az internet és a közösségi média 
legújabb eszközeivel is élhetnek. Az év elején 
a két legnépszerűbb közösségi oldalon (iwiw.
hu és facebook.com) felhasználói csoportok 
jöttek létre, ahol az érintettek megoszthat-

ják egymással gondolataikat és a lehető 
leggyorsabban értesülhetnek az őket érintő 
kérdésekről. – „Csatornázunk Érden!”

A csoportok megtalálhatók a http://erdi-
csatornazas.hu/iwiw és a http://erdicsator-
nazas.hu/facebook oldalakról kiindulva is.

On-line egyenleg-ellenőrzés
A részletekben fizető társulati tagok ügyfél-
azonosítójuk segítségével on-line ellenőriz-
hetik befizetéseiket a www.erdicsatornazas.
hu oldalon. A tapasztalatok szerint igen nép-
szerű ez a szolgáltatás, mivel itt éjjel-nappal 
meg lehet nézni, hogy a tag éppen hol tart a 
befizetésekkel, hogy áll az egyenlege.

Ha elfogyott a csekkje…
Március hónap folyamán fogjuk kiküldeni az 

április–szeptember közötti időszakban hasz-
nálatos csekkeket. Ha valamilyen oknál fogva 
már most elfogyott valakinek a csekkje, kér-
jük, jelezze telefonon vagy e-mailben ügyfél-
szolgálatunkon. Továbbra is javasoljuk, hogy 
a kényelmesebb és olcsóbb fizetés érdekében 
válasszák a banki átutalást vagy csoportos 
beszedési megbízást fizetési formának. 
Amennyiben ezentúl ily módon fizet, kérjük, 
jelezze, hogy ne küldjünk több csekket!

Ingatlanfelmérések
A tervező cég adatközlése szerint a csatorná-
zással érintett ingatlanok döntő többségét 
illetően elkészültek a felmérési jegyzőköny-
vek. Azon ingatlantulajdonosok esetében, 
akikkel a felmérő nem tudta személyesen 
felvenni a kapcsolatot, egészen a kivitelezés 

megkezdéséig még van lehetőség módosíta-
ni a bekötés helyét (ha arra műszakilag mód 
van). Kérjük, amennyiben nem találkozott 
személyesen a felmérőkkel, adja meg ügy-
félszolgálatunkon ingatlanja címét és elérhe-
tőségét, hogy továbbíthassuk a tervezőknek. 
Figyelem! Ügyfélszolgálatunkon kizárólag 
arra van lehetőség, hogy elérhetőségét fel-
vegyük, a felmérők a leadott elérhetőségen 
fogják keresni!

Ha személyesen kíván egyeztetni, kérjük, 
keresse fel a műszaki irodát az Alispán u. 8. 
szám alatt, munkanapokon 9–12 óra között!

Az ügyfélszolgálati iroda elérhetőségei: 
telefon 06-23/521-340, info@erdicsatorna-
zas.hu.

Simó Károly
elnökhelyettes

Egyenleg-ellenõrzéstõl ingatlanfelmérésekig


