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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.

A város jelenleg futó több 
nagyberuházásának állásáról 
számolt be múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján T. Mészáros 
András polgármester. A minap 
ünnepélyes keretek közt elin-
dított RÁVNA-projekttel kap-
csolatban elmondta: február 
15-én adják át a munkaterüle-
tet a kivitelezõnek; elõször a 
házak állapotfelmérését végzik 
el. Ezzel elkerülhetõk lesznek 
az esetleges viták azt illetõen, 
hogy a komoly földmunkával 
járó kivitelezés során keletkez-
tek-e a károk egyes épületek-
ben, vagy pedig már korábban. 
Amint az idõjárás lehetõvé 
teszi, megkezdõdnek a felszíni 
vízelvezetési munkák is – fûzte 
hozzá a polgármester.

– A Gárdonyi Géza Általános 
Iskolával kapcsolatban meg-
kezdõdtek az elszámolások a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 
illetve a VÁTI felé. Úgy tûnik, 
ezekkel nem lesz különö-
sebb probléma – jelentette ki 
T. Mészáros András, aki utalt 
arra: az elmúlt hetekben egyes 
képviselõk folyamatosan 
támadták az iskola átalakítá-
sával kapcsolatos beruházást. 
– Természetesen nincs akadálya 
annak sem, hogy a közgyûlés 
döntése értelmében pénzügyi és 
mûszaki gárda vizsgálja meg, a 
beruházás szabályosan és jól tör-
tént-e. Az ezzel kapcsolatos köz-
beszerzést már kiírtuk, a vizsgá-
lat eredményét a nyilvánosság 
elé fogjuk tárni. Egy biztos: az 
uniós pénzek felhasználását 
nagyon szigorúan ellenõrzik, ezt 
a projektet is folyamatosan vizs-
gálták. Így nyugodtan állhatunk 
bármilyen ellenõrzés elé – fûzte 
hozzá T. Mészáros András. – Az 
elmúlt közgyûlésen felmerült az 
is: ki vállalja annak felelõsségét, 

hogy a gyermekek úgy kezdték 
meg a Gárdonyiban a 2009-es 
tanévet, hogy a használatbavé-
teli engedélyt még nem adták 
ki. Valóban, ez hiányzott, ám 
a használatbavételihez szüksé-
ges szakhatósági engedélyek 
(az ÁNTSZ-tõl, a tûzoltóságtól 
stb.) mind megvoltak. Annak a 
politikai felelõsségét pedig nem 
lehetett felvállalni, hogy admi-
nisztratív okokból a gyermekek 
még két-három hónapig ne járja-
nak iskolába, vagy legalábbis az 
új épületbe nem – jelentette ki a 
polgármester.

Segesdi János a Szakorvosi 
Rendelõintézet átalakítási mun-
kálatainak jelenlegi állásáról 
számolt be a sajtótájékoztatón. 
Mint mondta, az ELMŰ hetek 
óta nem biztosítja az építke-
zéshez szükséges ideiglenes 
áramvételi lehetõséget, így a 
munkálatokat végzõ darut csak 
egy igen nagy fogyasztású gene-
rátorról tudják mûködtetni. Ez 
azt jelenti, hogy az építkezés 
költségei jelentõs mértékben 
növekednek – ezt jelen pillanat-
ban még a kivitelezõ viseli, ám 
ennek vannak korlátai. Ezért a 
kivitelezõ az önkormányzathoz 
fordult segítségért.

– Már felvettük a kapcsolatot 
az áramszolgáltató illetékesei-
vel; ígéretük szerint napokon 
belül megoldódik a helyzet, és 
a kivitelezõ zökkenõmentesen 
folytathatja a munkát – fûzte 
hozzá Segesdi János. Mint 
mondta, az építkezésben nincs 
elmaradás.

Az alpolgármester bejelentette 
azt is, hogy a végéhez közeledik 
a Béke téri Kincses Óvoda átala-
kítása, amelynek köszönhetõen 
újabb két csoporttal bõvülhet az 
intézmény. 

– Amint befejezõdnek a nyílás-
zárócserék, a gyerekek birtokba 
vehetik az épületet. Reméljük, 
egyre több gyerek fejlõdéséhez 
tudunk hozzájárulni azzal, hogy 
folyamatosan növeljük az óvo-
dai, bölcsõdei helyek számát. 
Ezzel elõsegíthetjük a szülõk 
munkába állását is – jegyez-
te meg az alpolgármester. T. 
Mészáros András hozzátette: az 
elmúlt hónapokban e beruhá-
zással együtt mintegy 120 új 
hellyel tudta az önkormányzat 
növelni az óvodák befogadóké-
pességét. 

– Érkezett hozzánk egy 
javaslat arról, hogy próbáljunk 
meg elõregyártott elemekbõl 

készült óvodákat létrehoz-
ni. Akad erre példa Diósdon 
és több budai kerületben is. 
Meg fogjuk vizsgálni ennek 
lehetõségét, beleértve a lehet-
séges helyszínt és az anya-
gi vonzatokat is, hiszen még 
mindig több mint 300 gyermek 
van a városban – és jövõre még 
több lesz –, akinek nem tudunk 
óvodai férõhelyet biztosítani. 
Ha kulturált és jó megoldás 
az úgynevezett mobil óvoda, 
akkor tavasszal ebbe is bele-
vágunk – mondta T. Mészáros 
András.

A sajtótájékoztatón a Bat-
thyány Tornacsarnok átadá-
sának tervezett idõpontja is 
szóba került. A polgármester 
elmondta: bízik benne, hogy 
a nemrég lezajlott mûszaki 
átadás után hamarosan meglesz 
a használatbavételi engedély is. 
Hozzátette: jó lenne, ha február 
20-án itt lehetne tartani a nõi 
kézilabdameccset, illetve a gye-
rekek is mihamarabb birtokba 
vehetnék a létesítmény, de azt is 
figyelembe kell venni: a Magyar 
Kézilabda Szövetség illetéke-
seinek is hitelesíteniük kell a 
pályát a nyitómérkõzés elõtt. 

 Ádám Katalin

Múlt csütörtökön tárgyalta a 
város 2010. évi költségvetést 
Érd képviselõ-testülete. Szerdai 
sajtótájékoztatóján T. Mészáros 
András leszögezte: a városveze-
tés nem szeretne azokra hall-
gatni, akik szerint nem a jelen-
legi szinten, hanem kevesebb 
pénzbõl kellene mûködtetni és 
üzemeltetni az önkormányza-

ti intézményeket, és a kultúrát 
sem kellene a jelenlegi mérték-
ben támogatni. 

– Úgy gondoljuk: egy megyei 
város polgárai megérdemlik, 
hogy színvonalas szolgáltatá-
sokban részesüljenek. Érdnek 
sok a gondja a városüzemel-
tetés, az infrastruktúra tekin-
tetében, ennek ellenére a 

közösségi életnek, illetve szín-
tereinek erõsödnie kell, és a 
késõbbiekben is azon leszünk, 
hogy ezek gyarapodjanak, 
erõsödjenek, és igazi városi 
közösség alakuljon ki. Jelenleg 
Érd az alvó- és a klasszikus váro-
si pozíció közt áll félúton. Azt 
szeretnénk, ha utóbbi irányba 
fejlõdne, és ne az agglomeráció 
nyûgeivel kelljen küzdenünk 
– mondta T. Mészáros András, 
hangsúlyozva: akik a város 
eladósodottságáról, lehetetlen 
tervekrõl beszélnek, az önkor-
mányzatnál és intézményeinél 
dolgozó mintegy ezer ember 
egzisztenciájával játszadoznak, 
és 65 ezer ember komfortérzeté-
vel próbálnak meg szórakozni, 
pártpolitikai célokból. Hiszen 
az érdi költségvetés hogyan- és 
mibenlététõl függ az önkor-
mányzati intézményeknél dol-
gozók fizetése – az infrastruk-
túra, a szolgáltatások fejlettsége 
pedig, ami szintén nagyban a 

költségvetéstõl függ, befolyásol-
ja az itt élõk közérzetét. 

Segesdi János alpolgármester 
megjegyezte: az elõzõ ciklusban 
minden egyes nagyobb magán-
beruházás elindulásánál meg-
jelentek a város akkori vezetõi, 
sõt, az elõzõ polgármester azért 
kapott jutalmat, mert lerakták a 
Stop Shop alapkövét, majd azért 
is, mert a falak álltak, és akkor 
is jutalomban részesült, amikor 
a létesítményt átadták. 

– A mostani városvezetés 
csak az önkormányzati beruhá-
zások ünnepségein van jelen, és 
egyetlen fillér jutalmat sem vett 
fel – hangsúlyozta. 

T. Mészáros András ezt meg 
is indokolta: amíg Érd nem 
mûködik úgy, ahogy egy megyei 
jogú városnak valójában kell, 
amíg a családok létbizonytalan-
sággal küzdenek, a város veze-
tésének nem szabad jutalmat 
felvennie.

 Á. K.

Mikor szabad jutalmat felvenni?

Áramgondok a Szakorvosi Rendelõintézet építkezésénél

A megoldás a helyhiányra 
mobil óvoda lehet
A város jelenleg futó 
több nagyberuházásának 
állásáról számolt be a 
városvezetés a múlt szer-
dai sajtótájékoztatón. T. 
Mészáros András bejelen-
tette: megvizsgálják egy 
mobil óvoda építésének 
lehetõségét is. 

Ha kapnának áramot, jóval olcsóbban mûködhetne az óriásdaru
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Segesdi János: Az elõzõ polgármester jutalmat kapott, amikor a Stop 
Shop elkészült.


