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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.

Régi hagyománya van 
Fejér megye és Pest megye 
együttmûködésének, hiszen 
minden történelmi korban 
egymásra voltak utalva az 
itt élõ emberek, és reménye-
ink szerint a mai tanácskozás 
új fejezetet nyít a két megye 
együttmûködésében, amely 
kiterjed a szerkezeti tervek 
összehangolására is, külö-
nös tekintettel a foglalkozta-
tás, az elõvárosi vasúti köz-
lekedés, az egészségügyi és a 
szociális szolgáltatások, az 
összekötõút építés, a kommu-
nális hulladékgazdálkodás, a 
környezetvédelem és turizmus 
területeire – jelentette ki dr. 
Aradszki András, Pest megye 
8. számú egyéni országgyûlési 
választókerületének közös 
Fidesz-KDNP képviselõjelöltje 
a „Pest megye és Fejér 
megye együttmûködésének 
lehetõségei” címmel megrende-
zett tanácskozáson, amelynek 
a házigazdája Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata volt.

Aradszki András elmondta: 
véleménye szerint nagy kihí-
vások elõtt áll a két szomszé-
dos megye, különösképpen, 
ha arra gondolunk, hogy az 
Európai Unió soros elnöksé-
gét Magyarország adja, miután 
megalakul az új nemzeti kor-
mány.

– Az emberek elvárják, 
hogy ne Brüsszelbõl, hanem 
Budapestrõl diktáljanak – 
fogalmazott az országgyûlési 
képviselõjelölt.

A érdi Polgárok Házában 
megtartott rendezvényen meg-
jelentek a két megyei közgyûlés 
alelnökei, az illetékes szakbi-
zottságok, a két megye csatlako-
zó kistérségeinek elnökei és az 
érintett települések polgármes-
terei. Az elõzményekhez tar-
tozik, Fejér megye közgyûlése 
2009. decemberében döntést 
hozott arról, hogy feltárja 
– egyebek között – Pest megye 
és Fejér megye együttmûködési 
lehetõségeit, s errõl munkaterve 
szerint a februári közgyûlésen 
beszámol.

Szabó István, a Pest Megyei 
Közgyûlés alelnöke bevezetõ 
beszédében hangsúlyozta: Érd 
és térsége ezer szállal kötõdik 
Fejér megyéhez, Balsay István, 
a Fejér Megyei Közgyûlés 
alelnöke pedig megemlítette, 
hogy az érdi tanácskozást már 
megelõzte egy bicskei tanács-
kozás is, amelyen Komárom-

Esztergom megye képviselõivel 
vitatták meg közös teendõiket.

Az alelnök úgy vélte, szükség 
van szerkezeti terv elfogadására, 
hiszen nagyon sok feladatot kell 
majd megoldani a kormányvál-
tást követõen a víz-, a föld- és a 
környezetvédelem területén.

– A nemzeti ügyek kor-
mánya növelni fogja a foglal-
koztatottságot, javítani fog a 
közbiztonságon, az emberek 
életminõségén, az egészségügyi 
ellátás színvonalán, és új ala-
pokra helyezi majd az európai 
uniós támogatások rendszerét, 
amelyeket a soron következõ 
fejlesztésekre fordít – közölte 
Balsay István.

Fejér Megye közgyûlésének 
alelnöke fontosnak tartotta, 
milyen megbízások jutnak 
majd a Közép-Magyarországi 
Régiónak a 2010–2012-es 
idõszakban, hiszen ettõl függ 
majd sok ember boldogulása.

– Megújult, modern vidékfej-
lesztésre van szükség, és nagy 
lehetõségeket rejt magában 
maga a Duna régió – tette hozzá 
az alelnök.

Szabóné Pányi Zsuzsanna 
megyei fõépítész röviden 
bemutatta azt a munkaanyagot, 
amely részletesen ismerteti a 
két megye együttmûködésének 
lehetõségeit több témában. 
Eszerint – mivel a 108 telepü-
lést magába foglaló Fejér megye 
területére vonatkozó terület-
rendezési terv dokumentáci-
ója igen nagy körültekintéssel 
elemezte a megye szerkeze-
tét, sajátosságait, a történelmi 
fejlõdés, a földrajzi viszonyok 
és az országos területszerve-
zés hatására kialakult állapo-
tokat, nehézségeket, és ezeken 
túlmenõen kitekintést adott a 
környezõ területekre számos 
kapcsolódó téma vonatkozásá-
ban – az anyag nagy segítséget 
jelenthet majd a 187 települést 
összefogó Pest megye tervének 
elkészítése során.

Pest megye számára – Fejér 
megyéhez hasonlóan – elsõdleges 
feladat a szomszédos megyékkel 
való együttmûködés, a szomszé-
dos megyei területrendezési ter-
vek egyeztetési fázisaiban való 
aktív részvétel. Ennek érdekében 
Pest megye vállalja, hogy min-
dent elkövet a két megye közös, 
a munkaanyagokban megfogal-
mazott érdekeinek érvényesíté-
se érdekében a jelenleg felül-
vizsgálat alatt álló Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési 

Tervében, illetve a késõbbiek 
során a módosításra kerülõ Pest 
megyei Területrendezési Terv 
készítése során.

A munkaanyagban foglaltak 
szerint a megyei önkormányza-
tok a mai gazdasági viszonyok 
között különösen nehéz hely-
zetbe kerültek, az országos poli-
tikai irányvonal, a régiók szere-
pének hazánktól idegen orszá-
gok példáját követõ, központi 
irányítással történõ erõsítése 
a Magyarországon történelmi 
hagyományokkal rendelkezõ 
megyéket szinte ellehetetlení-
tette. Súlyos problémát jelent 
ez a kettõsség, amelynek követ-
keztében a választott testülettel 
rendelkezõ megyei önkormány-
zatok kezébõl kivett lehetõségek 
a statisztikai módszerekkel 
mesterségesen kialakított régi-
ók kezébe kerültek. A regionális 
szervezetek határoznak az 
országban felhasználható 
pénzügyi keretek elosztásáról, 
a megyék számára csupán az 
ellátási kötelezettségek marad-
tak meg az ehhez szükséges for-
rások mind nagyobb mértékû 
elvonásával. 

Pest megye ezen túlmenõen 
még a többi megyénél is súlyo-
sabb helyzetben van terüle-
ti elhelyezkedése, és ezáltal a 
fõvároshoz való erõltetett kötõ-
dése következtében. Térségünk 
– elsõsorban anyagi következ-
ményekkel járó – megítélése 
során a Közép-magyarországi 
Régió a fõváros országos átla-
gon felüli ellátottságának figye-
lembe vételével minden vonat-
kozásban hátrányba kerül. 
Ennek következtében régi-
ónk – a fõváros adottságainak 
„köszönhetõ”, hazai viszonylat-
ban kiemelkedõ eredményeivel 
– legtöbb esetben hátránnyal 
indulhat a pályázatokon, vagy 
a magas átlagos mutatók követ-
keztében eleve kizárt egyes 
pályázatok kiírási feltételei sze-
rint. Ezen túlmenõen a Közép-
magyarországi Régión belül a 
nyertes budapesti és Pest megyei 
pályázatok arány-eltolódása is 
szembetûnõ a fõváros javára az 
Európai Uniós pályázatok elbí-
rálása során. A finanszírozási 
aránytalanságok képezik az 
egyik fõ okát Pest megye kezde-
ményezésének, amely a kiala-
kult régióhatárok megváltozta-
tásával a fõvárostól való elsza-
kadásra irányul.

Jelentõs vonzást gyakorol 
a közeli fõváros Fejér megye 

szélsõ területeire is, ami 
Székesfehérvár központi pozí-
cióit gyengíti. Budapest hatá-
sa már nemcsak a statisztikai 
alapon kijelölt agglomeráció 
térségére terjed ki, hanem 
azon messze túlnyúlva kihat 
a szomszédos megyékre, Pest 
megye területi kiterjedésé-
nek sajátosságaiból adódóan 
elsõsorban a nyugatról hatá-
ros Fejér, illetve Komárom-
Esztergom megyére. 

Fejér megye Pest megyével 
együtt a kontinentális léptékû 
közlekedési tengelyek révén 
nagyon kedvezõ közlekedési 
helyzetben van. Míg ez Pest 
megye egészére elmondható, 
Fejér megye esetében e tenge-
lyek csak egy-egy viszonylag 
keskeny sávra, sõt, annak is 
csak néhány pontjára vannak 
pozitív kihatással a kereszt irá-
nyú kapcsolatok hiánya miatt. 
Az autópálya csomópontok 
sûrítésével, további észak-déli 
irányú tengelyek kiépítésével 
azonban további települések 
vérkeringésbe kapcsolására 
nyílhat lehetõség, és ezáltal szo-
rosabb kapcsolat alakulhat ki 
a megyehatár közelében fekvõ 
térség települései között.

Érdemes lenne mélyebben 
elemezni a Duna szabadidõs 
célú használatának fejleszté-
sét, elsõsorban a nem motoros 
vízi sportok, a Duna melletti 
pihenõhelyek, kerékpárutak, 
sétányok fejlesztését a turistafor-
galom kiszolgálása érdekében a 
kishajó-kikötési lehetõségeket.

A tanácskozáson elhangzott, 
hogy kívánatos lenne megva-
lósítani az egységes projektfi-
nanszírozást, és javasolták a 
Gyúró-Tárnok közötti kerék-
párút nyomvonalának a kiépí-
tését, amely lehetõvé tenné 
Biatorbágytól a Velencei tó meg-
közelítését.

T. Mészáros András, Érd pol-
gármestere hozzászólásában 
jelezte, a pénzhiány miatt nincs 
rendes út Érd és Tárnok között. 
A polgármester emlékeztetett 
arra, évente 1000-1300 lakó-
val bõvûl Érd, míg Budapesten 
egyre fogy a lakosság, egyre 
többen költöznek Érdre.

– Oktatásügyben és egész-
ségügyben nagy aránytalansá-
gok vannak Pest megye kárára 
– tette hozzá a polgármester.

T. Mészáros András statisz-
tikai adatokkal támasztotta alá, 
hogy kívánatos lenne létrehoz-
ni Pest megye önálló tervezési, 
területfejlesztési és statisztikai 
régióját, így Pest megye önál-
ló régióvá válna, és a 2013-as 
Európai Uniós költségvetésben 
Pest megye már önálló régi-
ót alkothatna, elszakadva a 
fõvárostól. 

Számítások szerint 2013-ig 
275 milliárd forinttól esnek el 
a Pest megyei települések. Ez 
évekre lebontva közel 40 milli-
árd forint kiesést jelent, vagyis 
ennyivel több uniós támogatás-
hoz jutna a megye 187 települé-
se, ha önálló régiót alkotna Pest 
megye. Jelenleg Budapest és a 
megyei megvalósuló projekttá-
mogatások százalékos összeha-
sonlításánál az eredmény 75-25 
a fõváros javára. Ezt a logikus, 
érvek alapján álló döntést a 
megye 187 települése önkor-
mányzatának több mint 95%-a, 
a megye lakosságának csaknem 
60%-a támogatja.

 Szeredai Botond

Fejér, Komárom-Esztergom és Pest megye együttmûködése

A vizek nem állnak meg  
a megyehatároknál

 A tanácskozás elnöksége – régi hagyománya van Fejér megye és Pest megye együttmûködésének
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