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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.

Az MSZP-frakció tartózkodott, a 
közgyûlés viszont 15 igen, egy 
nem szavazattal, a pénzügyi és 
a költségvetést ellenõrzõ bizott-
ság támogatásával elfogadta a 
város 2009. évi költségvetésérõl 
szóló rendelet módosítására tett 
javaslatot. Ezt követõen került 
sor a szennyvízelvezetõ hálózat-
ba történõ utólagos bekötés sza-
bályairól szóló rendeletalkotási 
javaslat második fordulós vitájá-
ra, és a képviselõk egyetértettek 
a szennyvízelvezetõ hálózatra 
történõ közmûcsatlakozáshoz, 
valamint a házi szennyvízhá-
lózat kiépítéséhez nyújtott 
önkormányzati támogatási 
rendszerrõl szóló rendeletalko-
tási javaslattal. 

Az elõterjesztés szerint min-
den közmûvesítéssel érintett 
érdekeltségi egység tulajdono-
sa köteles hozzájárulást fizetni 
a szennyvízelvezetõ hálózatra 
történõ utólagos csatlakozásért, 
és ez alól csak akkor mente-
sül, ha az adott érdekeltségi 
egység vonatkozásában a hoz-
zájárulás megfizetését igazolni 
tudja (például: társulati tagság 
esetén az érdekeltségi hozzájá-
rulás befizetését igazoló doku-
mentum, vagy önkormányzati 
közmûvesítés esetén a hozzájá-
rulásról szóló dokumentum).

A megépült szennyvízcsator-
na-hálózatra történõ csatlako-
zási forrásokat indokolt volt a 
meglévõ vízügyi építési alaptól 
elhatárolni, ezért erre külön 
pénzügyi alapként szennyvíz-
hálózat-fejlesztési alap került 
bevezetésre. Az alapból a szenny-
vízhálózatra történõ csatlakozá-
sok támogatása finanszírozha-
tó, ezért bevételei és kiadásai is 
ehhez igazodva kerültek meg-
állapításra. A tervezet a rende-
let hatálybalépésének idejét a 
kellõ felkészülési idõ biztosítása 
érdekében 2010. szeptember 1-
jével határozta meg. 

A közgyûlés módosította az 
ebek, macskák, a kedvtelésbõl 
tartott egyéb állatok, valamint 
a gazdasági haszonállatok tar-
tásáról szóló rendeleteket. 
A módosítás szerint „csoportos 
ebtartáshoz belterületen – csa-
ládi házas ingatlanon 3 darab-
számot, többlakásos társasház-
ban lakásonként 1 darabszá-
mot meghaladó eb tartása – a 
polgármester külön engedélye 
szükséges, ennek hiányában a 
polgármester a 3 darabszámot 
meghaladó számú ebek tartását 
megtiltja”.

Bejelentési kötelezettség ter-
heli az állattartót külterületen 
lévõ csoportos ebtartás esetén. 
Amennyiben „a bejelentési 
kötelezettség alá tartozó cso-
portos ebtartás esetén a tartás 
körülményei nem felelnek meg 
a hatályos építésügyi, közegész-
ségügyi, köztisztasági, környe-
zetvédelmi, állat-egészségügyi 
jogszabályoknak és a jelen ren-
deletben foglaltaknak, akkor 
a polgármester kötelezheti az 
állattartót a szabályok betartá-
sára, valamint megtilthatja, illet-
ve korlátozhatja az állattartást”. 

Ehhez hasonlóan: „Csoportos 
macskatartáshoz belterületen 
– családi házas ingatlanos 3 
darabszámot, többlakásos tár-
sasházban lakásonként 1 darab-
számot meghaladó macska 
tartása – a polgármester külön 
engedélye szükséges, ennek 
hiányában a polgármester a 3 
darabszámot meghaladó számú 
macskák tartását megtiltja”. 

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése 15 igen, két nem 
és három tartózkodás mel-
lett hozzájárult ahhoz, hogy 
az Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény a Páraliget Kft.-tõl 
a tulajdonában lévõ, érdi 6531 
hrsz. alatti ingatlanból össze-
sen 840/10 000 osztatlan közös 
tulajdoni hányadát ajándékozás 
jogcímén elfogadja. A közgyûlés 
felhatalmazta a polgármestert, 

hogy az ajándékozási szerzõdés 
aláírásához hozzájáruljon. Az 
elõterjesztésben foglaltak sze-
rint az önkormányzat, az Érdi 
Közterület-fenntartó Intézmény, 
a Gast-Kell Kft. és a Páraliget 
Kft. között 2008. február 20-án 
együttmûködési megállapodás 
született a közgyûlés határoza-
ta alapján. Az elõzményekhez 
tartozik, hogy a Gast-Kell 
Kft. egy 2004. július 2-án kelt 
szerzõdésben vállalta, hogy 
önkormányzati tulajdonban 
lévõ területen egy 6 csoport 
befogadására alkalmas (150 
férõhelyes) napközi otthonos 
óvodát épít saját költségén, és 
azt térítésmentesen az önkor-
mányzat tulajdonába adja. Mint 
a terület beruházója vállalta 
továbbá, hogy a felépítendõ 
társasházak megközelítéséhez 
szükséges utakat és a kapcso-
lódó vízelvezetési mûtárgyakat 
megépíti az önkormányzat által 
engedélyezett módon, bele-
értve a Somogyvári út Bajcsy- 
Zsilinszky útig terjedõ szaka-
szának kiépítését is. A projekt 
megvalósításával összefüggés-
ben ugyancsak a beruházó fel-
adata a szerzõdés szerint a tár-

Új lakó-pihenõ övezet kijelölésérõl  

döntött a közgyûlés
A közgyûlés elfogadta a szelektív hulladékgyûjtõ szige-
tek mobil térfigyelõ kamerával történõ megfigyelésérõl 
szóló elõterjesztést, módosította a térfigyelõ rendszer 
bevezetésérõl, a képfelvevõvel megfigyelt közterületek 
kijelölésérõl szóló közgyûlési határozatot. A testület 
támogatta, és csatlakozott a Pest megye önálló terve-
zési, területfejlesztési és statisztikai régió létrehozá-
sára vonatkozó kezdeményezéshez, és módosította Érd 
megyei jogú város 2009. évi költségvetésérõl szóló 
közgyûlési rendeletét.

sasházak mûködéséhez szüksé-
ges infrastuktúra (csatorna, víz, 
villany, gáz, út) kiépítése.

A beruházás megkezdé-
se után nyilvánvalóvá vált, 
hogy egyrészt a beruházó sze-
mélyében is változás fog bekö-
vetkezni, másrészt az új beru-
házó, a Páraliget Kft. a tervezett 
lakásszámnak csak mindössze 
46,5%-át fogja megépíteni, két 
ütemben, az elsõ ütemben 55 
lakást, a másodikban pedig 68 
lakást, az eredetileg tervezett 
264 lakáshoz képest. A Gast-
Kell Kft. azzal a kéréssel fordult 
az önkormányzathoz, hogy az 
általa vállalt kötelezettség mér-
tékét is a ténylegesen megépülõ 
lakásszámhoz igazítsák, és ezen 
kötelezettségnek a Páraliget 
Kft.-re történõ átruházásához 
járuljon hozzá az önkormány-
zat. A tárgyalások során felme-
rült az a lehetõség, hogy a várha-
tóan bruttó 194 396 598 forint-
nak megfelelõ összegû vállalást 
a beruházó az általa megépí-
tésre kerülõ, a kötelezettséggel 
megegyezõ összértékû lakások 
ingyenes tulajdonba adásával 
váltaná meg. Az eredeti válla-
lás szerinti 6 csoport befogadá-
sára alkalmas (150 férõhelyes) 
napközi otthonos óvoda helyett 
két ütemben a megépült lakó-
parkban lakásokat bocsát az 
önkormányzat intézményé-
nek, az Érdi Közterület-fenn-
tartó Intézmény tulajdonába 
a kötelezettség átvevõje. Elsõ 
ütemben három lakás átadására 
kerül sor az intézmény részére 
történõ térítésmentes tulajdon-
ba adással. Az átadásra kerülõ 
lakásokat a megállapodás sze-
rint 277 000 Ft/m2 áron számol-
ják, így elsõ ütemben összesen 
334,66 m2 nagyságú ingatlant 
kap az önkormányzat.

A közgyûlés egyhangú igen 
szavazással elfogadta a sze-
lektív hulladékgyûjtõ szigetek 
mobil térfigyelõ kamerával 
történõ megfigyelésérõl szóló 
elõterjesztést. A vitában Horváth 
András hangsúlyozta a helyi 
sajtóban közzétett felvilágosító 
cikkek fontosságát, T. Mészáros 
András szerint legjobb lenne 
a házaktól történõ szelektív 
hulladékgyûjtés, Döcsakovszky 
Béla viszont csak félmegoldás-
nak nevezte az elõterjesztést.

Az elõterjesztõ 10 darab 
kamerahely kiépítését javasolta 
3-4 m magas tartóoszlopokon, 
melyekhez 2 darab akkumu-
látorról mûködõ áttelepíthetõ 
mozgásérzékelõs kamera tar-
tozik. Az aktív kamerák a 10 
helyszínen tetszés szerint 
áthelyezhetõek, melyet meg-
rendelésre a kivitelezõ vagy 
az erre a feladatra felkészített 
közterület-felügyelõ végez el. 
A kamerahelyeket a közterület-
felügyelet naponta járõrözéssel 
ellenõrzi, a felvételeket a hely-
színen letölti, a hivatalban kiér-
tékeli, és a rögzített felvételek 

alapján a szükséges intézkedé-
seket megteszi. 

A közgyûlés módosítot-
ta a térfigyelõ rendszer beve-
zetésérõl, a képfelvevõvel meg-
figyelt közterületek kijelölésérõl 
szóló korábbi közgyûlési határo-
zatot, jóváhagyta az Érd megyei 
jogú város közösségi közleke-
dése feltételeinek fejlesztése a 
helyi autóbusz-hálózat megújí-
tásával, akadálymentesítésével, 
valamint az elõvárosi vasúttal 
teljes egységet képezõ szolgál-
tatási rendszer kialakításának 
elõkészítésével (KMOP-2008-
2.3.1/B-08-2009-0012) címû 
pályázathoz kapcsolódóan 
kidolgozott platformszerzõdés 
tervezetét, és módosította az 
önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatát.

A közgyûlés megbízta az Érdi 
Városfejlesztési Kft.-t, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képzõ 
Apály utca (21788 hrsz.) rende-
zése érdekében keresse meg az 
utca déli oldalán elhelyezkedõ 
ingatlanok tulajdonosait, és az 
egyeztetéseket követõen sze-
rezze meg a tulajdonosok nyi-
latkozatait, melyben kifejezik 
szándékukat az utcarész meg-
vételére, és saját ingatlanukhoz 
való csatolására. 

A közgyûlés Dombai Tamás 
önálló indítványa alapján Érd 
IV. kerületében lakó-pihenõ öve-
zetbe sorolta a Csalogány utca–
Páva utca–Szajkó utca–Fácán 
köz–Pintyõke utca–Fehérvári 
út által határolt területeket. Az 
elõterjesztés szerint a 4. számú 
egyéni választókerület lakos-
sága kezdeményezte az övezet 
kialakítását. A javasolt terüle-
ten átmenõ forgalom nincs, 
kertvárosi, illetve társasházi 
beépítésû rész, és az itt lakók 
nyugalma érdekében szük-
séges lenne, hogy a javasolt 
területet lakó-pihenõ terület-
té nyilvánítsuk. Amennyiben 
ez megtörténik, szükséges a 
megfelelõ forgalomkorlátozó 
eszközök kihelyezése és a táb-
lák elhelyezése. 

A közgyûlés elfogadta az Érdi 
Közterület-fenntartó Intézmény 
által üzemeltetett piacon 
szedhetõ helypénz, illetve 
bérleti díj megállapítására tett 
javaslatot, a testület támogatta, 
és csatlakozott a Pest megye 
önálló tervezési, területfejlesz-
tési és statisztikai régió létreho-
zására vonatkozó kezdeménye-
zéshez, és módosította az Érd és 
térsége szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója és bõvítése és 
szennyvízelvezetõ rendszer 
fejlesztése címû pályázathoz 
kapcsolódóan elfogadott fenn-
tarthatósági és esélyegyenlõségi 
vállalások módosítására tett 
javaslatot.

A képviselõ-testület elfogad-
ta a közgyûlési bizottságok 
2009. évi tevékenységérõl szóló 
beszámolókat.

 Papp János

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 107

Érdi Polgárőrség	 06-30-347-459	
	 06-30-621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23-365-007

Közterület-felügyelet	 06-80-204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23-365-132

Elfogadták a szelektív hulladék
gyûjtõ szigetek térfigyelõ kamerá
val történõ megfigyelésérõl szóló 
elõterjesztést
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