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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.

Lezárult a jelentkezés a csa-
tornapályázat elsõ ütemére 
kiírt közbeszerzési eljárásra. 
Az érdeklõdés igen nagy volt: 
összesen 14 ajánlat érkezett, 
hét konzorcium és hét önállóan 
pályázó cég vállalná a kivitele-
zési munkákat. A borítékokat 
március 8-án bontottuk fel, 
az ajánlatokat március 25-
ig értékeljük ki, április 5-én 
pedig már szerzõdni szeret-
nénk a nyertessel – mondta T. 
Mészáros András múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján, hozzáté-
ve: fontos volna, hogy mielõbb 
elkezdõdhessenek a munkála-
tok, hiszen Erzsébetváros víz-
rendezési és csatornázási mun-
kálatainak párhuzamosan kelle-
ne haladniuk.

A RÁVNA-projekt konkrét 
kivitelezési munkálatai már 
elindultak: elsõként a Piroska 
utcában vonultak fel a munka-
gépek, megkezdõdött az ároká-
sás és -bélelés; az ütemezés sze-
rint a következõ az Eszter utca 
és környéke, majd az Erzsébet 
utca lesz. 

– A munkálatok egyes szaka-
szában az utcát lezárják, ami 
forgalmi nehézségekkel járhat, 
hiszen itt van a Bolyai általános 
iskola is. Ezért kérjük az érin-
tettek türelmét – fûzte hozzá a 
polgármester.

T. Mészáros András elmondta 
azt is: a 2010-es költségvetést 
soha nem látott többséggel, 19:8 
arányban fogadta el a közgyûlés, 
visszaigazolva az eddigi gazdál-
kodás megalapozottságát. 

– Visszatükrözõdik az az 
összefogás is, ami az Érden 

élõk és a városvezetés között az 
elmúlt három és fél esztendõben 
kialakult a célok és a megva-
lósítás tekintetében. Meg kell 
köszönnöm mindazoknak – 
szakembereknek, laikusoknak, 
szülõknek, környezetvédõknek, 
a sportot, a kultúrát szeretõ 
lakosságnak – hogy támogatá-
suk, részvételük folytán olyan 
pozitív visszajelzések érkez-
tek az önkormányzathoz, ami 
lehetõvé tette ezt a nagyarányú 
elfogadottságot – fogalmazott T. 
Mészáros András, hangsúlyoz-
va: a költségvetés elfogadásá-
val 2010-re biztosított a város 
megfelelõ üzemeltetése, a kul-
túra, az egészség- és oktatás-
ügy, a sport megyei jogú város-
hoz méltó finanszírozása. 

– Az, hogy a költségvetést 
ilyen nagy arányban támogatták 
a képviselõk, biztosítja, hogy 
az elmúlt idõszak gyakorlatát 
tudjuk folytatni, és a várospoli-
tikát nem növi túl a pártpolitika. 
Hiszen elõbbi a legfontosabb; 
a pártpolitikai ellentétek nem 

nõhetnek túl a város érdekében 
megfogalmazott célokon. 

A költségvetésben 7,3 száza-
lékos hiánnyal tervezünk, ami 
– hasonlítsuk akár más telepü-
lések vagy akár Magyarország 
ugyanilyen adataihoz – szin-
tén jó arány – jegyezte meg 
T. Mészáros András, hangsú-
lyozva: noha az állami nor-
matíva összege a tavalyihoz 
képest nominálértéken 600 mil-
lió forinttal csökkent, a város 
költségvetése mégis tízmilliárd 
forinttal több most, mint 2006-
ban. 

– A város vagyona folyama-
tosan nõ, tehát Érd nem sze-
gényedik, hanem gazdagodik. 
Ha a csatornázás befejezõdik, 
elmondhatjuk, hogy pár 
esztendõ alatt megdupláz-
tuk Érd vagyonát – mondta 
a polgármester, hozzátéve: 
ebben az évben is a Batthyány 
Programban megfogalmazott 
fejlesztési irányok mentén 
haladnak majd az infrastruk-
túra, a szociálpolitika, az okta-

tás, egészségügy területén. – Az 
eltelt három és fél évben hatal-
masat tudtunk elõrelépni: óvo-
dáink férõhelyeit százharminc-
cal bõvítettük, átalakítottuk és 
modernizáltuk a Gárdonyi isko-
lát, új lehetõségeket valósítva 
meg, 2010 végére megduplá-
zódnak az Aradi utcai bölcsõde 
férõhelyei, zajlik a szakorvo-
si rendelõintézet átalakítása, 
és a háziorvosi rendelõkkel 
kapcsolatos programunk is 
elkezdõdött. Ennek keretében 
két helyen új egészségházak 
nyitják meg kapuikat, és ter-
vezzük egy olyan intézmény 
kialakítását is, ahol a jelenleg 
még a szakorvosi rendelõben 
praktizáló háziorvosok kaphat-
nak helyet – sorolta a polgár-
mester, aki szavait azzal zárta: 
e közeli jövõben megvalósuló 
fejlesztésrõl azért lehet nagy 
biztonsággal beszélni, mert a 
költségvetést 19:8 arányban el 
tudták fogadni.

 Ádám Katalin

Amikor a költségvetési tanács-
ban tárgyaltuk a tervezetet, 
szemet szúrt, hogy a dolo-
gi kiadásokat tíz százalékkal 
kívánja csökkenteni az intéz-
ményeknél az elõterjesztõ, ez 
pedig azt jelentette, hogy az 
intézményeknél, a WC-papír-
tól a papírzsebkendõn át egé-
szen az írópapírig, nagy gondot 
okozhat – fûzte hozzá a költség-
vetési vitához Horváth András, 
a KDNP frakció vezetõje.

– Ekkor én úgy döntöttem a 
KDNP-vel, hogy ennek a 175 
millió forintnak megpróbáljuk 
megtalálni az ellenoldalát, és 
ezért van az, hogy a költségve-
tésben a különbözõ tételeknek 
a csökkentését javasoltuk. Ez 
egy 230-240 milliós csomag volt, 
amibõl meg lehetett volna taka-
rítani 175 millió forintot, és így a 
dologi kiadások helyreállhattak 
volna. Sajnos, a polgármester úr 
nem volt partner ebben a dolog-
ban, és sorban leszavaztatta a 
javaslatokat, és végül a 175 mil-
liós dologi kiadásokra történõ 
elvonás megtörtént.

– A költségvetésben vannak 
olyan tételek, amelyek szere-

pelnek ugyan, de realizálásuk 
eleve megkérdõjelezhetõ. Ilyen 
például egy 480 millió forintos 
ingatlan eladása, aztán hiányzik 
a költségvetésbõl a most átadott 
Batthyány Sportcsarnoknak 
az üzemeltetési költsége, ami 
jóval magasabb lesz, miután 
egy korszerûbb létesítményrõl 
van szó. Ezt a költségvetést 
valószínûleg már a következõ 
közgyûlésen módosítani kell. 
A költségvetés összességében 
az elfogadott 1,5 milliárd forint-
tal szemben, az én véleményem 
szerint, olyan 2-2,2 milliárd 
forintos hiányt tartalmaz, és 
ez a mûködési hiány nagyon 
súlyos dolog, hiszen a város a 
saját vagyonát éli fel.

– Én a nem kötelezõ felada-
tok csökkentését javasoltam. 
Ilyen volt az egyéni képviselõk 
96 milliós kerete, mert a 
képviselõk belátták volna, 
hogy ezzel egy jelentõs össze-
get takaríthattunk volna meg. 
A véleménykülönbségnek az 
volt az oka, hogy a két frakció 
összesen öt percet egyeztetett a 
2010-es költségvetésrõl. 
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A KDNP ellenezte a dologi  
kiadások csökkentését

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/347-459	
	 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

Soha nem látott többséggel  
fogadták el a költségvetést
Tizennégy ajánlat érkezett 
a csatornapályázat elsõ 
ütemére kiírt közbeszer‑
zési eljárásban – jelentet‑
te be T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékoz‑
tatóján, ahol elmondta azt 
is: a 2010‑es költségve‑
tést soha nem látott több‑
séggel, 19:8 arányban 
fogadta el a közgyûlés.

Ez a régi, gyommal-fákkal benõtt árok is hamarosan megújul Erzsébetvárosban
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Meghívó részönkormányzati ülésekre

Tusculanum Településrészi Önkormányzat
Idõpont: március 22. (hétfõ) 18 óra

Helyszín: Gárdonyi Géza Általános Iskola
2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1–3.

 
Vincellér – Kertváros Településrészi Önkormányzat

Idõpont: március 24. (szerda) 17 óra
Helyszín: Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19–21.

Tisztviselõ- és Újtelepi Városrész Településrészi 
Önkormányzat

Idõpont: március 24. (szerda) 18 óra
Helyszín: Batthyány Általános Iskola,  

2030 Érd, Fácán köz


