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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.

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

Áprilistól átalakul az érdi 
Gyermekjóléti Központ: Pest 
Megyei Módszertani Központ 
Gyermekjóléti Központ néven, 
bővülő feladatkörökkel mûkö-
dik az elkövetkezendő években 
– jelentette be a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékoz-
tatón Segesdi János alpolgár-
mester. Bereiné Petrik Mária 
intézményvezető azt hangsú-
lyozta: e cím elnyerése dicső-
ség a városra nézve is, hiszen a 
központ fenntartója Érd megyei 
jogú város. 

– Köszönetet szeretnék mon-
dani a közgyûlésnek, amiért 
bizalmat szavazott nekünk. 
Ezzel a címmel Érd város, illetve 
a kollégáim munkáját is elismer-
ték, hiszen öt évre megkaptuk 

azt a jogot, lehetőséget, hogy a 
Pest megyében mûködő gyer-
mekjóléti szolgálatokat tanácsa-
inkkal, javaslatainkkal segíthes-
sük. Feladataink közé tartozik 
majd a különféle módszerek 
kidolgozása, a gyermekjóléti 
intézményekhez történő eljut-
tatása, a kiadványok szerkesz-
tése is. Így nemcsak a városért 
fogunk dolgozni, hanem Pest 
megye összes gyermekjóléti 
szolgálatának munkájában részt 
veszünk majd. Jogkört kaptunk 
eme intézmények ellenőrzésére 

Érd MJV Önkormányzata a 
közgyûlési felhatalmazás alap-
ján, sikeres közbeszerzési pályá-
zat lefolytatásával, az ERANDÓ 
Biztonságtechnikai Tanácsadó 
és Kereskedelmi Kft.-vel 2009. 
április 08-án, a város területén 
kiépítendő térfigyelő kamera-
rendszerre kötött vállalkozási 
szerződést.

A térfigyelő kamerarendszer 
a város fontosabb közlekedési 
csomópontjain és a szakembe-
rek által veszélyesnek minősí-
tett területein (pl. a városból ki- 
és bevezető útvonalak) össze-
sen 50 kamerahelyet tartalmaz, 
melyből 24 aktív kamera üzemel 
és 26 kamerahely aktív kame-
ra telepítésére elő van készít-
ve, amelyek aktivizálására az 
anyagi lehetőségek függvény-
ében a jövőben kerülhet sor. 
A videoközpont telepítésére az 
Érdi Rendőrkapitányság ügye-
letén került sor, ahol 24 órás 
állandó megfigyelés van.

A kivitelezés két ütemben 
történt meg, I. ütemben (2009. 
júniusig) 18 aktív kamera és 9 
előkészített kamerahely került 
kiépítésre, mely azóta zavar-
talanul üzemel. A II. ütemben 
(2010. márciusig) 6 aktív kame-
ra és 17 előkészített kamera-
hely került kiépítésre, melynek 
mûszaki átadás-átvételére 2010. 
március 31-én 15.00 órakor 
kerül sor.

A beruházás értéke bruttó 
86 millió Ft, mely a vállalkozó 
részére a kivitelezés üteméhez 

igazodva két részletben került, 
illetve kerül kifizetésre a sike-
res próbaüzemet követően. 
A rendszer jótállási ideje 2 évre 
(2012. 13. 31-ig) terjed ki, mely 
időszakra a vállalkozónak (térí-
tés ellenében: 182 400 Ft/hó) 
karbantartási kötelezettsége 
van.

Az előkészített kamerahelyek 
azt jelentik, hogy a kihelyezett 
kameradobozok a rendszerbe 
be vannak kötve, önvédelmi 
kamerával el vannak látva és 
aktivizálásukhoz már csak a tér-
figyelő kamerák behelyezésére 
van szükség.

A kamararendszer előírás-
szerû mûködtetéséért a Pol-
gármesteri Hivatal Közterület-
 felügyelete és a rendőrség fele-
lős.

Egyúttal tájékoztatjuk a 
nyilvánosságot arról is, hogy 
a szelektív hulladékgyûjtő szi-
getek szabálytalan használatá-
nak visszaszorítása érdekében 
ez év április-májusában a 10 
legproblémásabbnak tartott 
szigetnél is térfigyelő kame-
rahelyek kerülnek kiépítésre, 
melyekben váltakozva 2 db 
mobil, mozgásérzékelővel ellá-
tott felvevő kamera kerül elhe-
lyezésre. A rögzített felvételek 
naponkénti kiértékelése alapján 
a közterület-felügyelet a szük-
séges intézkedéseket megteszi. 
A beruházás értéke viszonylag 
csekély, 2,8 millió Ft.

Kocsis János 
védelmi referens

Közlemény

térfigyelõ kamerarendszer  
kiépítésének befejezésérõl

Megyei hatáskört kapott az érdi Gyermekjóléti Központ

Még több kamera  
figyeli a várost
Áprilistól átalakul és Pest 
megyei feladatokat is 
ellát az érdi Gyermekjóléti 
Központ – hangzott el a 
múlt heti polgármesteri 
sajtótájékoztatón, ahol 
szó esett a térfigyelõ 
rendszer második üte-
mének befejezésérõl, 
tíz hulladékgyûjtõ sziget 
bekamerázásáról, illet-
ve a költészet napja érdi 
programjairól is.

is, a Pest Megyei Közigazgatási 
Hivatal munkatársával együtt 
– fûzte hozzá Bereiné Petrik 
Mária, megjegyezve: jelenlegi 
munkájukat is magasabb szin-
ten tudják majd mûvelni, hiszen 
több információt, tapasztalatot 
tudnak gyûjteni a megyében, és 
közvetlen minisztériumi forrás-
ból is tájékozódhatnak. 

– Külön normatívát is kapunk, 
amelyből egy pluszmunkatársat 
tudunk alkalmazni, kimondot-
tan a módszertani feladatok 
ellátására, koordinálására. Így 
az átalakulásból csak profi-
tálhatunk – mondta az intéz-
ményvezető. Segesdi János 
azt hangsúlyozta: az önkor-
mányzat kötelessége, hogy az 
emelt szintû, minőségi munkát 
segítse, finanszírozza, hiszen a 
szakmai rang nemcsak az adott 
intézménynek, hanem a város-
nak is elismerést jelent. 

Az alpolgármester beszámolt 
arról is, hogy befejeződött a 
térfigyelő rendszer kiépítésének 
második üteme. Tavaly júniu-
sig 18 aktív kamera és 9 elő-
készített kamerahely, most 6 
aktív kamera és 17 előkészített 
kamerahely került kiépítésre – a 
mûszaki átadásra múlt szerdán 
került sor. 

– Sem tavaly, sem most nem 
hoztuk nyilvánosságra, hol van-
nak az aktív kamerák, hiszen 
így elérhetjük, hogy minden 
egyes kamerahelynél betartsák 
az emberek az egymás mellett 
élés szabályait – jegyezte meg 
az alpolgármester, hozzátéve: a 
helyek kiépítése jóval drágább, 
mint maga a kamera, így a kiépí-
tett kamerahelyeket később 
kisebb költséggel feltölthetik. 

– A rendszer akár kétszáz 
kamera jeleit is képes fogadni, 
így remélhetőleg több kamerát is 
felszerelhetünk. Már jelezték érdi 
lakosok, hogy önerőből finanszí-
rozva egy-egy szerkezetet, csat-
lakoznának a rendszerhez. Erre 
mód van, amennyiben szakmai-
lag a kérés megoldható és indo-
kolt – tette hozzá Segesdi János. 

A térfigyelő rendszertől füg-
getlenül a tíz legproblémásabb 
hulladékgyûjtő szigetet is figyel-
ni fogják: itt mobil kamerákat 
szerelnek fel, és a közterület-
felügyelők naponta értékelik a 
látottakat. Azokkal szemben, 
akik illegális hulladéklerakónak 
használják a gyûjtőszigeteket, 
eljárást indítanak – hangsúlyoz-
ta Segesdi János. 

Az alpolgármester ismertet-
te a költészet napja idei városi 
programjait is. A rendezvény 
árpilis 12-én 19 órakor kezdő-
dik T. Mészáros András polgár-
mester köszöntőjével, majd a 
József Attila-díjas Szentmártoni 
János költő mond beszédet. 
A Vendéglő a Parnasszuson 
nevû, immár hagyományos 
gasztronómiai és irodalmi 
kirándulás keretében a Petőfi 
Vándorszínház adja elő A költő 
utazása címû mûvet, Ferenczi 
György és a Rackajam, Szabó 
Sipos Barnabás színmûvész 
és Gulyás Csilla hárfamûvész 
közremûködésével. A költészet 
napi rendezvényre belépőjegyet 
kell váltani, ára – a vacsorával 
együtt – 3500 forint.

– A menüt nem ismertetem: 
aki eljön, úgyis megkóstolja, aki 
otthon marad, megbánja – tette 
hozzá Segesdi János.

 Ádám Katalin

Az Emma utcai Gyermekjóléti Központ áprilistól Pest megyei feladatokat is ellát
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