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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. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első péntekjén 17 és 19 óra 
között.

 

Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 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

Pályázati felhívás
Érd	Megyei	Jogú	Város	Oktatási	és	Művelődési	Bizottsága	a	122/2007.	(IV.	19.)	KGY.	számú	határo-
zatban	foglaltak	alapján	pályázatot	hirdet	az	Önkormányzat	2010.	évi	költségvetési	rendeletében	
meghatározott	Média	Alapra.
A	 Média	 Alap	 célja	 a	 helyi	 írott	 és	 elektronikus	 sajtó	 társadalmi	 szerepvállalásának	 elősegítése,	
növelése,	az	önkormányzati	feladatok	hatékonyabb	ellátása.	A	közszolgáltatás	minőségének	továb-
bi	javítása,	a	versenyhelyzet	erősítése	a	helyi	médiumok	támogatásával.	Ennek	érdekében	kívánja	
támogatni	az	Önkormányzat	közigazgatási	területén	működő,	valamint	ezen	túl	az	Önkormányzat	
céljait	elősegítő	kiadókat	és	műsorszolgáltatókat.
Támogatásban részesíthetők köre:
A	Média	Alapra	pályázhatnak	mindazon	 írott	és	elektronikus	sajtó	szervezetei,	amelyek	a	sajtóról	
szóló	1986.	évi	 II.	 törvény	és	a	 rádiózásról	és	 televíziózásról	szóló	1996.	évi	 I.	 törvény	hatálya	alá	
tartoznak,	valamint:
*	Az	Önkormányzat	közigazgatási	területén	legalább	egy	éve	működnek	és	Érd	céljainak	megfelelő	
tartalmisággal	jelennek	meg
*	 Az	 Önkormányzat	 közigazgatási	 területén	 kívül	 legalább	 egy	 éve	 működnek,	 de	 Érd	 céljainak	
megfelelő	tartalmisággal	jelennek	meg.
Támogatásban	 részesíthető	 mindazon	 természetes	 személy,	 jogi	 személy,	 valamint	 ezek	 jogi	 sze-
mélyiséggel	nem	rendelkező	társasága,	továbbá	lapkiadói	tevékenységre	jogosult	szervezet,	mely	
az	írott	sajtó	tekintetében	időszaki	lap	kiadója,	és	a	12/1986.	(IV.	22.)	számú	MT	rendelet	4/A.	§-a	
alapján	a	Kulturális	Örökségvédelmi	Hivatal	nyilvántartásba	vett,	továbbá	a	rádiózásról	és	televízió-
zásról	szóló	1996.	évi	I.	törvény	alapján	műsorszolgáltatónak	minősül.
Jelen	pályázati	kiírás	alapján	nem	részesíthetők	támogatásban	azon	szervezetek,	melyek	közvetlen	
költségvetési	támogatásban	részesülnek	Érd	Megyei	Jogú	Város	költségvetéséből.
Támogatás kérhető:
•	 Sajtótermékek,	időszaki	lapok	kiadására
•	 Rádió-	és	televízióműsorok	készítésére
Az elbírálás szempontjai:
•	 	A	pályázat	megfelelése	a	kiírás	tartalmi	és	formai	követelményeinek
•	 A	pályázó	eddigi	szakmai	munkája
•	 A	költségvetés	megalapozottsága,	realitása

•	 	A	 pályázatban	 foglaltak	 szakmai	 megalapozottsága:	 céljának,	 tartalmának	 kidolgozottsága,	
értéke,	tárgyilagos,	pártatlan,	tényszerű	és	időszerű,	sokoldalúan	megfogalmazott	tartalmak	és	
vizuális	megjelenés.

Előnyben részesülnek:
•	 	Azok	a	pályázók,	akik	a	pályázati	cél	megvalósításához	saját	forrással	is	rendelkeznek.
•	 	Azok	a	pályázati	programok,	melyek	a	közszolgálatiság	elvét	helyezik	előtérbe.
A pályázathoz csatolni kell:
•	 Pályázati	adatlapot
•	 Az	eddigi	tevékenység	leírását
•	 A	tervezett	tevékenység	részletes	bemutatását
•	 A	tervezett	tevékenység	részletes	költségvetését
•	 	Köztartozás	fenn	nem	állását	vagy	folyamatos	törlesztését	igazoló,	60	napnál	nem	régebbi	nyilat-

kozatokat	(APEH,	VPOP,	helyi	önkormányzat)	(jogi	személy	esetén)
•	 Cégbírósági	bejegyzés	másolatát	(jogi	személy	esetén)
•	 	nyilatkozatot	 arról,	 hogy	 a	„de	 minimis”	 támogatás	 összege	 a	 támogatási	 döntést	 megelőző	

három	pénzügyi	évben	nem	haladja	meg	a	jogszabályban	meghatározott	mértéket.
•	 	Nyilatkozat	 a	 közpénzekből	 nyújtott	 támogatások	 átláthatóságáról	 szóló	 2007.	 évi	 CLXXXI.	 tör-

vény	szerinti	összeférhetetlenség,	illetve	érintettség	fennállásáról	vagy	hiányáról

A pályázat benyújtási határideje: 2010.	május	17.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010.	május	30.
A pályázati program megvalósítási határideje 2011.	május	31.
A	pályázatokat	a	Polgármesteri	Hivatal	Humánpolitikai	 Irodáján	kell	 leadni	egy	példányban.	(Érd,	
Alsó	u.	3.,	I.	em.	110.	sz.)
Pályázni	 csak	 formanyomtatványon	 lehet,	 ami	 a	 Polgármesteri	 Hivatal	 Humánpolitikai	 Irodáján	
vehető	át,	vagy	letölthető	a	www.erd.hu	honlapról.	
A	 nyertes	 pályázókkal	 az	 Önkormányzat	 támogatási	 szerződést	 köt.	 A	támogatott	 a	 támogatás	
összegének	 felhasználásáról	 köteles	 elszámolni,	 illetve	 a	 megvalósulásról	 szakmai	 beszámolót	
készíteni,	 mely	 benyújtásának	 határideje	 a	 pályázati	 cél	 megvalósulásától	 számított	 30.	 nap,	 de	
legkésőbb	2011.	június	30.
A	 támogatási	 szerződésben	 rögzített	 céltól	 eltérő	 felhasználása,	 valamint	 a	 feladat	 teljesítésének	
elmaradása	esetén,	 illetőleg	ha	a	támogatott	szervezet	a	támogatás	igénylésekor	lényeges	körül-
ményről,	tényről	valótlan	vagy	hamis	adatot	szolgáltatott,	vagy	a	felhasználásról	nem	számol	el,	a	
támogatás	összegét	vissza	kell	fizetni.
A	döntésről	valamennyi	pályázót	írásban	értesítjük.

Újabb két cég csatlakozott 
A kultúra gazdagít program-
hoz, így már ötszörösen kapja 
vissza egy-egy jegy árát az, 
aki az érdi városi, illetve a 
mûvelődési házban megtartott 
kulturális programokra látogat. 
A rendezvényeken részt vevők 
mostantól ötféle, a jegy árával 
egyenként megegyező értékû 
kupont kapnak, amit a prog-
ramhoz csatlakozó üzletekben 
élelmiszerre, könyvre, víz- és 
gázszerelvényekre, illetve múlt 
szerdától már lakástextilre, ter-
mészetgyógyászati szolgáltatás-
ra válthatnak be. Példaképpen: 
egy ezerforintos jegy mellé a 
pénztárban öt kupont kapunk, 
ezer-ezer forint értékben. Az 
egyik ezerforintos kupont fel-
használhatjuk a Budai úti (illet-

ve a martonvásári) CBA Príma 
üzletben, a másik ezerforintos 
kuponért könyvet vehetünk a 
Bíró András Könyváruházban, 
a harmadikért szerelvényt a 
Big Mix Plusz Kft. boltjában, 
míg a negyedik kuponért a 
Riminyáki út 79. szám alatti 
méteráru-, rövidáru-, lakástextil-
üzletben vásárolhatunk, az ötö-
diket pedig a Glória Holisztikus 
Stúdióban (Tárnok, Rákóczi út 
94.) válthatjuk be. A kuponokat 
nem kell azonnal levásárol-
nunk, december 31-ig eltehet-
jük, gyûjthetjük őket – például 
karácsonyi ajándékra.

A most csatlakozó két cég 
képviselőivel múlt szerdán írta 
alá a megállapodást Bozsogi 
János, a városi rendezvényeket 
szervező Érdi Városi Televízió 

A kultúra gazdagít program újabb partnerekkel bõvült 

Már ötszörösen 
térülnek meg a jegyárak
Most már ötszörösen kapja vissza egy-egy jegy 
árát az, aki az érdi városi, illetve a mûvelõdési 
házban rendezett programokra látogat, ugyanis 
újabb két cég csatlakozott A kultúra gazdagít prog-
ramhoz. Az errõl szóló megállapodás aláírására 
múlt szerdán került sor.

és Kulturális Szolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatója, valamint 
Szedlacsek Emília, a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ 
igazgatója.

A Riminyáki út 79. alatti 
méterárubolt vezetője, Horkai 
Attiláné a szerződés aláírását 
követően elmondta: nemcsak 
azokat várják üzletükben, akik 
a lakásukat szeretnék színesí-
teni, harmonikussá varázsolni 
új textíliákkal, hanem azokat 
is, akiknek a varrás, hímzés, 
kötés kikapcsolódást, feltöltő-
dést jelent.

A Glória Holisztikus Stúdió 
– mint a szerződést aláíró Fekete 
Kornélia elmondta – szenvedély-
betegségek gyógyításával foglal-
kozik az alternatív gyógyászat 
eszközeivel. 

– A holisztikus gyógyítás az 
ember teljes egészét veszi ala-
pul, eltérően a hagyományos 
orvoslástól, és egyaránt foglal-
kozik a test és a lélek jóllétével. 
A holisztikus gyógyítók ener-
giaszinteket térképeznek fel, 
és az eredmény függvényében 
alkalmaznak különféle eljáráso-
kat. A mi stúdiónk elsősorban 
szenvedélybetegségek gyógyí-
tásával foglalkozik, egyéni és 
csoportterápiás módszerekkel 
– magyarázta Fekete Kornélia, 
hozzátéve: a tárnoki mellett 
hamarosan Érden is megnyitják 
stúdiójukat, ahol szintén bevált-
hatják kuponjaikat a városi ren-
dezvényekre jegyet vásárlók. 

– Az érdeklődőket telefo-

nos bejelentkezés után tudjuk 
fogadni, ezért kérjük, a 30/552-
6289-es telefonszámon vegyék 
fel velünk a kapcsolatot – fûzte 
hozzá az addiktológus szak-
ember, aki A kultúra gazdagít 
programmal kapcsolatban azt 
emelte ki: ilyen és hasonló kez-
deményezésekhez csatlakozva 
a vállalkozások nemcsak a saját 
eredményeiket, de a kulturális 
programokat is támogatni tud-
ják. – Egyelőre öt vállalkozó 
csatlakozott, de ha többen meg-
látják az ebben rejlő lehetősé-
geket, egyre inkább profitálni 
fogunk belőle – jegyezte meg. 

Bozsogi János az érdi kez-
deményezés egyedülálló voltát 
hangsúlyozta. 

– Az, hogy most már öt szer-
ződő partnerünk van, világosan 
mutatja: megéri csatlakozni a 
programhoz – mondta.

Nemcsak a közönség, 
nemcsak a vállalkozók, de a 
mûvelődési központ is nyert az 
érdi kultúratámogató modell 
bevezetésével. Mint Szedlacsek 
Emília igazgató elmondta, ren-
dezvényeikre egyre többen vál-
tanak jegyet. 

– Statisztika ugyan fél évkor 
készül, de már most látjuk, 
érezzük: intenzívebb a jegyvá-
sárlás és a részvétel. A városi 
kulturális kínálat is színesebb, 
gazdagabb lett, amit a közön-
ség is észrevett – tette hozzá 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ igazgatója.

 Á. K.

Új cégek kapcsolódtak be A kultúra gazdagít programba. Képünkön 
az aláírók: Szedlacsek Emília (Szepes MK), Fekete Kornélia (Glória 
Holisztikus Stúdió), Horkai Attiláné (méteráruüzlet) és Bozsogi János 
(ÉrdTV)
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