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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

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. CSŐZIK 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 képviselô 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.

 

Költöznek a Tompa utcai ren-
delőben dolgozó háziorvosok, 
a Riminyáki út 25. szám alatt 
elkészült ugyanis az új, komp-
lex háziorvosi szolgáltatást 
nyújtó intézmény – hangzott 
el a múlt szerdai sajtótájékoz-
tatón. Segesdi János alpolgár-
mester emlékeztetett arra: két 
évvel ezelőtt megkezdték a 
tárgyalásokat a háziorvosok-
kal, hogy megoldást találjanak 
a leromlott állapotú rendelők 
felújítására, ám az eredeti 
koncepciót az egyeztetések 
során elvetették. Most mégis 
sikerült eredményt elérni: 
magánberuházásból elkészült 
a Riminyáki úti rendelő – azaz 
az első egészségház, amelyet 
várhatóan több is követ majd. 
A háromoldalú szerződés (a 
beruházó és az önkormány-
zat, illetve a háziorvosok és az 
önkormányzat között) tartal-
máról május 18-án tárgyaltak 
az érdekeltek. A megállapodás 
így körvonalazódott, és ha a 
közgyûlés felhatalmazást ad a 
polgármesternek a szerződés 
aláírására, a rendelő megnyit-
hatja kapuit – mondta Segesdi 
János, hozzátéve: az emelt 
szintû háziorvosi szolgáltatá-
sok nyújtására alkalmas intéz-
mény ötvenéves futamidő 
után kerül az önkormányzat 
tulajdonába. Jelenleg a város-
nak haszonélvezeti joga van, 
azaz meghatározhatja, milyen 

szolgáltatást nyújthatnak az 
itt dolgozó orvosok – többen 
ugyanis a háziorvosi mellett 
magánszakrendelést is nyit-
hatnának a végzettségük alap-
ján, amit azonban az önkor-
mányzat korlátozni kíván. 

– Az önkormányzat nem 
szeretne lehetőséget adni arra, 
hogy a háziorvosok a tervezett 
egészségházakban korlátlanul 
folytathassanak szakellátást is, 
ugyanis akkor értelemszerûen 
csökkenne a szakorvosi rende-
lőintézet kapacitása, márpedig 
ez az intézmény most újul meg 
másfél milliárdos támogatással, 
és az esetleges betegszámcsök-
kenés veszélyeztetné a pályá-
zat megtérülését – fejtette ki 
Segesdi János, hozzátéve: ezt a 
háziorvosok és az egészségügyi 
bizottság tagjai is tudomásul 
vették. 

– Nem zárkózunk el azon-
ban attól, hogy olyan szakorvo-
si ellátások költözhessenek be 
az egészségházakba, amelyek 
a szakorvosi rendelőintézetben 
nem végezhetők el. Szakorvosi 
rendelést tehát csak úgy lehet 
nyitni az egészségházakban, ha 
jóváhagyja a közgyûlés és az 
egészségügyi bizottság – mond-
ta az alpolgármester. 

Õsszel elkészül a Bajcsy-
Zsilinszky úton az az egész-
ségház is, ahol a jövőben egész 
Parkváros egészségügyi alap-
ellátása megvalósulhat: három 

háziorvosi, két gyermekorvosi 
rendelő, illetve a védőnői szol-
gálat kap majd itt helyet. 

– Az intézményben lehetőség 
van egy plusz gyermek- és egy 
további háziorvosi körzet lét-
rehozására is. Erre a tartalékra 
azért van szükség, mert Érden 
Parkváros népessége növekszik 
a legdinamikusabban – jegyezte 
meg T. Mészáros András. 

A polgármester a sajtótá-
jékoztatón azt is elmondta: a 
sportcsarnokkal, illetve a mel-
lette fekvő terület hasznosítá-
sával kapcsolatos előterjesztést 
– amelyet vissza kellett vonnia, 
mivel a KDNP- és az MSZP-frak-
ció nem jelent meg a javaslat 
megtárgyalását követő szünet 
leteltével a szavazáson – ismét 
elő kívánja terjeszteni, a vita 
során elhangzott érveket mérle-
gelve, figyelembe véve és beépít-
ve a következő javaslatba. 

– A júniusi közgyûlést megelő-
zően egy rendkívüli közgyûlést 
szeretnénk összehívni, amelyen 
csak ezzel az előterjesztéssel 
tudunk foglalkozni – tette hozzá 
T. Mészáros András, megjegyez-
ve: az épület állagmegóvása és a 
lakosság érdekei is azt kívánják, 
hogy a sportcsarnok helyzete 
mielőbb rendeződjön.

A polgármester gratulált az 
ÉTV-Érdi VSE női kézilabdá-
zóinak a kimagasló teljesítmé-
nyért, mivel a csapat veretlenül 
jutott be az NB I-be. 

– Városunknak eddig semmi-
lyen sportágban nem volt NB 
I-es csapata, ezt a szintet a kézi-
labdásaink tudták elérni először 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András.

A polgármester ismerte-
tett egy kimutatást, amely 
nemrégiben jelent meg a Heti 
Világgazdaságban. A cikkben 
kigyûjtötték, hogy az egyes 
települések mennyi uniós és 
egyéb pályázati forrást tudtak 
elnyerni. Érd a hetedik helyen 
áll a huszonhárom megyei jogú 
várost és Budapestet szerepelte-
tő listán. 

– A gazdasági lap 30 milliárd 
forintos pályázati összeggel szá-
molt Érd tekintetében, ám ez az 
összeg jelenleg már magasabb. 
Az elért hetedik hely és az, hogy 
rangos városokat előztünk meg, 
visszaigazolja, mekkora munka 
folyik Érden – jegyezte meg T. 
Mészáros András, aki reményét 
fejezte ki, hogy ezt a munkát a 
jövőben is folytatni tudják, és a 
lakosság értékeli az elért ered-
ményeket. 

– Annak ellenére, hogy átala-
kulni látszik az önkormányzati 
törvény és az alpolgármesterek 
és a képviselők választásáról 
szóló jogszabály is, remélem, 
hogy a későbbiekben hasonló 
elánnal és összetétellel tudjuk 
folytatni a munkát – zárta sza-
vait a városvezető.

 Ádám Katalin

Uniós források: Érd a hetedik a megyei jogú városok sorában

Egészségház nyílik a Riminyáki úton
Hamarosan megnyílhat az 
elsô egészségház Érden, 
a Riminyáki út 25. szám 
alatt. Az új intézménybe a 
Tompa utcai rendelô házi-
orvosai költöznek – hang-
zott el a múlt szerdai pol-
gármesteri sajtótájékoz-
tatón. Õszre elkészül az 
az egészségház is, ahol a 
jövôben egész Parkváros 
egészségügyi alapellátá-
sát végzik majd – mond-
ta T. Mészáros András, 
aki beszámolt arról is: 
egy kimutatás szerint 
Budapest és a megyei 
jogú városok sorában 
Érd a hetedik az elnyert 
uniós és egyéb pályázati 
források elnyerése tekin-
tetében. Hamarosan beköltözhetnek a háziorvosok a Riminyáki úti rendelõbe
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Kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése a közép-magyarországi régióban
Érdi Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása

A rendkívüli időjárás sem hátráltatta a szakrendelő építését

Április	végén	a	Polgárok	Házában	projektbemutató	konferencia	keretében	mutatta	be	az	épülő	
szakrendelő	tervezett	szakmai	munkáját	dr.	Kőszegi	Gábor,	az	intézmény	főigazgatója.	Az	érdi	
háziorvosok	részére	rendezett	konferencián	a	főigazgató	főorvos	hangsúlyozta:	Érd	egy	minden	
tekintetben	 XXI.	 századi	 egészségügyi	 intézménnyel	 gazdagodik	 a	 közeljövőben.	T.	 Mészáros	
András	polgármester	az	eseményen	elmondott	köszöntőjében	kiemelte:	az	eltelt	húsz	évben	
kiváló	 szakmai	 munkát	 végeztek	 a	 szakorvosi	 rendelőintézet	 orvosai,	 műtősei,	 ápolói	 és	 az	
intézmény	valamennyi	más	dolgozója,	a	kistérség	betegeit	megfelelő	egészségügyi	ellátásban	
részesítették,	de	a	város	gyors	fejlődése	megkövetelte	a	rendelőintézet	bővítését,	mely	hóna-
pokon	belül	befejeződik.
	 	 A	 munkálatok	 egyébként	 májusban	 is	 a	 terveknek	 megfelelően	 zajlottak,	 és	 a	 rendkívüli	
időjárási	 körülmények	 ellenére	 sem	 volt	 fennakadás	 a	 kivitelezésben.	 Az	 új	 épület	 vasbeton	
tartószerkezeti	munkái	gyakorlatilag	befejeződtek,	a	földszinti	aljzatbeton	elkészült.	Az	egyes	
szinteken	 a	 belső	 válaszfalazási	 munkák	 zajlanak.	 A	 Felső	 utcai	 portaépület	 szerkezetépítési,	
betonozási	munkálatai	megkezdődtek,	az	orvosi	gépműszerek	közbeszerzési	eljárása	sikeresen	
lezárult.	 A	 beszállítók,	 üzembe	 helyezők	 és	 az	 építőipari	 kivitelező	 között	 megkezdődött	 a	
telepítés,	beépítés	részleteinek	egyeztetése.	
	 	 A	 járóbetegközpont	 kialakítása	 a	 Nemzeti	 Fejlesztési	 Ügynökség	 által	 kiírt	 KMOP-4.3.2-
2008-0003	számú	pályázat	keretében	biztosított	1	320	167	360	forintos	támogatásból	valósul	
meg.	 A	 2010	 decemberében	 elkészülő	 beruházás	 során	 az	 intézmény	 egynapos	 sebészettel,	
egy	 új	 mozgásszervi	 rehabilitációs	 nappali	 kórházzal	 bővül,	 megújul	 a	 kúraszerű	 ellátások	
infrastruktúrája	 és	 az	 orvosi	 eszközpark.	 A	 Nemzeti	 Fejlesztési	 Ügynökség	 képviseletében	 a	
projekt	során	a	Strukturális	Alapok	Programiroda	jár	el	közreműködő	szervezetként,	a	kivitele-
zési	munkákat	pedig	a	Progress-B	’90	Zrt.	végzi.	A	projekt	az	Európai	Unió	támogatásával,	az	
Európai	Regionális	Fejlesztési	Alap	társfinanszírozásával	valósul	meg.

KÖZLEMÉNY	

ÁMÖ 2010
Értesítjük	 a	 tisztelt	 lakosságot,	 hogy	 a	
Központi	Statisztikai	Hivatal	a	2010.	évi	XXIV.	
törvény	 előírásai	 alapján	 Általános	 mező-
gazdasági	 összeírást	 hajt	 végre	 2010.	 június	
1–21.	között.
	 	 Az	 összeírás	 célja,	 hogy	 a	 magyar	 mező-
gazdaságról	 pontos	 és	 hiteles	 képet	 adjon	 a	
gazdaságirányítás,	 az	 Európai	 Unió	 és	 a	 gaz-
dálkodók	részére.
	 	 Összeíróink	 valamennyi	 településen	 gyűjtik	

az	 adatokat,	 amelyek	 a	 statisztikai	 törvény	
rendelkezései	szerint	kizárólag	statisztikai	célra	
használhatók.	
  Az adatszolgáltatás kötelező!
	 	 Kérjük,	fogadják	bizalommal	az	igazolvánnyal	
ellátott	 összeíróinkat,	 legyenek	 segítségükre	 az	
összeírás	gyors	és	szakszerű	lebonyolításában.

Ingyenesen hívható zöldszám:
	 06-80-200-224

Segítő	együttműködésüket	köszönöm.
	 Dr. Szabolcs Mária jegyző


