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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 csütörtökén 16-17 óráig a Polgárok
Házában (Érd, Alsó u. 3.) 

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 
csütörtökén 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 csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

ÉRD	MEGYEI	JOGÚ	VÁROS	ÖNKORMÁNYZATA
Szociális	Gondozó	Központ	Időseket	Ellátó	Központja,	Érd,	Topoly	u.	2.

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
biztosít	térítésmentesen

•	 otthonukban,	egyedül	élő,	egészségi	állapotuk,
•	 idős	koruk	miatt	rászoruló,	krízishelyzetbe	kerültek	
•	 és	fogyatékkal	élők	számára.
				
Az ellátás biztosít:
•	 készüléket,
•	 segítségnyújtást	a	nap	24	órájában,
•	 a	jelzéstől	számított	30	percen	belül	helyszínre	érkezést,
•	 biztonságos	és	szakszerű	ellátást.

				
Jelentkezni	lehet:

					 	 Érsek Sándorné tagintézmény-vezetőnél
					 	 	 a	375-185-ös	telefonon

				
				
				

Az érdi Fidesz  
az együttmûködés pártján
Az érdi Fidesz a Nemzeti Együttmûködés jegyében újabb kísér-
letet tesz az összefogásra a helyi KDNP-vel – erősítette meg 
lapunk információját az érdi Fidesz frakcióvezetője. Segesdi 
János lapunknak elmondta: a napokban levélben fordultak az 
érdi KDNP elnökéhez, amelyben a választási együttmûködésre 
tettek ajánlatot. 

Mint ismert, tavaly októberben a KDNP kivált a Fidesszel 
közös frakcióból, és önálló politizálásba kezdett. Információnk 
szerint egy, a városunkban készült közvélemény-kutatás egy 
százalékos népszerûséget mért a KDNP-nél, míg a Fidesz 
népszerûsége Érden csaknem 60 százalék. Erre reflektálva 
Segesdi János elmondta: a Nemzeti Együttmûködés ideáját nem 
a népszerûségi index táplálja, hanem a közös értékek mentén 
való politizálás. A frakcióvezető bízik abban, hogy a kapcsolat-
felvétel pozitív visszhangra talál az érdi kereszténydemokraták 
köreiben.

T. Mészáros András polgár-
mester július 15-ére rendkívüli 
közgyűlést hívott össze, ám az 
ülésen az MSZP, a KDNP és a 
civilek képviselői nem jelentek 
meg, így a testület határozatkép-
telen volt, így nem tudott dönte-
ni olyan fontos, a város életében 
döntő fontosságú kérdésekről, 
mint a Helyi Építési Szabályzat, 
a Velencei úti Sportcsarnok és 
Uszoda sorsa, illetve a Gárdonyi 
Iskola alapító okiratának módo-
sítása (utóbbit egy hiánypótlás 
miatt sürgősen el kellett fogad-
ni, ugyanis az Államkincstárnak 
15 napon belül feltétlenül meg 
kell küldeni). 

T. Mészáros András július 19-

ére ismételten összehívta a rend-
kívüli közgyűlést, hogy a fenti 
napirendi pontokról sürgősen 
döntés születhessen. A Fidesz 
képviselőcsoportja úgy látja: a 
KDNP-s képviselők egyeztettek 
szocialista képviselőtársaikkal, 
és tudatos politikai stratégiát 
követve nem vettek részt a tes-
tület munkájában.

Az elmaradt ülést követő-
en  megpróbáltuk utolérni a 
távolmaradt frakciók vezetőit, 
hogy rákérdezzen a képviselők 
távolmaradásának okára. Varga 
László, az MSZP–frakcióvezető-
je lapunknak úgy nyilatkozott: a 
frakció túlnyomó többsége sza-
badságon van, ezért nem is tud-

Az ellenzék távolmaradt

Fontos döntéseket
hozott a közgyûlés
Mind a július 15-ére, mind a július 19-ére összehívott rendkívüli közgyûlésrõl távol 
maradtak a szocialista, a kereszténydemokrata és a civil képviselõk. A testület a hétfõi 
ülésen már határozatképes volt, így dönteni tudtak a város életét érintõ forntos és 
sürgõs kérdésekrõl. Varga László, az MSZP–frakcióvezetõje szerint a nyaraló szocialista 
képviselõknek nem volt okuk arra, hogy megszakítsák szabadságukat a rendkívüli ülés 
miatt, az elõterjesztések megtárgyalása várhatott volna augusztus végéig. A Fidesz-frak-
ció úgy látja: tudatos politikai stratégia áll a távolmaradás mögött. 

tak volna a napirendre tûzött 
súlyos kérdésekre kellőképpen 
felkészülni. Volt, aki el tudta 
halasztani a szabadságát, volt, 
aki nem. Nyílván azok, akik 
messzebbre elutaztak pihenni, 
nem szakíthatták meg egyik 
napról a másikra a nyaralásu-
kat. Nem is lett volna okuk rá 
– vélte Varga László –, hiszen 
a rendkívüli ülés napirendjén 
szereplő előterjesztések kivétel 
nélkül olyan ügyek, amelyekről 
szerinte nem okvetlenül szük-

séges éppen most, és ilyen sür-
gősen döntést hozni. Úgy vélte, 
ezeket meg lehetett volna tár-
gyalni korábban is, de akkor 
sem késnek el velük, ha rendes 
ülésszak idején kerülnek napi-
rendre. 

Varga László hangsúlyozta, 
T. Mészáros András korábban 
azt jelezte a képviselőknek, 
hogy augusztus 20-a környéké-
re tervezi a legközelebbi ülést, 
tehát a városatyák zöme úgy 
tervezte a nyári programjait, 
hogy akkorra mindenképpen itt 
legyen. Ehhez képest a szóban 
forgó, rendkívüli ülés összehí-
vása nincs összhangban a terve-
zettekkel – állította a szocialista 
képviselők frakcióvezetője. 

Természetesen keres-
tük Horváth Andrást, a 
Kereszténydemokrata Néppárt 
képviselőinek frakcióvezetőjét 
is, de telefonon sem sikerült őt 
elérnünk. 

A július 19-re, hétfő estére 
újra összehívott közgyûlésen az 
ellenzéki képviselők ugyanúgy 
nem voltak jelen, mint a múlt 
csütörtökin, ám a megjelent 15 
képviselővel a grémium már 
határozatképesnek bizonyult, 
és a gördülékenyen lefolytatott 
ülésen mind a kilenc napirendi 
pontban pozitív határozat szü-
letett. 

A képviselők elfogadták egye-
bek között a város teljes terü-
letére vonatkozó településren-
dezési terveket, döntöttek az 
Aradi utcai Bölcsőde eszközbe-
szerzésének biztosításáról, és a 
Gárdonyi Iskola alapító okiratá-
nak módosításáról is. 

Mivel az ismételten összehí-
vott közgyûlés lapzártánk ide-
jén zajlott, az erről szóló rész-
letes beszámolót következő lap-
számunkban közöljük.  be

Dr. Veres Judit képviselõ asszony interpellál
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Mindkét ülésrõl távolmaradtak az ellenzéki képviselõk


