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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 9–11 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.

Az Érdi Csatornamû Vízgazdál-
kodási Társulat elnökhelyette-
sét, Simó Károlyt kértük, hogy 
válaszoljon néhány időszerû 
kérdésre.

– Hol tart a program megva-
lósítása? Vannak, akik szerint 
túl lassú a lebonyolítás, és már 
régen el kellett volna kezdődnie 
a megvalósításnak. 

– Jelenleg az út mintegy két-
harmadánál tartunk. A program 
lebonyolítása eredetileg is a 
2007–2013 közötti időszakra 
volt tervezve. Értem és érzem 
a türelmetlenséget, de van-
nak olyan lépések, amelyeket 
egyszerûen nem lehet kihagyni, 
és amelyek sajnos időigénye-
sek (például pályázat elbírálása, 
brüsszeli döntés, közbeszerzés 
stb.). Ezért is készült az üte-
mezés ennek megfelelően, és 
mindeddig sikerült is tartani:

Ütemterv
2007. november: pályázatok 

kiírása az NFÜ részéről, pro-
jekt-előkészítés megkezdése

2008. július: társulat megala-
kulása saját forrás biztosí-
tására

2008. december: érdi pályázat 
beadása

2009. június: pályázat pozitív 
elbírálása, augusztus: támo-
gatási szerződés, projekt 
indulása

2010. június: brüsszeli döntés 
Következik (tervezett időpon-

tokkal!):
2010. október 1.: borítékbon-

tás, ajánlattételi határidő (itt 
tartunk most!)

2010. késő ősz: fizikai kivitele-
zés megkezdése

2012. december: fizikai kivite-
lezés befejezése

2013. június: pénzügyi elszá-
molás

– A program megvalósításá-
hoz Érden is hozzájárul a lakos-
ság. Hol van az általuk befize-
tett pénz?

– Nagyon pontos számokat 
tudok mondani. Két formá-
ban van: egy része a társula-
ti tagok saját nevükre nyitott 
LTP-bankszámláján. Itt, a több 
mint 11 000 LTP-számlán – az 
augusztus 30-i banki jelentés 
szerint – összesen 464 406 207 
Ft van. A másik része a társulat 
nevére nyitott banki számlákon 
van. A szeptember 22-i banki 

egyenleg szerint ez az összeg 
582 486 020 Ft.

Összességében tehát a tár-
sulati tagok eddig apránként 
már mintegy 1047 milliárd Ft-ot 
takarítottak meg. Ez megfelel a 
tervezett ütemezésnek, ugyanis 
2017 végéig kell összegyûlnie a 
szükséges és tervezett mintegy 
4,2 milliárd Ft önrésznek. Ha ez 
ebben az ütemben folytatódik, 
akkor nem lesz semmi gond 
ennek a megvalósulásával.

– Vannak, akik számára nem 
világos, hogy mi történik a tár-
sulathoz befizetett pénzekkel. 
Ki kamatoztatja, mit fizetnek 
belőle, és ki ellenőrzi a pénzek 
elköltését?

– A társulathoz befizetett 
összegek, mint azt említettem, 
a társulatnál jelennek meg, és 
az érte kapott kamatok a társu-
lati tagok közös vagyonát gya-
rapítják. De ennél is fontosabb, 
hogy mindez csak a csatorna-
beruházás céljaira használha-
tó fel. A társadalmi ellenőrzést 
a tagok maguk közül válasz-
tott küldöttei, a maguk közül 
választott Ellenőrző Bizottság, 
a felügyeleti szervek valósít-
ják meg. A küldöttek évente 
megtárgyalják és jóváhagyják 
a társulat éves költségvetését, 
amely meghatározza, hogy 
mire és mennyit engednek 
költeni az adott évben a közös 
pénzből. 

– Konkrétan mire költenek?
– A csaknem kétéves mûkö-

dés tapasztalataiból meg tudom 
említeni azokat a leginkább 
kiugró tételeket, amelyek talán 
nem közismertek. Ilyenek pél-
dául éves szinten a banki költ-
ségek (6,5 millió Ft), a postai és 
nyomdaköltségek (6 millió Ft), 
a könyvelés (2,5 millió Ft), az 
irodabérlés és a mûködési költ-
ségek (3,9 millió Ft) stb. Minden 
egyes forintot, ami e fölött van, 
félreteszünk, hiszen azt csak a 
beruházás céljaira szabad fel-
használni. Mint említettem, ott 
vannak a számlákon.

– Mennyi pénzt kapnak az 
Intéző Bizottság és az Ellenőrző 
Bizottság tagjai?

– Az említett vezető és ellen-
őrző szervek tagjai tiszteletdíj 
nélkül, társadalmi munkában 
végezték tevékenységüket. Te-
hát ezért a tevékenységükért 
nem kaptak és nem kapnak 
pénzt. 

A pénz hiánytalanul a társulati számlákon van

A tagok megtakarítása több mint  

egymilliárd forint
Az érdi térségi szennyvíz-elvezetési programról elmondhatjuk, hogy a város eddigi 
legnagyobb környezetvédelmi és életminõség-javító beruházása. Mindeddig úgy 
tûnt, hogy ez a hatalmas beruházás annyira közös érdek, annyira fontos mindenki-
nek, hogy kimaradhat a politikai kampányviták kereszttüzébõl. Mostanában azon-
ban elõfordul, hogy különbözõ fórumokon támadják a programot. 

– Miért nem tudnak sokan 
ezekről a tényekről?

– Mi folyamatosan, szinte min-
den lehetséges fórumon tájé-
koztatást nyújtunk. A társulat 
gazdálkodása teljesen átlátható.

– Korábban is felvetődött a 
kérdés, hogy miért kell előre 
fizetni az érintett tulajdonosok-
nak…

– Ez tévedés, nem kell előre 
fizetni! A befizetendő érdekelt-
ségi hozzájárulás nem előleg 
egy majdan elvégzett munkára! 
Olyan ez, mint mondjuk egy 
társasháznál a közös költség. 

Abból – a közös pénzből – kifi-
zetés csak a munka elvégzése, 
szolgáltatás nyújtása után tör-
ténik. A közösen összegyûjtött 
pénzhez lehet igényelni az 
önkormányzati, kormányzati 
és EU-s forrásokat, hogy a tel-
jes – közterületen megvalósuló 
– beruházás megvalósulhasson. 
Az egyes tagok által fizetendő 
összeg tehát az önrészből rájuk 
eső rész. 

– Milyen formában fizetnek a 
tulajdonosok?

– A társulati tagok – választá-
suk szerint – különböző formában 
fizethetik be a beruházásból rájuk 
eső részt. Vannak, akik egy összeg-
ben, vannak, akik részletekben 
fizetik be. Akik az egyösszegû 
fizetést vállalták, azok számára 
– az ingatlantulajdonosok döntése 
alapján – a fizetési határidő 2009. 
október 30. volt. 

Azok közül, akik részletek-
ben fizetnek, a legtöbb tag azt 
a megoldást választotta, hogy 
a társulat megalakulásakor 
nyitott egy „különleges”, ún. 
lakás-takarékpénztári (LTP) 
bankszámlát. A tulajdonos meg-
bízásából minden egyes, a tár-
sulathoz befizetett 2605 Ft-ból 
1820 Ft-ot a társulat átutal a 
társulati tag LTP-megtakarítási 
bankszámlájára.

– Mi történik a fennmaradó 
havi 785 Ft-tal? Ennyibe kerül a 
társulat mûködése?

– Természetesen nem kerül 
ennyibe. Nem is szabad ennyi-
be kerülnie, az borzasztó sok 
lenne. Ezt egy egyszerû, gyors 
számítással is lehet ellenőrizni. 
A rosszindulatú híresztelések 
terjesztőinek állításával szem-
ben a fent említett ügyfélszol-
gálati, banki és egyéb – költ-
ségvetésben jóváhagyott – kifi-
zetések után fennmaradó rész 
azt a célt szolgálja, hogy az 
átmeneti időszakban, 2017-ig, 
amíg a társulathoz meg nem 
érkeznek a tagok megtakarítá-
sai, a banki finanszírozási költ-
ségekre legyen fedezet. 

– Azt is olvastuk, hogy túl sok 
a kommunikáció…

– Érdekes ezt hallani, mert 
a társulathoz meg az érkezik 
be, hogy még mindig sokan 
vannak, akik előtt bizonyos 
részletkérdések nem ismertek. 
Törvény és alapszabály által 
előírt kötelezettsége a társulat 
vezetésének az, hogy tájékoz-
tassa a tagokat arról, mikor, mi 
és miért történik. Mi ezt min-
den lehetséges fórumon meg is 
tesszük, folyamatosan: tévében, 
rádióban, interneten, éves érte-
sítőben és nem utolsósorban itt, 
az Érdi Újságban. 

– Mennyibe kerül mindez a 
társulatnak?

– A társulat megalakulása óta 
0, azaz nulla forintot fizettünk 
ki erre a célra a társulati tagok 
megtakarításaiból, és nem is vál-
laltunk a jövőre nézve sem köte-
lezettséget kifizetésre. Azonban 
minden EU-s pályázat kapcsán 
előírás a lakossági tájékoztatás, 
ahol még azt is megmondják, 
milyen méretû és formájú táblát 
és milyen logót kell használni. 
Erre az EU pénzt is ad a pályá-
zatban. Minderre azonban még 
most van előkészítés alatt a köz-
beszerzési kiírás, tehát ezután 
lesz kiválasztva az a szakember-
csapat, amelynek tagjai a pro-
jektben előírt – többéves – tájé-
koztatási tervet megvalósítják. 
 Bajai Gábor

Az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat alakuló ülése
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Simó Károly: A társulati tagok 
megtakarításaiból egy fillért sem 
költünk kommunikációra

T. Mészáros András 
polgármester közleménye
Sajnálattal vettem tudomásul, hogy az Érdi Televízió 
Döcsakovszki Béla szocialista jelölt távolmaradása, bojkottja 
miatt lemondott a négy polgármester-jelöltet bemutató mûsor 
sugárzásáról. A szakmai indokokat megértve és tudomásul véve 
úgy vélem, a választási kampány úgy lett volna teljes, ha vala-
mennyi jelölt ismertethette volna programját.

A vasárnapi választáson induló valamennyi jelöltnek korrekt, 
tisztességes versengést kívánok!


