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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9-11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23 522 313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/572-0467 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
 
23/522-369 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

 1.  ANTUNOVICS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

 2.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
20/514- 9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
 20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselõi fogadóóra min-
den hét keddjén 9-12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17-
18 óráig a Jószomszéd-
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selõi fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig a 
Polgármesteri 
Hivatalban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18-19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/462-1987 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18-19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/946-4924 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206-208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852, 
23/522-313, 
csozik@gmail.

com. Telefonon vagy e-
mailen történõ bejelent-
kezés alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

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

Ebben a hónapban november 16-án kedden 18 
órától tart fogadóórát.

Forrás: Megyei Jogú Városok Szövetségének adatgyûjtése, 2010.

Jövő évtől változás várható az 
ingatlanadó tekintetében: az 
önkormányzat áttér az érték-
alapú számítási módról a négy-
zetméter alapúra – jelentette be 
Tóth Tamás alpolgármester a 
múlt szerdai sajtótájékoztatón. 

– Érden a legalacsonyabb 
az ingatlanadó egy főre eső 
mértéke a megyei jogú váro-
sok között, és ez sajnos meg-
látszik az útjaink, vízelvezető 
rendszereink, intézményeink 
állapotán, hiszen az ingatlan-
adó – az iparûzési mellett – az 
önkormányzatok egyik alapvető 
bevételi forrása. A megyei jogú 
városoknál maradva, Érden 
kívül csupán Nyíregyházán 
használják az értékalapú szá-
mítási módszert. Ráadásul az 
adó kiszámításánál a tíz évvel 
ezelőtti értékekkel számolnak – 
ha évente aktualizálnák a rend-
szert, az olyan költséggel járna, 
ami nem érné meg. Így azonban 
a tulajdonosok jó része nem az 
ingatlan reális értéke alapján 
fizet. Ezért azt javasoljuk, hogy 
Érd is térjen át a négyzetméter 
alapú ingatlanadóra – jelentette 
ki Tóth Tamás, hangsúlyozva: 
a négyzetméter alapú számí-
tás igazságosabb és méltányo-
sabb, az anyagi körülményeket 
inkább figyelembe veszi, mint 
az értékalapú. 

– Természetesen meg kell 
vizsgálnunk azt is, hogy milyen 
kedvezményeket adhatunk 
a rászorulóknak – tette hozzá 
Tóth Tamás, megjegyezve: az új 
adóra történő áttérés 2011 első 
negyedévében várható.

Az alpolgármester elmondta 
azt is, hogy a város mire fordít-
ja az ingatlanadóból származó 
bevételt.

– Az önkormányzat ebből 
fizeti az aktuális mûködési 
kiadásokat: az iskolák, óvodák 
fenntartását, a közvilágítás, 
a köztisztaság díját, vagyis a 
mindennapi élet költségeit. Ha 
ebben lemaradunk, romlik az 

Közgyûlés elõtt a temetõ fejlesztési terve

Jövõre módosul az ingatlanadó
A városvezetés jövõre át kíván térni a négyzetméter 
alapú ingatlanadóra. A megyei jogú városok közül 
jelenleg Érden a legalacsonyabb az ingatlanadó, és a 
befolyt összeg már rég nem fedezi a városi intézmé-
nyek mûködési költségeit – hangzott el a múlt szer-
dai sajtótájékoztatón. Tóth Tamás és Segesdi János 
alpolgármesterek beszámoltak a temetõ fejlesztési 
terveirõl és egy jótékonysági civil rendezvényrõl is. 
Segesdi János elmondta azt is: sokan panaszkodnak 
az õszi avarégetés miatt.

Közmeghallgatás
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. november 25-én,  
17.00 órakor

közmeghallgatást 
tart a Polgárok Háza Dísztermében 

(Alsó u. 3.).

élet minősége, amit nem sze-
retnénk. A közszolgáltatások 
színvonalának nemhogy az 
emelése, de a megtartása is 
egyre nagyobb költséggel jár, 
miközben mindenki azt szeret-
né, hogy a minőség javuljon. 
Tudomásul kell venni mindnyá-
junknak: ez a javulás pénzbe 
kerül, és csak azt a pénzt tud-
juk elkölteni, amit beszedünk 
– hangsúlyozta Tóth Tamás. 
Mint mondta: jelenleg az átlag 
mintegy 15 ezer forint adót fizet 
évente – ezen egy négyzetmé-
ternyi úttestet vagy 2,5 folyómé-
ter vízelvezető rendszert lehet 
megépíteni. A befizetett adó 
évek óta jóval kevesebb egyéb-
ként, mint a városi intézmények 
fenntartására fordított összeg.

Segesdi János ehhez hozzá-
fûzte: a fejlesztéseket pályázati 
forrásból finanszírozza a város, 
az ingatlanadóból csupán a 
mûködési költségeket fedezik. 
– Ha csak az intézményeink 
víz-, villany-, gázszámláit néz-
zük, látható, hogy egyre töb-
bet és többet kell fizetnünk. 
A fedezetet valahonnan elő kell 
teremtenünk. Meg kell találnunk 
a módját, hogy a lehető leg-
igazságosabban járjunk el: akik 
jobb körülmények közt élnek, 
több adót fizessenek, a nehe-
zebb sorsúak pedig kapják meg 
azokat a lehetőségeket, ame-
lyekkel ezeket az adóterheket 
könnyíteni lehet – jegyezte meg 
az alpolgármester, aki a sajtó-

tájékoztatón kitért arra is, hogy 
rendkívül sok panasz érkezett 
az önkormányzathoz az avar-
égetésekkel kapcsolatban.

– A zöldhulladékot novem-
ber 9-étől szállítják el az 
Érd-Kom dolgozói. Noha 
nincs mennyiségi korláto-
zás, és nem a lakosságnak 
kell fizetnie az elszállításért, 
sokan nem tudták kivárni a 
hulladékgyûjtőket, hanem 
meggyújtották a levélkupaco-
kat, telefüstölve a környéket, 
zavarva a szomszédságban 
élőket. Arra szeretném kérni 
azokat, akik nem tudják kivár-
ni, hogy az Érd-Kom autója 
megérkezzen, ne égessenek, 
hanem a város több pontján 
kapható, mindössze 375 forint-
ba kerülő zöldhulladékzsáko-
kat használják. A 120 literes 
zsákok kaphatók az Érd-Kom 
ügyfélszolgálatán, a Bem téri 
Coop Áruházban, az Illés Bt.-
nél a Fuvaros utca 50. szám 
alatt, Zátonyi Jánosnénál a Fő 
u. 70. szám alatt, a Mihaszna 
Kft. gazdaboltjában (Lőcsei 
út 2–4.), a Reál Kft. barkács-
boltjában (Tárnoki út 93–97.), 
valamint a Rózsakert Bt.-nél a 
Borszéki u. 22.-ben – sorolta 
Segesdi János.

Az alpolgármester köszönetet 
mondott az Érdi Közterület-fenn-
tartó Intézmény (ÉKF) munkatár-
sainak, amiért minden szentekre 
példás tisztaságot, rendet terem-
tettek a temetőben. 

– Köszönjük a látogatóknak 
is, hogy ügyeltek a gondozott 
utakra, és így méltóképp tudtunk 
megemlékezni eltávozott szeret-

teinkről. Az önkormányzat igye-
kezett hozzájárulni a megemlé-
kezéshez azzal, hogy november-
re megújította a ravatalozókat 
– tette hozzá Segesdi János, aki 
beszámolt arról is: mindenszen-
tek alatt nemcsak az ÉKF szol-
gálatát, hanem a rendőrökét és a 
polgárőrökét is megerősítették, és 
a jövőben egyéb intézkedéseket 
is terveznek.

– A temető fejlesztési terve 
már a közgyûlés előtt van. 
Szeretnénk létesíteni egy 
szóróparcellát, ami nemcsak 
a változó kegyeleti szokások-
nak felelne meg, de csökken-
tené a helyigényt is. Itt azok 
is megemlékezhetnének, akik-
nek elhunyt szerettei nem itt 
nyugszanak, ám nem tudnak 
elutazni a sírjukhoz. A területet 
már megszereztük – a katoli-
kus egyházzal cseréltünk el egy 
ingatlant a temető aljában talál-
ható kis temetőért –, a kegyeleti 
parcella kialakítása a költségve-
tés függvénye – jegyezte meg 
Segesdi János, aki kérdésünkre 
válaszolva elmondta: tervezik 
a kerítés átalakítását is, hogy a 
rongálók ne tudjanak a keríté-
sen át bejutni és távozni.

Segesdi János beszámolt a 
vörösiszap-károsultak javára 
eddig összegyûlt pénz- és tárgyi 
adományokról. 

– A gyûjtődobozokba csak-
nem ötszázezer forintot helyez-
tek el az adakozók, a jótékony-
sági koncert bevétele megha-
ladta a kétszázezer forintot. Az 
érdi sportszervezetek is gyûjtést 
rendeztek, és az összeget azon-
nal átutalták. Nagyon sok tárgyi 
adomány is összegyûlt – sorol-
ta Segesdi János, megemlít-
ve: az önkormányzat 500-500 
ezer forint értékben vállalja két 
kolontári család új házának a 
berendezését. – Ez a pénz ren-
delkezésre áll. Felvesszük a kap-
csolatot az ottani illetékesekkel, 
hogy mielőbb eljusson hozzá-
juk ez az összeg – jegyezte meg 
az alpolgármester, aki felhívta a 

lakosság figyelmét egy jótékony 
célú sportrendezvényre is. 

– November 13-án 10 órakor 
jótékonysági futóverseny indul 
a termálfürdőtől. A nevezési 
díjakat a szervezők a vörös-
iszap-károsultak számlájára 
utalják át. A versenyt a gáton, 
a biciklisúton tartják – zárta 
szavait az alpolgármester.

 Ádám Katalin

Az ÉKF, a polgárõrség és a rendõrség megerõsített szolgálatot látott el 
mindenszentek alatt a temetõben, hogy a látogatók méltóképp emlékez-
hessenek meg elhunyt szeretteikrõl
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Az önkormányzat már kidolgozta a temetõ fejlesztési tervét, amely tar-
talmazza egy szóróparcella kialakítását is. A kerítést is átalakítanák, a 
nagyobb biztonság érdekében


