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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. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

Jövőre jelentős változások várha-
tók a folyékony hulladék kezelé-
sével kapcsolatban. Egy uniós 
jogszabály alapján még 2005-ben 
alkotott kormányrendelet előír-
ja, hogy legkésőbb 2011 janu-
árjáig Érden is a vízfogyasztás 
alapján kell számlázni a folyé-
kony hulladék kezelésének díját. 
Ahol van csatornahálózat (és rá 
is kötöttek), ott továbbra is csa-
tornadíjat fizetnek, ahol viszont 
nincs, ott 2011-től nem a kiszip-
pantott mennyiség függvényé-
ben fizetnek majd a lakosok, 
hanem az elhasznált vezetékes 
víz mennyiségének megfelelően. 
Magyarán: amennyi vezetékes 
vizet használunk, annyi után 
fizetjük meg a hulladékkezelé-
si díjat is, így az új rendszer 
életbelépésétől nem éri majd 
meg a szennyvizet az utcára, 
élővizekbe szivattyúzni, egyéb, 
környezetszennyező módon 
megszabadulni tőle, hiszen 
akkor is fizetni kell a díjat, ha 
a szippantás nem történik meg. 
Múlt szerdai sajtótájékoztatóján 
Segesdi János hangsúlyozta azt 
is: a vízmennyiség után fizeten-

dő díj köbméterre vetített ára 
jóval alacsonyabb lesz, mint a 
szippantás jelenlegi díja. 

– Az elhasznált víz mennyisé-
géből automatikusan 10 száza-
lék locsolási kedvezményt kap 
minden érintett lakos, így aki tíz 
köbméter vizet használ fel egy 
hónapban, a szippantási díjat 
kilenc köbméter után fizeti majd. 
A díjbeszedés módjáról még nem 
született döntés; jelenleg három 
alternatíva van: az összeget az 
ÉTV számlázza ki, és a befolyt 
összeget a szippantást szolgál-
tató cégnek továbbítja, vagy a 
város egy társaságot hoz létre 
ennek kezelésére, illetőleg maga 
a Szippant-Hat Konzorcium 
végzi majd el ezt a feladatot. 
Mielőtt az ezzel kapcsolatos dön-
tés megszületik, meg kell vizs-
gálnunk, hogy melyik megoldás 
jár a legkevesebb adminisztrá-
ciós költséggel. Annyi azonban 
biztos: mivel jóval többen fizet-
nek majd a folyékony hulla-

dék elszállításáért, mint eddig, 
a bevétel is magasabb lesz, a 
szolgáltatás pedig jóval olcsóbb, 
mint jelenleg. Terveink szerint 
az 1850 forintos köbméterenkén-
ti bruttó díj helyett 1250 forintot 
kell majd fizetni, ami mintegy 
30 százalékos csökkenést jelent. 
Amennyiben több pénz folyik 
be a lakosságtól, mint amennyi 
a városban igényelt szippantá-
si szolgáltatás fedezésére kell, 
a többletből létre tudunk hozni 
egy olyan alapot, amelyből a fel-
színi vizek kezelését meg tudjuk 
oldani. Ha kevesebb pénz folyik 
be, át kell gondolnunk a díjtéte-
lezést. 

– Az új rendszerre körülbelül 
három-hat hónap alatt tudunk 
átállni. Ekkor remélhetőleg 
megszûnik majd az az Érd-szer-
te dívó szokás, hogy napnyug-
tával elkezdenek döngicsélni a 
szennyvízszivattyúk, amelyek 
az árkokba, utakba nyomják ki 
a szennyvizet – jegyezte meg 
Segesdi János. 

Bartos Csilla, az Érdi Környe-
zetvédő Egyesület elnöke a 
fenti változásokkal kapcso-

latban a sajtótájékoztatón 
elmondta: a civil szervezet 
sokszor felemelte a szavát a 
szennyvíz illegális kiszivattyú-
zásával szemben, amit szigo-
rúan büntetni kellene. 

Segesdi János arról is beszá-
molt, hogy a Heti Világgazdaság 
november 4-én közölt elemzé-
se szerint Érd volt a legsikere-
sebb a vizsgált városok közül a 
tekintetben, hogy a megpályá-
zott uniós forrásokból mennyit 
sikerült elnyernie. – Ha elké-
szül a városközpont, átalakul 
a rendelőintézet, befejeződik a 
csatornázás, érezhetővé és lát-
hatóvá válik, hogy nem volt hiá-
bavaló az elmúlt négy év mun-
kája – mondta Segesdi János. 
Az alpolgármester tájékoztatott 
arról is, hogy a parkvárosi új 
egészségház csak tavasszal nyit-
hatja meg a kapuit, ugyanis az 
építtető módosítani kívánta a 
tervet, ami hátráltatta az építke-
zést, ráadásul egy ideig vízvételi 

Állattartás: a tenyésztõknek szükségük lesz a szomszédok engedélyére

Harminc százalékkal  
olcsóbb lesz a szennyvízszippantás 
Jövõre jelentõs változások lépnek életbe a szippantási 
díjjal kapcsolatban: a folyékony hulladék kezelésének 
díja a vízfogyasztás alapján lesz kiszámlázva, vagyis 
azoknak is fizetniük kell majd, akik nem szokták szip-
pantatni az emésztõjüket. A szolgáltatás díja viszont 
30 százalékkal kisebb lesz, mint most – jelentette be 
Segesdi János alpolgármester múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján, ahol az állattartással kapcsolatos rendelet 
módosításáról is beszámolt. Tóth Tamás alpolgár-
mester a csatornaprojekt elõrehaladásáról beszélt, 
és elmondta azt is: az Elvira kutatóintézet nem kerül 
végelszámolás alá. 
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lehetőségük sem volt. Ezek az 
akadályok már elhárultak, így az 
átadás várható időpontja – amit 
a helyszínen egy tájékoztató-
táblán is jelezni fognak – 2011 
áprilisa.

Az alpolgármester beszámolt 
arról is, hogy az új állatvédel-
mi törvényhez kellett igazítani a 
2008-ban elfogadott helyi rende-
letet. A legjelentősebb változás, 
hogy mostantól csakis a szom-
szédok beleegyező nyilatkozatá-
val lehet a megengedettnél több 
állatot tartani (kutyák esetében 
például a maximum lakásban 
kettő, kertes házban három). 
Amennyiben a szomszédok nem 
járulnak hozzá a nagyszámú 
állat tartásához, a polgármester 
dönt arról, hogy engedélyt ad-e a 
megengedettnél nagyobb számú 
állat tartására, vagy sem. 

– A rendelet értelmében az 
állatok veszélyeztetésével kap-
csolatos ügyek a jegyző hatás-
körébe tartoznak, míg azokban 
az esetekben, ahol emberi kör-
nyezet, az egymás mellett élés 
szabályai kerülnek előtérbe, a 
polgármester szava dönt – fogal-
mazott Segesdi János. 

A rendelet láthatóan nem 
a hobbiállattartókat, hanem 
a tenyésztőket érinti. Böjtös 
Andrea, a Sirius Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány 
képviselője egyébként úgy 
látja: az új szabályozás jóval 
egyszerûbb, mint a régi, ráa-
dásul a döntési jogköröket is 
egyértelmûbbé teszi. 

Tóth Tamás alpolgármester a 
csatornaprojekt legújabb fejle-
ményeiről beszélt. 

Mint elmondta, november ele-
jén lezárult a csatornapályázat 
első üteme: a szennyvíztisztító 
felújítására kiírt pályázatot az 
Érd-EK-2010 Konzorcium nyer-
te, három ajánlattevő közül. 
A nyertes 3 milliárd 98 millió 
forintért vállalta el a munkát, 
és 870 nap alatt készíti el üzem-
készre a létesítményt. 

– Ami a legfontosabb: vállalta 
azt is, hogy az általa megépített 
mûtárgy éves üzemeltetési költ-
sége nem haladja meg a 155 mil-

Hosszas bizonytalanság után rendezõdni látszik az Érd határában fekvõ 
gyümölcsgénbank sorsa, és mégsem számolják fel a kutatóintézetet

Módosul az állattartás helyi szabályozása, és a szennyvízszippantással 
kapcsolatban is jelentõs változások várhatók. A részletekrõl a két alpol-
gármester beszélt, vendégük volt a Sirius alapítvány képviselõje, Böjtös 
Andrea és az Érdi Környezetvédõ Egyesület elnöke, Bartos Csilla

Az érdi piac ünnepi  
nyitva tartása:

2010. december 20-tól 23-ig  
mindennap 7–13 óráig

December 25-e, szombat: szünnap

Január 1-je, szombat: szünnap

Január 8-tól a piac ismét 
a szokásos rend szerint tart nyitva.

Munkarend-változások
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal munkarendje
a 2010. évi munkaszüneti napok körüli 
munkarendről szóló 20/2009. (IX. 28.) 
SZMM rendelet alapján az alábbiak sze-
rint alakul:
2010. december 10. (péntek)  
Munkanap  8.00–16.30   
Okmányiroda ügyfélfogadás:  8.00–11.00
2010. december 11. (szombat)   
Pihenőnap
2010. december 24. (péntek)  
Pihenőnap

lió forintot – jelentette be Tóth 
Tamás, hozzáfûzve: a verseny 
igen szoros volt, de a jelenle-
gi nyertes mellett szólt, hogy 
az általa megvalósításra kerülő 
technológiával az üzemeltetési 
költség évi százmillió forinttal 
lesz kisebb, mint a másik két 
ajánlattevő pályázatában szerep-
lő összeg. Ez azért fontos, mert 
a beruházást ugyan uniós for-
rásból valósítja meg a város, az 
üzemeltetést azonban a város-
nak kell állnia. 

– Amennyiben a döntés ellen 
nem lép fel senki, november 30-a 
után megköthetjük a szerződést, 
és a munkaterület átadásával 
megkezdődhet a munka. Az új 
szennyvíztisztító természetesen 
nem 870 nap múlva kezd csak 
üzemelni, hanem a csatornázás-
sal párhuzamosan bővül majd a 
kapacitása, mígnem – a csatorná-
zás befejezésével – 100 százalé-
kon üzemel majd – hangsúlyozta 
Tóth Tamás, aki beszámolt arról 
is, hogy megnyugtatóan rende-
ződhet az Érd határában fekvő 
gyümölcsgénbank sorsa.

Mint azt már korábbi szá-
munkban megírtuk, az előző 
kormány idején a kutatóinté-
zet veszélybe került egy állami 
mulasztás miatt – akár meg is 
szüntethették volna kényszer-
végelszámolással, a hozzá tarto-
zó hatalmas földterületek pedig 
magánkézbe kerültek volna. 

– A város közgyûlése annak 
idején támogatta az akko-
ri ellenzéket abban, hogy ne 
kerülhessen idegen kézbe ez 
a létesítmény. Nemcsak a föld 
jelent itt rendkívüli vagyont, de 
a génbank is egyedülálló, pótol-
hatatlan. Talán mindenki átérzi 
a fontosságát, ha megtudja: az 
USA ilyen jellegû génbankját a 
hadsereg őrzi. Szerencsénkre – 
és azon emberek munkájának 
köszönhetően, akik harcoltak 
érte – az Állami Gyümölcs- 
és Dísznövény-termesztési 
Kutató-Fejlesztő Közhasznú 
Nonprofit Kft. nem kerül vég-
elszámolás alá – zárta szavait 
Tóth Tamás.

 Ádám Katalin


