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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.

Illés Zoltán környezetvédelmi 
államtitkárhoz fordult Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, 
hogy módosítsák azt a 64/2008. 
(III. 28.) kormányrendelet, amely 
előírja, hogy 2011 januárjától az 
elhasznált vízmennyiség, és nem 
pedig a ténylegesen szippantott 
folyékony hulladék után kell 
fizetni a szennyvízkezelés díját 
a még nem csatornázott terüle-
teken – hangzott el az óév utolsó 
sajtótájékoztatóján, december 
15-én. 

– Az új díjszámítással kapcso-
latos önkormányzati bejelentés-
nek hatalmas visszhangja volt. 
Az emberek úgy érzik, pluszter-
heket ró rájuk a rendelet, hiszen 
havonta fizetik a csatorna-hoz-
zájárulást is. Miután hamarosan 
elkezdődik a szennyvíztisztító 
építése, és két éven belül Érd tel-
jes csatornázottsága megvalósul, 
azzal a kéréssel fordultunk Illés 
Zoltánhoz, a Vidékfejlesztési 

Minisztérium környezetvédelmi 
államtitkárához, hogy a fenti kor-
mányrendeletben foglalt határ-
időt tolják ki 2014. január elsejéig 
azon települések esetében, ahol a 
csatornaépítési beruházások már 
előrehaladott állapotban vannak, 
hogy a lakosságot ne terhelje 
dupla díjfizetés – jelentette be 
T. Mészáros András polgármes-
ter, aki idézett az államtitkár-
nak címzett levélből is: „kérjük, 
kezdeményezzék a megfelelő 
jogszabály-módosításokat annak 
érdekében, hogy a környezetünk 
védelme érdekében végzett jelen-
tős beruházásaink találkozzanak 

a helyi társadalom elvárásával és 
teherbíró képességével”.

– Szeretnénk elérni, hogy ne 
sújtsa dupla teher az itt élőket. 
Ha szükséges, akár közgyûlési 
határozatot is hozunk e szándék 
támogatására. Minden kapcsola-
tunkat felhasználjuk arra, hogy 
kérésünk visszhangra találjon, 
és az itt élők mentesülhessenek 
a többlettehertől – hangsúlyozta 
T. Mészáros András, hozzátéve: 
meggyőződése, hogy a kérdés 
megnyugtató módon megoldó-
dik, és januárban vagy február-
ban ezt be is tudják jelenteni az 
itt élőknek.

A sajtótájékoztatón a székesfe-
hérvári vasútvonal fejlesztésével 
kapcsolatos kisajátítási kérdé-
sekről, illetve az ezzel összefüg-
gő tárgyalásokról is szó esett. 
Segesdi János alpolgármester 
elmondta: a fejlesztés a vasúti 
pálya kiszélesítésével, így kisa-
játításokkal is jár, ami érinti a 
Harkály utcai óvoda területét is.

– A napokban az óvoda épü-
letében megbeszélést folytat-
tunk a Közigazgatási Hivatal és a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. (NIF) képviselőivel. A téma 
a terület átadása lett volna, ám 
ez a napirendi pont hamar lezá-
rult, ugyanis kinyilvánítottuk: az 
önkormányzat addig nem adja 
át a területet, amíg nem születik 
megegyezés a NIF és a város 
között. Tudni kell: az előzetes 
megállapodás szerint a kisajá-
títás következtében 188 millió 
forintot kapott volna a három-
csoportos óvoda fenntartója 

– ennyibe kerülne ugyanis az 
intézmény átköltöztetése, azaz 
egy új óvoda kialakítása, aminek 
kritériumait törvény határozza 
meg. A Közigazgatási Hivatal 
ezt az előzetes megállapodást 
nem hagyta jóvá, döntésük sze-
rint csak a Harkály utcai óvoda 
épületének értékét lehet alapul 
venni az eljárás során. Ez az 
összeg azonban csupán hatvan-
millió forint, ami a költöztetésre 
nem elegendő – mondta Segesdi 
János, hangsúlyozva: itt nem egy 
családi ház kisajátításáról van 
szó, hanem egy intézményéről. 

– Nem járulhatunk hozzá 
ahhoz, hogy a beruházás, vagyis 
az új óvoda kialakításának össze-
gét később térítsék meg, így a 
decemberi megbeszélés során 
jegyzőkönyvbe került, hogy az 
ingatlan területét nem adjuk át. 

– Önkormányzati forrásból sze-
retnénk a három csoportot hatra 
bővíteni – mondta még Segesdi 
János, aki beszélt a bíróságokkal 
kapcsolatos törvény Érdet érintő 
vonatkozásáról is.

– Sajnos, a nemrég elfoga-
dott törvény lefekteti azt, hogy 
városunk továbbra is a budaörsi 
bírósághoz tartozik. Ez nemcsak 
azért kellemetlen, mert peres 
ügyeink intézése miatt utazni 
kényszerülünk, hanem azért is, 
mert az ügyintézés – a megnö-
vekedett feladatok miatt – egyre 
hosszabb időt vesz igénybe. 
Az átalakuló bírósági szerkezet 
azért azt a reményt is felcsil-
lantja, hogy az általunk meg-
fogalmazott igény, hogy Érden 
bíróság jöjjön létre, talán e tör-
vény módosításával megtörtén-
het. Mindenképpen szeretnénk, 
ha bíróság és ügyészség lenne 
városunkban, zökkenőmentessé 
téve az egész terület ellátását. 
Ezért mindent meg fogunk tenni 
– jelentette ki Segesdi János.

 Ádám Katalin

Tisztelt Polgártársaim! Joggal 
mondhatjuk, hogy az elmúlt esz-
tendőben történelmi események 
tanúi lehettünk ebben a sokat 
szenvedett hazában. Tavasszal 
az országgyûlési választásokon 
elsöprő többséggel győzött a 
polgári-kereszténydemokrata 
jobboldal, amely legelső dön-
téseivel visszaadta a Kárpát-
medence magyarjainak 90 éve 
elvett önbecsülését, és megadta 
a magyar állampolgárság lehe-
tőségét minden honfitársunk-
nak. A nyár folyamán kiálltunk 
nemzeti érdekeink mellett, és 
a közös teherviselés jegyében 
a bankok, a telekommunká-
ció, az energetika, valamint a 
kereskedelem területén külön-
adót vezettünk be, ezzel példát 
adtunk más európai országok 
számára is. 

Eközben – mint az már a 
polgári kormányzás idején meg-
szokott – számos megpróbál-
tatás is ért bennünket, többek 
között a kivételesen nagy ár- és 
belvizek, valamint a kolontári 
vörösiszap-katasztrófa, amely 
tíz ember életét követelte. 
A kormány nemzetközi elisme-
réseket kapott a tragédiák gyors 
és minőségi, példaértékû keze-
léséért. 

Tisztelt Polgártársaim! Az új 

esztendőben is számos kihí-
vás áll előttünk, amelyeknek 
meg kell felelnünk egy szebb 
és emberibb jövő elérése 
érdekében. Még visszhangzik 
bennünk a karácsony ünnepe, 
amikor keresztényként és euró-
paiként mi nem fenyőünne-
pet és Télapót köszöntöttünk, 
hanem azt, hogy Isten elküldte 
Fiát a világba, hogy megtanít-
son minket az emberhez méltó 
életre, az örök, megváltoztatha-
tatlan értékekre. 

Ezekhez az értékekhez (és 
még sok egyébhez) nekünk 
is vissza kell találnunk a XXI. 
század Magyarországán. Meg 
kell teremtenünk az emberhez 
méltó élet feltételeit, hogy min-
denki előtt nyitva álljon egy 
boldog és tartalmas élet lehe-
tősége. Meg kell védenünk újra 
az emberi személyt a foganta-
tásától kezdve a természetes, 
emberhez méltó haláláig; el kell 
ismernünk és támogatnunk kell 
az egyetlen férfi és egyetlen nő 
házasságán alapuló családot; 
segítenünk kell az édesanyákat, 
a gyermekvállalást és -nevelést, 
biztosítanunk kell a tisztessé-
ges munka lehetőségét és annak 
méltó anyagi elismerését min-
denki számára, meg kell szün-
tetnünk a férfiak és nők közötti 

különbségtételt. Helyre kell állí-
tanunk az emberi élet és a sze-
mély méltóságát, amit az elmúlt 
századok, különösen a XX. szá-
zad két nagy diktatúrája próbált 
a sárba tiporni. Ezáltal pedig 
lendületet kell adnunk minden-
kinek, hogy ismét legyen kedve 
élni és boldogulni ebben a sokat 
szenvedett hazában.

Nagy program és nagy fele-
lősség ez mindannyiunk szá-
mára. Az irányt 2010 tavaszán 
meghatároztuk, a szándék 
megvan, a munka elkezdődött: 
a remény beteljesedése kéz-
zelfogható közelségbe került. 
Januárban teljesen újszerû, 
családbarát adózást vezetünk 
be; elkészül a magyar nemzet 
múltjához és jövőjéhez méltó, 
tisztelhető és valóban alaptör-
vénynek tekinthető alkotmány; 
érezhetővé válik egy felelősség-
teljes kormányzás megindulása. 
Azonban még igen sok változta-
tás kell, főként a lelkekben és a 
gondolkodásmódunkban, ami-
hez nagy kitartásra, bizalomra 
és türelemre van szükség. 

Mindehhez társul az a törté-
nelmi jelentőségû tény, hogy 
2011 első fél évében mi vezetjük 
az Európai Uniót. Ez szintén 
nagy munka lesz Magyarország 
számára, hiszen Európában is 

Az országgyûlési képviselõ újévi üdvözlete

Program és felelõsség

nagy gondok vannak, amelyek-
nek megoldása – úgy látszik 
– szintén a magyarokra vár. 
Itthon a rendszerváltoztatást be 
kell fejezni, Európában pedig 
méltó és igaz választ kell adni 
az általános válság kihívásaira. 

Tisztelt Polgártársaim! Van 
tehát tennivalónk bőven, ám 
a lehetőségünk és a szándé-
kunk is megvan hozzá. Az önök 
képviselőjeként kívánom, hogy 
a 2011. esztendő hozza meg 
mindnyájunk számára mindazt 
a jót, amit várunk tőle, legyen 
erőnk helytállni ott, ahol felada-
tunk van, és megfontoltan, de 
biztos lendülettel alapozhassuk 
meg a magyar történelem követ-
kező korszakát! Ehhez pedig 
kérem az önök támogatását és 
Isten áldását!

Boldog új esztendőt kívánok!
dr. Aradszki András

országgyûlési képviselő

Szennyvízdíj: módosíttatná a kormányrendeletet a városvezetés

Egyelõre nem költözhet  
a Harkály utcai óvoda
Módosíttatná a folyékony hulladék díjszámításával 
kapcsolatos kormányrendeletet a városvezetés, hogy 
a lakókat ne sújtsa a csatorna-hozzájárulás mellett 
ez a díjfizetés is – jelentette be T. Mészáros András 
december 15-i sajtótájékoztatóján.

Eredményes volt a polgármesteri közbenjárás
A 307/2010-es kormányrendelet, amely azon önkormányzatok számára, ahol már 
elindult a szennyvízkezelésre irányuló beruházás, 2010. december 23-án jelent meg, és 
kitolta a kötelező bevezetés határidejét a beruházás befejezéséig. Mivel Érden is elindult 
már a pályázat keretében megvalósuló beruházás, így városunkban sem lesz kötelező 
változtatni a díjfizetés rendszerén.

Az önkormányzat nem adja át a Harkály utcai óvoda területét, amíg nem 
születik megegyezés a kisajátítás összegérõl

Aradszki András: Az új esztendõben 
is számos kihívás áll elõttünk


