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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 előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 

Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
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 Jószom-
szédság 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 képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 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,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy e-mailen 
történõ bejelentkezés 
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.

Vörös János ezredes nyugdíjba 
vonulása okán új parancsno-
kot nevezett ki a közgyûlés Érd 
Megyei Jogú Város Hivatásos 
Tûzoltósága élére. Rózsa Gábor 
őrnagy a múlt szerdai polgár-
mesteri sajtótájékoztatón mutat-
kozott be az érdieknek. 

– Március elsején kerül-
tem parancsnoki beosztásba. 
Tûzoltóként 1995 óta teljesítek 
szolgálatot. Három évig dol-
goztam beosztottként, majd az 
érdi tûzoltóságon előadó lettem. 
Szakmai tanulmányaim elvégzé-
sével párhuzamosan tiszti foko-
zatba kerültem, 2003-tól 2007-ig 
szolgálatparancsnoki beosztás-
ban dolgoztam, ezt követően 
tûzoltási és mûszaki mentési 
osztályvezető voltam. Jelenlegi 
megbízásomat köszönettel elfo-
gadtam, és nagy elvárásokkal 
tekintek a jövőbe. Mindenképp 
szeretném, ha a tûzoltóság meg-
jelenne a város rendezvényein, 
a város intézményeiben, például 
gyermeknapokon, hogy a fia-
talok minél jobban megismer-
hessék a tûzoltóság munkáját. 
Mivel hatóságként mûködünk, a 
városi fejlesztések tekintetében 
szorosan együttmûködünk az 
önkormányzattal, a bizottságok-
kal. Elmondható, hogy szorosan 
részt veszünk a város életében 
– mondta bemutatkozásában 
Rózsa Gábor őrnagy. 

Az érdi az ország egyik legna-
gyobb tûzoltó parancsnoksága, 
több, mint százfős létszámmal. 
Mint az új parancsnok mond-
ta, a tûzoltóság jól felszerelt, 
bár a gépjármûvek életkora elég 
magas – az új jármûvek beszer-
zését pályázati úton szeretnék 

megoldani.
T. Mészáros András a sajtótá-

jékoztatón köszönetet mondott 
munkájáért Vörös Jánosnak, aki 
13 évig volt parancsnoka az érdi 
tûzoltóságnak, és mint a polgár-
mester fogalmazott, sokat tett 
mind Érd vagyonbiztonságáért, 
mind az itt élők személyi biz-
tonságáért.

A sajtótájékoztató másik 
témája a Tesco szervezésében 
március 10–11-én Érdre érkező 
Ability Park volt. A hipermarket 
2003 óta minden évben húsz-
millió forinttal támogat egy-egy 
civil szervezetet, non-profit ala-
pítványt. Tavaly az Ability Park 
nyerte el a támogatást, amely a 
fogyatékos emberek élethelyze-
teit interaktív formában, látás-, 
hallás- és mozgássérült, autista 
és értelmi fogyatékos animáto-
rok segítségével, játékos formá-
ban mutatja be.

– Az Ability Park az Év 
Támogatottja program keretében 
tíz Tesco áruház parkolójába 
viszi el programját. Aki ellátogat 
egy-egy rendezvényre, átélheti, 
milyen kerekesszékkel bemenni 
egy szembe nyíló ajtón, átmen-
ni egy padkán, vagy mondjuk 
sötétben tájékozódni, illatok, 
tapintás alapján bevásárolni 
– mondta a polgármesteri sajtó-
tájékoztatón Iglódi-Csató Judit, 
a Tesco-Global Áruházak Zrt. 
kommunikációs igazgatója.

– Érdre március 10–11-én érke-
zik el a program; az ide látoga-
tók csütörtökön 9–18, pénteken 
10–18 óra között próbálhatják 
ki képességeiket az interaktív 
élménypályán. A rendezvény 
ingyenes, minden érdeklődőt 

Mire költi a város a pénzünket? – válaszol a polgármester

Ability Park érkezik Érdre
Két napra Érdre érkezik az Ability Park. A fogyatékos 
emberek élethelyzeteit interaktív és játékos formában 
bemutató programot a múlt szerdai polgármesteri 
sajtótájékoztatón ismertették. Bemutatkozott az érdi 
tûzoltóság új parancsnoka, Rózsa Gábor õrnagy is, T. 
Mészáros András pedig a 2011-es költségvetés kap-
csán arról számolt be, mire és mennyit költ a város az 
adófizetõk forintjaiból. A polgármester elmondta azt 
is: kiderült, hogy az MSZP és a civilek által leadott, az 
adómódosítás ellen tiltakozó íveken olyanok neve is 
szerepel, akik alá sem írták, de találtak két éve elhunyt 
ember nevét is a listán.

sok szeretettel várunk – fûzte 
hozzá Iglódi-Csató Judit, aki 
kérdésünkre válaszolva elmond-
ta: a programra nem szüksé-
ges bejelentkezni, ugyanis az 
élménypályán több mint száz 
ember mozoghat egyszerre – így 
aki eljön, az sorra is kerül.

A kommunikációs igazgató 
hangsúlyozta azt is: a gyerme-
kekben, a felnövekvő nemze-
dékben lehet leginkább az 
érzékenységet, befogadókészsé-
get növelni fogyatékos ember-
társaink iránt, ezért az önkor-
mányzattal együttmûködve 
megkeresték és meghívták az 
érdi iskolákat is a rendezvény-
re. T. Mészáros András ehhez 
hozzáfûzte: az érzékenyíté-
si programot az iskolákban is 
megkezdi az önkormányzat, 
együttmûködve a szociális tár-
cával. 

A polgármester a sajtótájékoz-
tatón elmondta: a Kálvin téren a 
Tárnok felé vezető oldalon hely-
rehozzák az igen rossz állapotú 
buszöblöt; a munkálatok ideje 
alatt a most kiépített ideigle-
nes megállót használhatják az 
utasok. A polgármester felhívta 
a figyelmet arra is: a városköz-
pont-rehabilitációs munkála-
tok miatt több parkolóhely is 
megszûnik majd az Alsó utcá-
ban. Az autósok a Stop Shop 
parkolóházat, illetve a régi busz-
pályaudvar területén található 
parkolóhelyeket használhatják. 

– A Toresz-ház előtt, illetve 
annak udvarán is kialakítunk 
parkolókat, de keressük a továb-
bi lehetőségeket is – fûzte hozzá 
T. Mészáros András.

A polgármester beszélt az 
új költségvetésről is, ami most 
kerül a közgyûlés elé.

– Ebben a költségvetési évben 
– sőt, még a rákövetkezőben 
is – a legnagyobb feladatunk a 
csatornázás lesz; ez 17 milliárd 
forintos költséggel került be a 
költségvetésünkbe. Ez átfolyó 
költségvetési összegként jelenik 
meg: a pályázati és az önerőt fel-
használva a kivitelezési munka 
átadás-átvételét követően utal-
juk majd e pénzeket a társu-
láson keresztül. Másik legna-
gyobb költségvetési kiadásunk 
oktatási és egyéb intézményeink 
mûködtetése – ez legfontosabb 
feladatunk. Mind az egészség-
ügyben, mind az oktatásügy-
ben nagy átalakulások várha-
tók; nem látjuk még tisztán, 
hogy az elkövetkező években 
hogy alakul majd a normatíva. 
A tavalyi mûködési biztonságot 
garantálni tudjuk – jegyezte meg 
T. Mészáros András, hozzáté-
ve: az állami normatíva értékét 
jelentve évek óta folyamatosan 
csökken; az ideális 80 százalék 
állami normatíva – 20 száza-
lék önkormányzati hozzájárulás 
most ötven-ötven százalék körül 
mozog. 

– Az önkormányzatnak a saját 
területén előállított bevételből 
– azaz a helyi adókból – van 
csak pénze. Ha torzul az álla-

mi finanszírozás és az önkor-
mányzati hozzájárulás aránya, 
a különböző fejlesztésekre jóval 
kevesebb pénz jut, mint kellene 
– jegyezte meg a polgármester.

– Többen kérdezik, mire költ-
jük az adókból befolyt összeget. 
Az elmúlt évben mintegy 420 
millió forint folyt be telek- és 
építményadóból. Közvilágításra 
150 millió forintot költöttünk 
tavaly (a jövőben megpró-
bálunk energiatakarékosabb 
mûködtetést kialakítani a háló-
zaton), útépítésre, -felújításra 
200 millió forintot. A felszíni 
vízelvezetési gondok megoldá-
sára százmillió forintot fordí-
tottunk. Ha végigvesszük, mire 
költjük az adóból befolyó pén-
zeket, hamar megtaláljuk ezek 
kiadási helyét. Gondoljuk végig 
azt is, hogy jelenleg 2000 óvo-
dai férőhelyünk van, és még 
450 kellene – úgy, hogy egy 
óvodai férőhely kialakítása 2-2,5 
millió forintba kerül. Tavaly 
135 óvodai férőhelyet hoztunk 
létre, amelyek ennél olcsóbbak 
voltak, mivel nem új óvodát 
építettünk, hanem a régieket 
bővítettük. Előbb-utóbb azon-
ban a hozzáépítésre nem lesz 
lehetőség. Jelenleg két új óvo-
dai program előtt állunk: egyik 
a Harkály Óvoda átköltözteté-
se és három csoporttal történő 
bővítése, a másik a Darukezelő 
utcába tervezett óvoda megépí-
tése. Utóbbira eddig nem nyílt 
anyagi lehetőség, de reméljük, 
2012–2013-ban ez a terv is meg-
valósulhat – mondta a polgár-
mester. 

T. Mészáros András kitért 
arra is, hogy többen tiltakoz-
tak a négyzetméter alapú épít-
ményadó bevezetése és mértéke 
miatt, aláírva az MSZP és a civi-
lek íveit. 

– Ez nem megdöbbentő, 
az viszont igen, hogy olyan 
emberek is szerepelnek rajtuk, 
akik alá sem írták. Tudni kell 
ugyanis, hogy az íveken talál-
ható lakosoknak levelet küld-
tem, amelyben megpróbáltam 
meggyőzni őket arról, hogy a 
helyben fizetendő adóra mekko-
ra szükség van, illetve megma-
gyaráztam, milyen költségvetési 
szerkezetben költjük el a lakos-
ságtól beszedett pénzt. Levelem 
hatására többen jelezték, hogy 
egyrészt nem írták alá a tiltako-
zó íveket, másrészt ha aláírták 
is, nem tudták, mihez adják a 
nevüket. Volt olyan ember neve 
is a listán, aki két éve elhunyt. 
Szeretném felhívni a listakészí-
tők figyelmét, hogy a jövőben 
figyeljenek arra, hogy azoknak 
a nevét adják le a Polgármesteri 
Hivatalban, akik valóban aláírá-
sukat adták, és egyet is értenek 
azzal, ami a petícióban szerepel. 
Ha nem így tesznek, megrendül-
het a bizalom irántuk, márpedig 
az egész közösség érdeke az, 
hogy problémáinkat közösen 
oldjuk meg – zárta szavait a 
polgármester.

 Ádám Katalin

A sajtótájékoztató vendége volt T. Mészáros András polgármester mel-
lett Iglódi-Csató Judit, a Tesco kommunikációs igazgatója, illetve Rózsa 
Gábor, Érd új tûzoltóparancsnoka volt
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Készül az ideiglenes megálló a Kálvin téren – ezt használhatják az utasok 
a buszöböl felújítása alatt

Ünnepi munkarend
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal munkarendje a 2011. évi munkaszüneti 
napok körüli munkarendről szóló, 7/2010. (XII. 14.) NGM. rendelet alapján az alábbiak szerint 
alakul:

2011. március 14. (hétfő)
 Pihenőnap
2011. március 15. (kedd)
 Nemzeti Ünnep – Munkaszüneti nap
2011. március 18. (péntek)

Munkanap:  8.00–18.30-ig
Ügyfélfogadás:  13.00–18.30-ig
Okmányirodában:  8.00–18.00-ig

2011. március 19. (szombat)
 Pihenőnap

 Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala


