
híresztelik, hogy ez pénzpo-
csékolás, ám én úgy gondo-
lom: a városközpont kialakítá-
sa minden település életében 
nagy jelentőséggel bír, ráadásul 
Érd esetében ez azzal is jár, 
hogy megújulhat a rendkívül 
elhanyagolt állapotban lévő 
Gesztelyi-ház, és a jövőben 
közösségi funkciót tölthet be, 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
pedig új kiállítási felületekhez 
jut. Az 1,2 milliárd forintos 
beruházás részeként kiépül a 
főtér is. Az átalakítások követ-
kezményeképp parkolóhelyek 
szűnnek meg a Polgármesteri 
Hivatal környékén, ám ötszáz 
méteres közelségben több 
parkolóhely is az autósok ren-
delkezésére áll. A rászorulók 
számára természetesen biztosí-
tunk parkolóhelyeket a hivatal 
környékén is. A pályázat segít-

ségével megjelennek a közös-
ségi terek, amelyek hozzájárul-
nak ahhoz, hogy Érd levesse 
magáról az alvóváros jelleget. 
Hogy ez megtörténhessen, 
szükség van arra is, hogy hely-
ben létesüljenek új munkahe-
lyek, és húszezer érdi lakosnak 
ne kelljen ingáznia naponta a 
főváros és a lakhelyük között. 
A válság lecsengésével erre is 
remény van. Nemrég megnyílt 
a DM logisztikai központja, 
ahol zömmel érdiek dolgoz-
nak, és két befektetői körrel 
is tárgyalunk, amelyek itt sze-
retnének megtelepedni. Ha ez 

megvalósul, négyszáz új mun-
kahely jelenik meg a városban 
– mondta T. Mészáros András, 
hozzátéve: Érd környékén, az 
M6-os és az M7-es autópálya 
mellett körülbelül 200 hektár 
olyan terület fekszik, amelyet 
gazdaságfejlesztési övezetként 
jelöltek ki. Olyan munkahelye-
ket lehet itt létrehozni, amelyek 
nem terhelik a lakóövezeteket, 
és környezetvédelmi szempont-
ból is üdvözölhetők. Ha mind-
ezek a folyamatok elindulnak, 
Érd valóban virágzó kertvárossá 
válhat – zárta szavait a polgár-
mester. Ádám Katalin
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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 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 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.

Az Alkotmánybíróság elutasí-
totta azt az indítványt, amely 
a helyi adókról szóló, 44/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rende-
let megsemmisítésére irányult 
– jelentette be T. Mészáros 
András múlt szerdai polgármes-
teri sajtótájékoztatóján.

– Az indítvány benyújtói az 
adó mértékét sokallták. Mint 
ismert, Érden idén négyzetmé-
ter alapú telek- és építményadó 
váltotta fel az értékalapút, ami 
sok vitát kavart. A változtatás 
után az adó mértéke négy-
zetméterenként jóval a tör-
vény által szabályozott maxi-
mum alatt marad: míg telkek 
esetében négyzetméterenként 
akár 287 forint adót is kiróhat-
nánk, nálunk ez az összeg ötven 
forint, építmények esetében 
pedig a maximális 1300 forint 
helyett 400 forint. Az adó mér-
tékének kialakításánál a közép-
értéket vettük figyelembe – tette 
hozzá T. Mészáros András. 
A polgármester elmondta azt is: 
az önkormányzat adócsoportjá-
nak tájékoztatása szerint már-
cius 5-ig húszezren teljesítették 
bevallási kötelezettségüket – a 
beérkezett űrlapok zömét már 
iktatták. Az adócsoport a beval-
lások alapján eddig 1880 hatá-
rozatot készített el, amelyeket 
már postáztak. Csaknem négy-
száz dokumentumot hiányos-
ságok, hibák miatt vissza kellett 
küldeni a bevallóknak.

– Március végén, árpilis ele-
jén elkezdik kiszűrni azokat is, 
akik az elmúlt években nem 
teljesítették bevallási kötele-
zettségüket, illetve nem fizették 
be a kirótt adót. Azok, akik a 
négyzetméter alapú építmény-
adó tekintetében nem küldték 
vissza az űrlapot, számíthatnak 
arra, hogy még ebben a félévben 
felszólítja őket erre az önkor-
mányzat – mondta T. Mészáros 
András, hozzátéve: nyár elején 
újra megvizsgálják az új adó-
rendeletet, és a beérkezett ada-
tok birtokában végiggondolják 
a módosításra benyújtott javas-
latokat.

– Kérem ellenzéki képviselő-
társaimat, legyenek türelemmel 
e tekintetben – tette hozzá a pol-
gármester, megjegyezve: mivel 
adót fizetni senki sem szeret, 
az adókérdés mindig „kellemes 
téma” az ellenzék számára.

– Meg kell jegyezni ugyanak-
kor: a közösség érdeke, hogy 
az adóforintok befolyjanak, 
hiszen ebből a forrásból tudjuk 
teljesíteni azokat az igényeket, 
amelyek sorra érkeznek az itt 
élőktől, ellenzéki és kormány-
párti képviselőktől egyaránt 
– mondta T. Mészáros András, 
aki a városközpont-fejlesztésről 
is beszélt sajtótájékoztatóján.

A polgármester emlékeztetett 
arra: Érd sokáig „Közép-Európa 
legnagyobb falujaként” volt 
ismert, nem ok nélkül, hiszen e 
nagy területen fekvő településre 
a falusias beépítettség volt a 
jellemző. 

– Ez a nagy falu 1979 végén 
városi rangra emelkedett, ám 
soha nem volt városközpont-
ja. Pályázati forrásból most 
lehetőség nyílik arra, hogy 
létrehozzuk. Vannak, akik azt 

Gazdaságfejlesztéssel szüntetnék meg Érd alvóváros jellegét

Döntött az AB: maradhat a helyi adó
Elutasította az Alkotmánybíróság azt az indítványt, 
amelynek benyújtói a helyi adókról szóló 2010-es 
rendelet megsemmisítését kérték. Mint T. Mészáros 
András hangsúlyozta: a négyzetméter alapú építmény-
adó jóval a törvény által megszabott maximális mérték 
alatt marad Érden. A polgármester beszélt a városköz-
pont-fejlesztésrõl is, kiemelve: a beruházás hozzájárul 
ahhoz, hogy Érd ledobja magáról az alvóváros jelleget. 
Ehhez szükség van új munkahelyek kialakítására is, 
hogy ne kényszerüljön húszezer ember ingázni napon-
ta lakhelye és a fõváros között.

Javasolt terelõútvonalak

Az Alsó utca lezárása Érd-kelet, Érd-észak és 
Érd-dél felõl érkezõ jármûvek Alsó utcára történõ 
behajtását érdemben nem befolyásolja. Aki Érd-
nyugat felõl érkezik, annak azt javasoljuk, hogy 
az Alsó utcai iskolákat, templomot, könyvtárat, 
stb. a Felsõ utca–Karolina utca–Alsó utca útvona-
lon közelítse meg. Ezt az ábrán a sûrûbb nyilak 
jelölik.

 Ha valaki elhibázza a Felsõ utcát, akkor 
sincs baj, hiszen a körforgalomból a lakótelep 
felé kihajtva meg tudja közelíteni az Alsó utcai 
létesítményeket ugyanúgy, ahogy az Érd-Kelet és 
Érd-Észak felõl érkezõk.

 A kihajtás pedig a Névtelen úton keresztül a 
körforgalom felé vagy a Katalin utcán keresztül 
a Felsõ utca felé történhet.

Az adócsoport munkatársai a beérkezett bevallások zömét iktatták, és 
1880 határozatot már postáztak is – hibás, hiányos kitöltés miatt csak-
nem négyszáz ûrlapot visszaküldtek a bevallóknak
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