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aktuális

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.

A közgyûlések eddigi gyakorla-
tától eltérően ezúttal nem T. 
Mészáros András adott át kitün-
tetést, hanem városunk nevében 
ő vette át dr. Hegedûs Csabától, 
a Magyar Birkózószövetség 
elnökétől a Birkózás Városa 
kitüntető címet. (Hegedûs Csa-
bával készült interjúnk a 12. 
oldalon olvasható.) A polgár-
mester büszkén emelte magas-
ba a kitüntető címmel járó 
méretes oklevelet, majd miután 
a vendégek bejegyezték nevü-
ket Érd város krónikájába, a 
közgyûlésnek 32 napirendi 
ponttal kellett „megbirkóz-
nia”. A képviselők egyhangúlag 
elfogadták az önkormányzati 
beruházások előkészítéséről, 
jóváhagyásáról és megvalósítási 
rendjéről szóló rendeletalkotási 
javaslatot, majd igent mondtak 
a házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályairól 
és szolgáltatási díjairól szóló 
rendelet módosítására. Ingyenes 
a házasságkötés a hivatali helyi-
ségben, 20 alatti részvétellel, 
ám ugyanitt 20 fő feletti részvé-
tel esetén 10 000 forintba kerül. 
A külső helyszínen történő egy-
bekelés levezetésének 50 ezer 
forint a díjtétele. A közgyûlés 
szervezeti és mûködési sza-
bályzatáról szóló módosítási 
javaslat tárgyalásakor azonban 
már nem volt akkora összhang 
a képviselők véleményét ille-
tően. Dr. Csőzik László, a 2030 
Egyesület képviselője három 
módosító indítványt nyújtott 
be, mert úgy vélte, hogy az 
önkormányzati képviselők lét-
számának csökkentése odáig 
vezetett, hogy „nyomasztó” a 
Fidesz túlsúlya. Szerinte 10 kép-
viselő dukált volna a választáso-
kon győzedelmeskedő pártnak, 
de ha így alakult is, a szabály-
zat módosításával legalább ne 
számûzzék az interpellációkat 
az ülések legvégére, hiszen 
az ellenzéknek egyedül ez ad 
lehetőséget a megnyilvánulás-
ra. Azt is nehezményezte és 
nevetségesnek tartotta, hogy a 
közgyûlésben egyedül a Fidesz 
alkothatott frakciót, így a vezér-
szónokok korlátlan hozzászó-
lási lehetőségével is csak ők 

élhetnek. Javasolta, jelölőszer-
vezetenként lehessen vezérszó-
nokot állítani, és indítványoz-
ta, hogy két fővel is lehessen 
frakciót létrehozni. Bakai-Nagy 
Zita szocialista képviselő annak 
a véleményének adott hangot, 
hogy a Fidesz-frakció azért 
számûzi az interpellációkat az 
ülések végére, mert fél a nyil-
vánosságtól és az ellenőrzéstől. 
Az emberek többsége ugyanis 
a kezdet kezdetén még nézi a 
televízió egyenes közvetítéseit, 
de ebédidőben, délután már 
kevesen maradnak a képernyő 
előtt. Kopor Tihamér, a Fidesz 
képviselője viszont úgy vélte, 
a közgyûlésnek egy-két „móka-
mestere” csak az interpelláció 
kedvéért érkezik az ülésre, majd 
szereplését követően elvágtat, 
és nem végez érdemi munkát. 
Segesdi János alpolgármester 
is hasonlóképpen vélekedett a 
felvetésről, álláspontja szerint 
nem csak az első fél órában 
kell részt venni a tanácskozá-
son, hiszen a képviselők a napi-
rendi pontok megtárgyalásakor 
is kifejthetik álláspontjukat az 
adott témát illetően, csakhogy 
ahhoz végig kell ülni az érte-
kezletet! Amíg nem volt élő 
közvetítés a közgyûlés tanács-
kozásairól, nem is volt fontos, 
mikor hangozzanak el az inter-
pellációk! Hozzátette, a Fidesz 
túlsúlya a választási eredmé-
nyeknek köszönhető, amiben 
a lakosság döntött, ezért vis-
szautasítja a „nyomasztó” és 
„nevetséges” jelzőket. Dr. Veres 
Judit, a Fidesz képviselője éle-
sen reagált arra a megjegyzésre, 
hogy „félnének” a vélemények 
kinyilvánításától. Ez napjaink-
ban azért sem áll meg, mert 
internetes fórumokon és bárhol 
másutt lehetősége nyílik min-
denkinek a hozzászólásra. Mint 
mondta, félni csak pár évtized-
del ezelőtt kellett. A képviselő 
asszony inkább a félelem említé-
sét mondta nevetségesnek, nem 
a választók döntéséből faka-
dó Fidesz-túlsúlyt. Dr. Csőzik 
László válaszában pontosított, 
nem a választók akaratát mond-
ta nevetségesnek, hanem azt 
a tényt, hogy a közgyûlésben 
csupán egyetlen frakció létezik. 

Megtartotta márciusi ülését a városi közgyûlés

A részönkormányzatok  
tagjai esküt tettek
Két ünnepélyes és örömteli esemény, egy különleges 
díj átvétele, és a részönkormányzatok tagjainak eskü-
tétele is színesítette a városi közgyûlés március 24-én 
megtartott ülését. 

Az ellenzék sokszínû, és merő-
ben más nézeteket valló kép-
viselőkből áll, nem várható el 
tőlük, hogy közös frakciót ala-
kítsanak. Kijelentette: csak az 
igazán bátrak képesek a nagy-
vonalúságra. Dr. Csőzik László 
módosító indítványait elutasí-
totta a közgyûlés, majd 13 igen, 
3 nem, 0 tartózkodás mellett a 
képviselők elfogadták a szerve-
zeti és mûködési szabályzatról 
szóló önkormányzati rendelet 
módosítását. Törvényességi 
észrevétel hatására a közgyûlés 
50 forinttal csökkentette a pol-
gármester és az alpolgármeste-
rek illetményét, majd elfogad-
ták a helyi népszavazásról és 
népi kezdeményezésről szóló 
önkormányzati rendelet módo-
sítását. Ezt követően a városi 
plénum elfogadta a folyékony-
hulladék-szállítás díjtételeinek 
emelését is, de a polgármester 
kifejtette, nagyon reméli, már 
nem sokszor kell hasonlót elő-
terjeszteni, hiszen hamarosan 
elkezdődik Érd csatornázása. 
A továbbiakban a képviselők 
döntöttek a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátások téríté-
si díjairól, és hozzájárulásukat 
adták ahhoz, hogy két házi-
orvosi rendelő orvost cserél-
jen, majd a többség (14 igen, 
0 nem, 2 tartózkodás mellett) 
egyetértését adta a hat tele-
pülésrészi önkormányzat lét-
rehozására. Bakai-Nagy Zita 
hozzászólásában kifejtette: a 
részönkormányzatok megala-
kítása elkésett, jóval korábban 
kellett volna azokat létrehozni, 
mert véleményezhették volna a 
magas építményadókat. A tagok 
névsorát áttekintve az volt a 
véleménye, hogy egyes részön-
kormányzatok „családi vállal-
kozásokká” alakultak. Segesdi 
János alpolgármester közölte, a 
törvényes kereteken belül ala-
kultak meg, hiszen erre féléves 
határidő állt rendelkezésre. 
A részönkormányzatokban, ha 
jól mûködnek, bárki elmond-
hatja a véleményét az előter-
jesztésekről, mielőtt azok a 
közgyûlés elé kerülnek. Ezzel 
Mórás Zsolt fideszes képviselő 
is egyetértett, hiszen Újtelepen 
igen nagy számú érdeklődés 
mellett tartották az alakuló 
ülést. Antunovics Antal hangsú-
lyozta, azok közül választották 
meg demokratikus úton a tago-
kat, akik rendszeresen, minden 
hónapban részt vettek a mun-
kában. Többen is említették, a 
településrészi önkormányzatok 
lakossági fórumként mûködnek, 
és lehetőséget adnak a széles 
körû véleménynyilvánításra. 
A hivatalosan megalakult hat 
részönkormányzat tagjai a 

nyílt ülés végén ünnepélyesen 
esküt tettek. Előtte azonban 
a közgyûlés elfogadta a város 
2011. évi közbeszerzési tervét, 
döntött a közoktatási intézmé-
nyek indítható osztályainak és 
az első osztályok létszámáról, a 
Szociális Gondozó Központ ala-
pító okiratának módosításáról, 
valamint támogatta Érd Ófalu 
megrepedt kastélytámfalának 
mielőbbi statikai vizsgálatát. 
A képviselők többsége egyetér-
tett a SPAR-t terhelő beépítési 
kötelezettségéről szóló határo-
zat visszavonásával, és a tárno-
ki rekultivációval kapcsolatosan 
hozott korábbi határozatában 
foglaltak megerősítésével is, 
majd támogatta Bakai-Nagy Zita 
javaslatát, aki előterjesztésében 
veszélyeshulladék-gyûjtési 
akciók szervezését indítványoz-
ta a tavaszi és őszi időszak-
ban. A továbbiakban döntött a 
közgyûlés az Europlakát (most 
Publimon) Kft.-vel kötött szer-
ződés módosításáról, és elfo-
gadta a város közbiztonsági és 
bûnmegelőzési koncepcióját. 

Dr. Döcsakovszky Béla szo-
cialista és Jakab Béla civil képvi-
selők közösen nyújtották be azt 
az előterjesztést, amelyben az 
Érd Város Önkormányzata által 
alapított, mûködtetett és támo-
gatott helyi és regionális, írott 
és elektronikus sajtóval szem-
beni elvárásaikat fogalmazták 
meg. Az előterjesztők egyike 
sem volt jelen, a közgyûlés 
mégis tárgyalta a javaslatot. 
A polgármester megjegyezte, 
nemcsak azért nem támogatja 
a képviselők indítványát, mert 
hatályon kívüli törvényre hivat-
kozik, hanem azért sem, mert 
a városi plénum már elfogadta 
azt a szabályozást, amelyben 
a Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége etikai kódexét vet-
ték alapul, hiszen ki tudhat-
ná az újságíróknál jobban azt, 
hogy mit várnak el egymástól és 
a sajtószabadságtól? A sajtóval 
és helyi médiumokkal szembe-
ni elvárásokra tett javaslatokat 
a közgyûlés 3 igen, 10 nem és 2 
tartózkodás mellett elutasította. 

A nyílt ülés végén bizottsá-
gi munkáról, a városközpont 
építésének előrehaladásáról és 
a Szociális Gondozó Központ 
mûködéséről szóló beszámolót 
fogadta el a közgyûlés, majd a 
részönkormányzatok tagjainak 
eskütételét követően zárt ülésen 
városi díjak adományozásáról, 
jegyzői pályázat elbírálásáról is 
döntöttek a képviselők, ennek 
értelmében a város új jegyzőjé-
nek április 5-étől határozatlan 
időre dr. Ferencz Dóra Máriát 
nevezték ki.

 Bálint Edit

Eskütétel az önkormányzat közgyûlésén
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