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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.

Rákérdeztünk
Részegh Benedek 
tanár: 
– A gyermekkori emlékek felidézését, amikor 
annyira vártuk a nyuszit, hogy még fészket 
is raktunk neki. Az otthon melegét, amikor 
együtt volt a család, és vártuk a vendégeket, 
vagy mi mentünk vendégeskedni. Abban az 
időben még jelentős ünnepnek számított a 
húsvét, sokat jelentett az egész családnak, 
mára már mintha kopott volna a fénye…

Deák Mihály 
nyugalmazott operaénekes: 
– Amíg egy fiatalembernek a vidámságot, 
a locsolkodást jelentheti ez a szép ünnep 
elsődlegesen, addig az idősebb korosztály-
nak kicsit a befelé fordulást, a gyász átélését, 
a megtisztulást. Átérezni Jézus szenvedését, 
ami talán segít abban, hogy más szemmel 
nézzük a világot, a lelkünk kitisztuljon, job-
ban értékeljük az életet, a körülöttünk lévő 
embereket jobban megértsük.

Mit jelent az ön számára a húsvét?
Gyõrössy Éva 
külkereskedõ: 
– Számomra a tavaszt, a megújhodást jelen-
ti leginkább. A készülődést, a takarítást, a 
megtisztulást. Locsolkodókra már nemigen 
számíthatok, de a legfontosabb, hogy együtt 
vagyunk a szeretteinkkel, a barátainkkal, és 
bár készülünk az ünnepre – sütünk, főzünk –, 
mégis az a pár nap a pihenésé és a kikapcsoló-
dásé is egyben.

Szõke Dominika 
tanuló: 
– Nekem még mindig sokat jelent a húsvét, 
bár a legtöbb lány csak a locsolkodást látja 
benne… Mintha ki is ment volna a divatból, 
főleg a nagyobb városokban. Pedig ennek 
az ünnepnek sokkal több a jelentése, mint 
a „népszokás” része. Odafigyelés egymásra, 
főleg a szeretteinkre, együtt lenni velük, jót 
beszélgetni, enni, pihenni, kikapcsolódni, és 
talán kicsit elmélyedni is a gondolatainkban.

Április 5-én átvette hivatalát Érd 
megyei jogú város új jegyzője. Dr. 
Ferencz Dóra – mint a múlt heti saj-
tótájékoztatón elmondta – 1993-
ban végzett az Államigazgatási 
Főiskolán, 1999-ben pedig az 
ELTE jogi karán. Ezt követően 
közigazgatási és jogi szakvizs-
gát tett. 1993-ban ügyintézőként 
kezdett dolgozni a Pest Megyei 
Önkormányzat hivatalában, majd 
Gyálon volt aljegyző. Ezt ismét az 
első munkahely követte, ahol elő-
ször osztályvezetői, illetve osztott 
munkakörben aljegyzői feladato-
kat látott el. 2003-tól 2010 nyaráig 
egyéni ügyvédként tevékenyke-
dett, közigazgatási jogi és polgári 
jogi ügyeket ellátva. 2010 augusz-
tusától a Miniszterelnökségen dol-
gozott, ez év február 15-étől pedig 
az érdi polgármesteri hivatal szer-
vezési irodájának törvényességi 
referense volt. Április 5-étől tölti 
be a jegyzői posztot.

– A hivatal vezetése során 
fel kívánom használni korábbi 
tapasztalataimat, hiszen tizen-
nyolc évi munkavégzésem közel 
fele az ügyvédi praxishoz, másik 
fele pedig a közigazgatáshoz kötő-
dik – emelte ki dr. Ferencz Dóra.

A sajtótájékoztatón T. Mészáros 
András a város új, készülő gazda-
sági programjáról is beszélt. Mint 
mondta, a választás után a polgár-
mesternek elő kell terjesztenie az 
új gazdasági programot – az előző 

ciklusban is volt ilyen, akkor 
Batthyány tervnek nevezték el. 

– A sikeres Batthyány tervet 
folytatni kívánjuk, és az áprilisi 
közgyûlésen eljutni az előterjesz-
tésig. Szeretnénk, ha a későbbiek-
ben a város lakói a tervvel kapcso-
latban megfogalmaznák és eljuttat-
nák hozzánk a véleményüket. Be 
kívánjuk építeni az új Batthyány 
tervbe a részönkormányzatok 
javaslatait is, hiszen úgy tapasz-
taljuk, hogy a kis közösségek 
környezetismerete pótolhatatlan. 
Ahhoz, hogy egy-egy fejlesztés 
sikeres legyen, a városvezetésnek 
ismernie kell az adott területen 
élők véleményét is – hangsúlyozta 
T. Mészáros András, hozzátéve: 
a részönkormányzatok, illetve az 
érdiek javaslatait figyelembe véve, 
a bizottságok és szakértők segítsé-
gével olyan programot lehet alkot-
ni, ami minden egyes városlakó 
számára elfogadható lesz.

– Érd infrastrukturális fejlődésé-
nek legnagyobb lépése előtt állunk; 
ez a csatornaprojekt. E beruházás 
sok további fejlesztés alapja lehet 
– mint például az útépítésé és 
a vízelvezetésé. Ezek megoldá-
sánál nem a szándék a kérdéses, 
hanem az anyagi forrás. Ahogy az 
elmúlt négy esztendő alatt durván 
negyvenmilliárd forint fejlesztési 
pénzt tudtunk a városba össz-
pontosítani, reményeink vannak 
arra, hogy ha nem is ekkora, de 

ezt megközelítő mértékben meg 
tudjuk szerezni a szükséges for-
rásokat, és akkor már nem lesz 
áthidalhatatlan a szándék, az 
akarat és a megvalósulás közöt-
ti szakadék – jegyezte meg T. 
Mészáros András. A polgármester 
elmondta azt is: az e ciklusra 
vonatkozó tervek között már nem-
csak az infrastruktúra, illetve a 
város intézményeinek fejlesztése 
szerepel, hanem a beruházók és 
munkahelyek idevonzása kiemelt 
fontosságot kap. 

– Az Érdet érintő autópályák 
vonzzák az ipart, a kereskedel-
met és a logisztikát. A gazdasági 
válság miatt korábban nem vol-
tak beruházók, befektetők, akik 
megtelepedtek volna e kiemelt 
közlekedési útvonalak mentén 
fekvő területeken. Most viszont 
már vannak konkrét érdeklő-
dők, így remélem, hogy 2-4 év 
alatt beindulhat ez a folyamat. 
A legfontosabb, hogy alvóváros-
ból át tudjunk alakulni klasszi-
kus várossá – a legkedvezőbb az 
volna, ha Érden és környékén 
körülbelül 15 ezer új munkahely 
jönne létre, és jelentősen keve-
sebb ember ingázna a főváros és 
lakhelye között. Természetesen 
a befolyó adó növekedése sem 
lenne elhanyagolható tényező. 
Az elkövetkező években arra 
kell tehát koncentrálnunk, hogy 
a befektetési lehetőségeket fel-
kínáljuk és elérhetővé tegyük. 
Ennek egyik eleme, hogy a már 
meglévő beruházási portfóli-
ót a napokban aktualizálják a 
hivatal munkatársai, és hogy a 
minisztériumok és a cégek felé 
kiajánlhassuk – zárta szavait T. 
Mészáros András.

A sajtótájékoztatón a polgár-
mesteri hivatal lakosságszolgálati 
irodája általános igazgatási cso-
portjának vezetője, Kovács Enikő 
beszámolt a zenés, táncos rendez-
vények szervezésével kapcsolatos 
jogszabályi változásokról. 

Mint mondta, a kormány a 
zenés, táncos rendezvények 
mûködésének biztonságosabbá 
tételének érdekében megalkotta 
a 23/2011. (III. 8.) rendeletet, 
amelynek értelmében június 15-
től zenés, táncos rendezvény 
csak rendezvénytartási engedély 
birtokában tartható, rendez-
hető, amennyiben a programot 
olyan épületben tartják, amely-
nek befogadóképessége a 300 főt 
meghaladja, illetve szabadtéri 

rendezvény esetén eléri az 1000 
főt. Zenés, táncos rendezvényt 
június közepétől csak a helyiség 
üzemeltetője vagy kulturális ren-
dezvényszervezői, illetve rendez-
vény- és konferenciaszervezői 
képesítéssel rendelkező ember 
szervezhet. 

– Kérjük azokat a személye-
ket, szervezeteket, akiket/ame-
lyeket érint az új kormányren-
delet, keressék fel hivatalunkat 
az eljárás megindítása céljából. 
Felhívjuk a figyelmet, és egyben 
kérjük, hogy vegyék figyelembe 
a kérelem benyújtásakor az ügy-
intézés időtartamát, ami a rende-
let értelmében 20 nap. Ebbe nem 
számít bele a szakhatóságok 
eljárása – vagyis előre láthatóan 
a kérelem benyújtását követően 
6-8 hét alatt kaphatják kézhez a 
jogerős engedélyt a folyamodók. 
Bővebb tájékoztatást a polgár-
mesteri hivatal lakosságszolgála-
ti irodájának általános igazgatási 
csoportja ügyfélfogadási időben 
személyesen vagy telefonon 
tud adni. A rendezvénytartási 
engedély kérelmi nyomtatványa 
a város honlapjáról letölthető 
– fûzte hozzá Kovács Enikő, aki 
kérdésünkre elmondta azt is: a 
rendeletet nem kell alkalmazni 
a gyülekezési jogról szóló tör-
vény hatálya alá tartozó rendez-
vényekre, a választási eljárásról 
szóló törvény hatálya alá tarto-
zó gyûlésekre, az egyházak és 
vallásfelekezetek által szervezett 
vallási szertartásokra, rendezvé-
nyekre, a családi eseményekkel 
kapcsolatos rendezvényekre és 
a közoktatási intézményekben 
a saját maguk által szervezett 
rendezvényekre.

A kormányrendelet Érd vonat-
kozásában két szórakozóhelyet 
érinthet a hivatal nyilvántartá-
sa szerint, valamint a nagyobb 
városi rendezvényeket, illetve a 
mûvelődési központ egyes prog-
ramjait. Kovács Enikőtől megtud-
tuk azt is: a kiadott engedély lehet 
rendszeres vagy alkalmi. 

T. Mészáros András kiegészí-
tésül hozzáfûzte: a városi prog-
ramokat illetően évek óta az a 
gyakorlat, hogy a védelmi refe-
rens segítségével katasztrófavé-
delmi tervet készítenek, így ha 
bármilyen extrém esemény bekö-
vetkezne, az illetékesek azonnal 
cselekedni tudnak – erre azonban 
még sohasem volt szükség.

 Ádám Katalin 

Nyártól engedélyköteles a zenés, táncos rendezvények szervezése

Hamarosan bemutatják  
az új gazdasági programot
Érd új jegyzõje is bemutatkozott a múlt szerdai saj-
tótájékoztatón, amelynek témái a város új gazdasági 
programja – ebben kiemelt fontosságot kap a beruhá-
zók idevonzása, ezáltal az új munkahelyek létesítése –, 
valamint a zenés, táncos rendezvények szervezésével 
kapcsolatos jogszabályi változások voltak. 

A sajtótájékoztatón bemutatkozott Érd új jegyzõje, dr. Ferencz Dóra (bal-
ról), Kovács Enikõ csoportvezetõ (jobbról) pedig a zenés, táncos rendez-
vényekkel kapcsolatos új kormányrendeletrõl beszélt
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