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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.

Míg korábban csak becsült ada-
tok álltak rendelkezésre arról, 
hogy hány ingatlan után fizet-
nek adót Érden, illetve hány 
olyan tulajdonos van, aki vala-
milyen oknál fogva nem teljesíti 
ezt a kötelezettségét, a janu-
ár elsejével bevezetésre került 
négyzetméter alapú telek- és 
építményadóval kapcsolatos 
nyilatkozatok feldolgozása 
következtében a hivatal adócso-
portja most már pontos adatok-
kal rendelkezik. Ezeket Segesdi 
János ismertette múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján.

– Ma már tudjuk: 27 ezer ingat-
lan után kell építmény- vagy 
telekadót fizetni Érden. Április 
18-ig 21 387 bevallás érkezett 
be a hivatalhoz, így könnyen 

kiszámítható: körülbelül ötezer 
olyan ingatlantulajdonos van, 
aki nem élt ezzel a kötelezett-
ségével. Az adócsoport munka-
társai eddig 10 926 határozatot 
küldtek ki a lakosságnak. E több 
mint tízezer ingatlantulajdonos 
20 százaléka most először élt 
bevallási kötelezettségével, az 
előző években – amikor még 
az értékalapú adózás volt 
érvényben – ezt nem tette meg. 
A mulasztást öt évre visszame-
nően pótolniuk kell – hangsú-
lyozta Segesdi János.

A hivatalhoz érkezett beval-
lások feldolgozása most körül-
belül a felénél tart, és a becsült 
adókivetés mértéke is fele a ter-
vezettnek – mintegy 340 millió 
forint folyhat be most a város-

nak, míg év végére körülbelül 
680 milliós bevételre számíthat 
Érd ezen adónemből.

– A számok alátámasztják, 
hogy az előzetes becslések jók 
voltak. Úgy tûnik, jól határoltuk 
be azt az időpontot is, amikor 
felülvizsgáljuk az új rendele-

tet, ugyanis nyárra nemcsak a 
kivetések és határozatok jutnak 
el az ingatlantulajdonosokhoz, 
hanem a befizetések is meg-
kezdődnek, és pontosan fogjuk 
látni, hogy a beérkezett össze-
gek, pótbevallások kapcsán 
mivel számolhat a város. Ezen 
számok birtokában a közgyûlés 
érdemben tud foglalkozni azzal, 
hogy ha szükséges, hogyan 
lehet a vállalkozások, a lakos-
ság terhein enyhíteni – mondta 
Segesdi János.

A hivatalhoz eddig 500 mél-
tányossági kérelem érkezett (e 
lehetőséggel azok is éltek, akik 
még nem kapták meg az adó 
összegéről szóló határozatot).

 – A huszonhétezer adóköte-
les ingatlant figyelembe véve 
ezzel az aránnyal előre számol-
ni lehetett. A beérkezett kérel-
meket külön-külön bírálják el, 
személyre szólóan, a család 
teherbíró képességét figyelem-
be véve – mondta az alpolgár-
mester.

Segesdi János elmondta azt is: 
megkeresésre a Kormányhivatal 
is foglalkozott az önkormányzat 
adórendeletével. A vonatkozó 
jogszabályok, törvények figye-
lembe vételével megállapí-
totta: az önkormányzat teljes 
szabályszerûséggel járt el.

– Mindent megtettünk azért, 
hogy olyan rendeletet alkos-
sunk, amely figyelembe veszi 
a helyi sajátosságokat, a város 
költségvetési igényeit és a lakos-
ság anyagi lehetőségeit. Minél 
pontosabb adatok érkeznek be, 
annál pontosabban tudjuk majd 
a későbbiekben korrigálni a 
január elsején életbe lépett ren-
deletet – hangsúlyozta Segesdi 
János. 

 Ádám Katalin

Adóelengedés csak tartozásra kérhető
Hetente 40-50 méltányossági kérelem érkezik az adócsoporthoz, amelyekben az ingatlan-
tulajdonosok nemcsak a telek- és építményadó mérséklését, hanem elengedését is kérik 
– gyakran úgy, hogy a hivatal az adót még nem is vetette ki, vagy ha ez meg is történt, a 
befizetési határidő még nem járt le. Kartikné Szilágyi Enikő, az adócsoport vezetője lapunk 
kérdésére elmondta: az adózás rendjéről szóló törvény szerint adót elengedni csak akkor 
lehet, amikor az előírt összeg tartozássá válik – előzetesen, még az adó kivetése előtt erre 
nincs mód. Ezért aki adóelengedésért szeretne folyamodni, érdemes megvárnia a határo-
zatot, illetve a befizetési határidő lejártát. Ellenkező esetben, mivel nincs tartozás, a hiva-
tal kénytelen elutasítani, és az ingatlantulajdonosnak ismételt kérelemmel kell élnie.

A számok az elõzetes becsléseket igazolják 

Építményadó: hogy is állunk?
A telek- és építményadó változásával kapcsolatos új bevallások mintegy felét, azaz 
több mint tízezret dolgozott fel eddig az önkormányzat adócsoportja. Mintegy ötezer 
ingatlantulajdonos nem élt bevallási kötelezettségével, a feldolgozott anyagból 
pedig kitûnik: a most nyilatkozó lakosok 20 százaléka korábban egyáltalán nem 
fizetett adót. Év végére ebbõl az adónembõl 680 milliós bevételre számíthat a 
város, még úgy is, hogy eddig mintegy 500 méltányossági kérelem érkezett a hiva-
talhoz – több olyan tulajdonostól is, aki még nem vette kézhez a határozatot.

Jelenleg 27 ezer ingatlan után kell adót fizetni Érden. Április közepéig több mint 21 ezer bevallás érkezett a hiva-
talhoz, közülük 11 ezer tulajdonosnak már kiküldte a határozatot az adócsoport.

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Idén is játékos vetélkedővel 
zárult az a rendezvénysorozat, 
amelyet Óvodai Szakmai Napok 
néven, immáron tizenharmadik 
alkalommal rendeztek meg az 
érdi óvodák. Egy hónap alatt 
számos programon vettek részt 
az intézmények munkatársai; 
megismerkedhettek egymás 
munkájával, átadhatták tapasz-
talataikat, és meghallgathat-
ták szakemberek előadásait. 
A pedagógiai hónap programját 
maguk az óvodák állítják össze; 
a munkát Simonics Gabriella, a 
Szivárvány Óvoda intézményve-
zetője koordinálja és fogja össze 
már évek óta. 

– Minden óvoda azt az arcu-
latát mutatja meg a többinek, 
amely a pedagógiai program-
jára épül. A pedagógusok egy-
részt bemutatják foglalkozá-
saikat, másrészt előadásokon 
vehetnek részt. Tizenhárom 
év alatt neves szakembe-
rek fordultak meg nálunk; 
pszichológusok, grafológu-
sok, fejlesztő pedagógusok 
– sorolta Simonics Gabriella. 
Kérdésünkre elmondta azt is: a 
programokat a város által kiírt 
szakmai pályázatokon elnyert 
összegekből finanszírozzák, 

a rendezvénysorozatot lezáró 
vetélkedő nyereményeit pedig 
a szülők, szponzorok felaján-
lásaiból teremtik elő.

Az Ovi-Tudi vetélkedőt min-
den évben más intézmény 
szervezi; idén a Kisfenyves 
Óvoda állította össze a felada-

tokat és segített a lebonyolí-
tásban. A Vörösmarty Mihály 
Gimnázium tornatermében hat 
három-három fős csapat vetél-
kedett egymással; nemcsak a 
rekesz-, de egyéb izmokat is 
megmozgatták a játékos felada-
tok. Gyorsasági papírhajó-hajto-
gatás, rajzfilmzene-felismerés, 
activity, szójáték, átöltözéssel 
tarkított váltófutás szerepelt a 
feladatok között. A több mint 
másfél órás vetélkedő igen szo-
ros eredménnyel zárult – a fődí-
jat végül a Tündérkert óvoda 
nyerte, de egyetlen résztvevő 
sem távozhatott ajándék nél-
kül. A háromfős zsûri – mely-
nek tagjai Sárközi Márta, az 
önkormányzat humánpolitikai 
irodájának vezetője, Simonics 
Gabriella, valamint Berczi 
Balázsné nyugdíjas óvodaveze-
tő voltak – legalább olyan jól 
szórakozott, mint maguk a csa-
patok.

– Jó pedagógus csak az lehet, 
aki nem felejtett el játszani – 
mondta Sárközi Márta az ered-
ményhirdetésnél. Mint moso-
lyogva hozzátette: az Ovi-tudi 
vetélkedőn láthatóan csupa jó 
pedagógus vett részt. 

 Á. K.

Óvónénik versenyeztek

A Tündérkert óvoda igen szoros versenyben nyerte el a fõdíjat a XIII. 
Óvodai Szakmai Napok záró vetélkedõjén
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