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Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
	 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság	 06-23/365-007

Közterület-felügyelet	 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal	 06-23/365-132

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.

Meghívó

a Tusculanum - Postástelep
Településrészi Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2011. június 20-án (hétfõn)
18 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Gárdonyi Géza Általános Iskola

(2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 
1/b)

Meghívó

az Érdligeti - Kutyavári
Településrészi Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2011. június 21-én (kedden)
17 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Széchenyi István Általános 

Iskola
(2030 Érd, Diósdi út 95 -101.)

Meghívó

a Tisztviselõ- és Újtelepi
Településrészi  
Önkormányzat

(2. és 3. választókerület)

2011. június 22-én (szerdán)
17 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Batthyány Általános Iskola

(2030 Érd, Fácán köz)

Meghívó

a Parkvárosi
Településrészi Önkormányzat

(10. és 11. választókerület)

2011. június 22-én (szerdán)
18 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel  

Általános Iskola
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Lezárult a beérkezett ajánlatok 
értékelése az érdi csatornahá-
lózat kivitelezésére kiírt köz-
beszerzési eljárásban, a bíráló 
bizottság megtette javaslatát a 
tender eredményére – jelentette 
be múlt szerdai sajtótájékoz-
tatóján T. Mészáros András. 
A polgármester elmondta: a 
javaslatot az illetékes kormány-
szerveknek jóvá kell hagynia; 
ez várhatóan hamarosan meg-
történik, így a tervek szerint 
június 14-én sor kerülhet az 
eredményhirdetésre.

– Az ezt követő tíznapos szer-
ződéskötési moratórium után, 
azaz június 24-én szeretnénk 
aláírni a szerződést a kivitelezők-
kel, és végre elindulhat a munka 
– tette hozzá a polgármester, aki 
beszámolt arról is: az illetékes 
helyi rendeletek módosításával 
és egy e célt szolgáló terület kije-
lölésével a város árusítóhelyet 
teremtene a saját terményeiket 
eladni kívánóknak.

– Szeretnénk, ha az érdi kister-
melőknek, vagyis azoknak, akik 
otthon gyümölcsöt, zöldséget, 
virágot termelnek, és az otthoni 
fogyasztásra szánt mellett feles-

legük marad, lenne lehetőségük 
arra, hogy terményeiket árusít-
sák. Nem célunk, hogy e terüle-
ten nagytermelők és kereskedők 
adják el a portékáikat – hang-
súlyozta T. Mészáros András, 
aki kérdésünkre elmondta azt 
is: mindenképp a városközpont-
ban szeretnének e célra kijelöl-
ni egy területet, ahol kulturált 

körülmények között árusíthat-
nak és vásárolhatnak az érdiek. 
Mivel a közterületi mozgó áru-
sítást eleddig tiltó – illetve csak 
különleges napokon engedélye-
ző – rendeletet módosítani kell, 
a kistermelői „piac” létrehozása 
várhatóan kora ősszel történik 
majd meg.

A polgármester az építmény- 

és telekadóval kapcsolatban 
emlékeztetett arra: a városveze-
tés júniusra ígérte az új rendelet 
felülvizsgálatát, az eddigi ered-
mények ismeretében.

– Az adóbevallások 80-90 szá-
zalékát már feldolgozták, így 
vannak értékelhető adataink. 
Ezek ismeretében június 23-án 
módosító javaslatokat szeret-
nék benyújtani a közgyûlés elé, 
amelyek jövő januártól bizo-
nyos tekintetben egyszerûsítik, 
könnyítik és kisebbé teszik az 
adóterheket – jelentette be a 
polgármester. 

Szent Iván napi pikniket 
szervez június 25-ére az Érdi 
Pincetulajdonosok Egyesülete. 
A sajtótájékoztatón Hudák 
Mihály, az egyesület elnöke a 
rendezvény programjáról, céljá-
ról beszélt.

– Érden már hagyománya 
van a Szent Iván napi mulat-
ságnak, de sajnos, e tradíció az 
elmúlt években egyre inkább 
elsorvadt. Mi most szeretnénk 
felújítani, az Érd-Óváros Szent 
Mihály Alapítvány segítségével. 
Célunk, hogy a városunkért 
tenni kívánó civil szervezeteket, 
baráti társaságokat hívjuk össze 
egy olyan közös rendezvényre, 
ahol megismerhetik egymást, és 
megbeszélhetjük, mit tehetünk 
közösen városunkért – mondta 
Hudák Mihály. 

A piknik délután két órakor 
kezdődik Érd-Ófalu kastély-
dombján. A rendezvény fő prog-
ramja a főzőverseny: a hozzáva-
lókat (beleértve a sátort, széke-
ket, gázégőt) a résztvevőknek 
kell biztosítaniuk. Aki nemcsak 
főzne vagy kóstolgatna, részt 
vehet a Szapáry pincében tartott 
helytörténeti előadáson, illetve 
17 órától megtekintheti a fellé-
pők (többek közt az ófalusi óvo-
dások, a Bonton Tánccsoport 
és az Érdi Kamarazenekar) 
mûsorát. 

A pikniken készített ételeket 
háromfős zsûri bírálja el, tagja 
Csengerújfalui Osváth Jánosné 
Balázs mester díjas vendég-
lős, Pál Károly, a Termál Hotel 
Liget igazgatója, illetve Rába 
Tímea modell, mûsorvezető. 
A legjobbnak ítélt ételek elkészí-
tői értékes ajándékokat kapnak. 

A Szent Iván napi rendezvény 
máglyagyújtással zárul.

 Ádám Katalin

A Bíráló Bizottság javaslatot tett az érdi szennyvízcsatorna  
hálózati tender eredményére – közlemény
Lezárult	az	ajánlatok	értékelése	az	érdi	csatornahálózat	kivitelezésére	kiírt	közbeszerzési	
eljárásban.	 A	 Bíráló	 Bizottság	 megfogalmazta	 javaslatát,	 amelyet	 azonban	 a	 szabályok	
szerint	 még	 jóvá	 kell	 hagynia	 az	 illetékes	 kormányszervnek	 is.	 Reményeink	 szerint	 ez	
hamarosan	megtörténik,	így	terveink	szerint	2011.	június	14-én	hivatalosan	is	eredményt	
hirdetünk	az	érdi	hálózatépítési	tenderen.	
Az	 eredmény	 kihirdetését	 követően	 10	 nap	 az	 ún.	 „szerződéskötési	 moratórium”.	
Amennyiben	 ezalatt	 nem	 érkezik	 jogorvoslati	 kérelem,	 szerződést	 lehet	 kötni	 a	 nyertes	
kivitelezővel.	 Amennyiben	 nincs	 akadálya	 a	 szerződéskötésnek,	 haladéktalanul	 nekifo-
gunk	az	építési	munkáknak.
Az	 Érd	 és	Térsége	 Szennyvízelvezetési	 Program	 keretében	 a	 települési	 szennyvízcsator-
na-hálózatok	 kivitelezése	 tárgyában	 két	 közbeszerzési	 eljárás	 zajlik.	 Az	 egyik	 eljárás	
keretében	az	Érd-Kelet	és	Érd-Nyugat	területekre,	míg	a	másik	eljárás	keretében	Diósd	és	
Tárnok	települések	területére	fogalmaztuk	meg	a	kiírást.	Mind	az	Érd-Kelet,	mind	az	Érd-
Nyugat	területeken	belül	3-3	részterület	különíthető	el.	A	megadott	határidőig	mindkét	
területre	5-5	pályázó	(konzorcium)	jelentkezett.
Érd,	2011.	június	8.
	 Kovács Péter Barna projekt vezető

Könnyítés várható a telek- és építményadó tekintetében

Kistermelõi piac nyílik  
a városközpontban
Õsztõl kulturált körülmények között, kijelölt helyen árusíthatják terményeiket az érdi 
kistermelõk a városközpontban – jelentette be T. Mészáros András múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján, ahol arról is beszámolt, hogy lezárult a csatornahálózat-projektre 
érkezett ajánlatok értékelése. A polgármester szólt még arról is, hogy a június 23-i 
közgyûlésen módosító javaslatokat kíván benyújtani az építmény- és telekadót sza-
bályozó rendelettel kapcsolatban, Hudák Mihály pedig az Érdi Pincetulajdonosok 
Egyesülete által szervezett Szent Iván napi piknikrõl beszélt.

Egyes tervek szerint az Európa sétány ad majd helyet a kistermelõknek, ahol saját terményeiket árusíthatják
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Beiratkozás esti gimnáziumba a 2011/2012-es tanévre

Szerezzen érettségit rövid idő alatt!
Jelentkezni	lehet	a	Budakalászi	Gimnázium	Érdi	Tagiskolájába	érettségit	adó	esti	képzésre	a	2011/2012-
es	tanévre	Érd,	Erzsébet	utca	24-32.	szám	alatt	(Bolyai	Ált.	Iskola)	a	következő	időpontokban:

2011. június 28-ig folyamatosan, 2011. július 5-én és 19-én délután 16 és 19 óra között, 
2011. augusztus 9-én 16 és 19 óra között, valamint augusztus 22-től mindennap (péntek 
kivételével)  délután 16 és 19 óra között.

Érdeklődés:	Fábián	Gyulánál	helyben,	vagy	a	06-30-222-4628-as	telefonon
Meglévő	bizonyítványait	hozza	magával!


