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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.

A köztiszteletnek és közszere-
tetnek örvendő munkatárs húsz 
éve dolgozik a szakrendelőben. 
Munkáját mindig a legnagyobb 
pontossággal és odaadással 
végzi, kollégái érdekeiért hatá-
rozottan kiáll – hangzott el a róla 
szóló laudációban, majd miután 
Tavasziné Sebők Magdolna 
átvette az Érd Egészségügyéért 
rangos kitüntetést, a képviselők 
rátértek az előttük álló, csak-
nem negyven napirendi pont 
megtárgyalására. 

A polgármesteri beszá-
molót követően tárgyalt, a 
közgyûlés és szervei Szervezeti 
és Mûködési Szabályzatáról 
szóló új rendelet alkotási javas-
lat néhány pontja ellen emelt 
kifogást Csőzik László, a 2030 
Egyesület képviselője, aki úgy 
vélte, a helyi adórendelet meg-
vitatása is kétfordulós tárgyalást 
érdemelne, valamint kitartott a 
már márciusban is beterjesztett 
módosító indítványában foglal-
tak mellett, hogy két képviselő 
is alakíthasson frakciót. Mint 
mondta, az „egy szem frakciós” 
közgyûléstől elvárt volna egy 
ilyen csekély nagyvonalúságot, 
majd azt is sérelmezte, hogy 
az új SZMSZ az ülés végére 
„számûzi” a képviselői interpel-
lációkat és kérdéseket, holott az 
esetek többségében kizárólag 
ezek adnak az ellenzék számá-
ra lehetőséget a véleménynyil-

vánításra. A polgármester úgy 
reagált, kizárólag a költségve-
tés tárgyalása esetében indo-
kolt a két forduló, valamint azt 
is közölte, a napirendi pontok 
megvitatáskor minden képvise-
lő kifejtheti a véleményét az 
adott témában, de akinek egyéb 
hozzászólása is van, legfeljebb 
kivárja az ülés végét, és nem 
megy el már az elején. Végül a 
módosult rendeletet elfogadta 
a közgyûlés, majd egyetértet-
tek a helyi közutak kezelésének 
szakmai szabályairól szóló ren-
delet módosításával, és rátértek 
a város által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 
új rendeletalkotási javaslat meg-
vitatására. T. Mészáros András 
kifejtette, az elmúlt időszakban 
számos új díjat és kitüntetést 
hoztak létre, így szükségessé 
vált, hogy a már kissé „szétzi-
lálódott” rendeletet egységesít-
sék. Kéri Mihály, az Oktatási és 
Mûvelődési Bizottság álláspont-
ját tolmácsolva, elmondta, hogy 
az adományozható 17 városi díj 
hatalmas mennyiség, ami idő-
vel az elismerések értékveszté-
séhez, „elinflálódásához” vezet, 
ezért indokolt lenne megfontol-
ni néhány kitüntetés összevo-
nását, vagy azt, hogy ha adott 
évben nincs az adott díjra érde-
mesnek ítélt javaslat, abban az 
esztendőben ne osszák ki. Dr. 
Veres Judit viszont a 65 ezer 

lelket számláló városhoz képest 
korántsem tartja soknak a 17 
kitüntetést, mert az a meggyőző-
dése, hogy a díjazás lehetőség a 
példaértékû munka kiemelésére 
és elismerésére. Csőzik László 
is egyetértett a sokféle díjkate-
góriával, de hiányolta a városi 
méltatásból a civil szervezetek 
elismerését. Javasolta, hogy a 
jövőben dolgozzanak ki egy 
díjazási formát azon civil össze-
fogások, szervezetek részére is, 
amelyek tömegeket megmoz-
gató közösségi rendezvények-
kel teremtenek hagyományt 
a városban. A városi plénum 
elfogadta a díjazásról szóló új 
rendeletet, majd – miután egyet-
értett a szeszes ital közterületen 
való fogyasztásának korlátozá-
sáról szóló rendelet módosításá-
val – napirendre tûzte, és egyes 
pontjaiban módosította a helyi 
adókról szóló rendeletét (erről 
4. oldalon olvasható részletes 
beszámoló), és egyetértett az 
adóztatással kapcsolatos fel-
adatokat ellátó köztisztviselők 
anyagi érdekeltségének rend-
szeréről szóló rendelet módo-
sításával is. 

Az Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény karbantartói felada-
tok ellátásának racionalizálása 
érdekében szükségessé vált, 
hogy a dolgozók létszámát 
augusztus 1-i hatállyal 10 fővel 
csökkentsék. Bakai Nagy Zita 
(MSZP) kérdésére válaszolva a 
polgármester közölte, ez a lépés 
évi 25 millió forint megtakarí-
tást jelent, ami arányban van az 
ÉKFI idei évre tervezett, jóval 
visszafogottabb költségvetésé-
nek csökkentésével is. A Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló ren-
delet módosításáról szóló javas-
lat tárgyalása kapcsán kiderült, 
hogy a Szent Ilona telepen – a 
Sas és a Szajkó utca, valamint a 
7-es főút elkerülő szakasza által 
behatárolt területen a Tesco 
üzletlánc szeretne építkezni, és 
ez indokolta a korábbi rendelet 
módosítását. A szervezett hul-
ladékkezelési közszolgáltatás 
is napirendre került, abban az 
előterjesztésben, amely erre az 
ellátására kiírandó közbeszer-
zési eljárás feltételrendszerének 
előkészítését és elfogadását a 
közgyûlés szeptemberi ülésére 
tûzte ki. Erre azért van szük-
ség, mert az Érd-Kom Kft.-vel 
kötött szerződés 2012. decem-
berében lejár. Ezt követően a 
városi plénum módosította az 
adósságkezelési szolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendele-
tét, amit az indokolt, hogy az 
utóbbi években folyamatosan 
nőtt a rászorulók köre, de egyre 
nagyobb azoknak a száma, akik 
újabb lakásfenntartási hátra-
lékokkal rendszeresen vissza-
térnek, ezért a módosítással a 
szociálisan rászorult személyek 
részére nyújtott, lakhatást segí-
tő ellátás differenciált támogatá-
si rendszert fogadtak el. Ennek 
megfelelően az önkormányzat 
a kérelmező adósságának kifi-
zetésében csak első alkalommal 
vállalja át az adósság 75 szá-
zalékát, másodszor már csak 
50, harmadszori kérelmezéskor 
pedig csupán 25 százalékát fize-
ti ki a rászorulónak. 

A képviselők egyetértettek a 
helyi sporttevékenység, a civil 
szervezetek és az egyházak, 
felekezetek és vallási közössé-
gek támogatásáról szóló ren-
deletek módosításával, majd 
megszavazták a helyi autóbusz- 
közlekedés díjának 6,7 százalé-
kos emelését is. Segesdi János 

alpolgármester kifejtette, féléves 
halasztást követően kerül sor 
erre a lépésre, ezt kompenzálja 
a javaslat úgy, hogy nem 4,9, 
hanem 6,7 százalékkal nőnek 
az utazási tarifák. Antunovics 
Antal ismét felvetette, meg kel-
lene oldani, hogy az ófalusiak se 
legyenek kizárva a város egész 
területére érvényes buszbérlet 
igényléséből. A továbbiakban 
többek között a helyi okta-
tást érintő kérdésekben szü-
lettek fontos döntések, így a 
közgyûlés elfogadta a nevelési 
és oktatási intézmények alapító 
okiratának módosítását, amire 
szövegváltozás miatt került sor, 
valamint egyetértettek abban 
is, hogy az Érdligeti Általános 
Iskolában, amely a Hunyadiból 
és a Széchenyiből létrejött 
együttes iskola, ne csökken-
jen a pedagógusok létszáma. 
Döntöttek az osztálylétszámok-
ról és arról, hogy Érd ismét 
csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi for-
dulójához. A képviselők egyet-
értettek a volt buszpályaudvar 
helyén lévő ingatlan fejleszté-
sét elősegítő döntések megho-
zatalával, a településrendezé-
si szerződés elfogadására tett 
javaslatokkal is, így a jövőben 
ezen az 1800 négyzetméteren 
lakások, üzlethelyiségek és 
parkolók épülhetnek majd, és 
végre eltûnhet onnan a lepusz-
tult épület, szépülhet a város-
központ. A közgyûlés egyet-
értett abban is, hogy pályáza-
tot írjanak ki a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ magasabb 
vezetői álláshelyére, valamint 
Érd Hivatásos Tûzoltósága 
tûzoltó-parancsnoki beosztásá-
ra, és elfogadta, hogy az önkor-
mányzat a lehetőségek kihasz-
nálása érdekében szerződést 
kössön gyermekek elhelyezésé-
re családi napközikkel. 

A Földmûvelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztériumtól 
kapott szóbeli tájékoztatás alap-
ján valószínûsíthető, hogy az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési 
Program keretében 2011. év 
folyamán forrásokat nyitnak 
meg őstermelői piacok kiala-
kításához, amihez az érdi 
közgyûlés már kifejezte hoz-
zájárulási szándékát. A jegyző 
asszony pedig ígéretet tett arra, 
hogy hamarosan kidolgoz egy 
olyan szabályozást, amely lehe-
tőséget ad arra, hogy termény-
feleslegüket törvényes keretek 
között, legálisan árusíthassák 
a kistermelők, illetve nyugdí-
jasok. 

A napirend utáni felszólalá-
sokban dr. Veres Judit képvise-
lőasszony felhívta a képviselők, 
és egyben a helyi vállalkozók 
figyelmét, hogy az újjáépített, 
Aradi utcai bölcsődében kevés 
a játék, és azt kérte, aki teheti, 
támogassa a kicsinyek intézmé-
nyét homokponyvával, naper-
nyővel vagy apró udvari játé-
kokkal! Ezt követően a képvise-
lők zárt ülésen döntöttek a Pest 
Megye Környezetvédelméért 
Díj odaítéléséről, majd még 
pár perc erejéig visszavárták 
az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Egyesülete diákképviselőt egy 
kis bemutatkozásra és kötet-
len beszélgetésre, hiszen 
– amennyiben tetszett nekik a 
közgyûlés munkája – megtör-
ténhet, hogy néhány év múlva, 
akár közülük kerül ki egy-két 
önkormányzati képviselő.

 Bálint Edit

Ismét negyven napirendi pontot tárgyalt a városi közgyûlés

Eltûnhet a volt buszpályaudvar, 
õstermelõi piac nyílik
Ezúttal is díjátadással kezdõdött Érd Megyei Jogú 
Város Közgyûlésének ülése. T. Mészáros András pol-
gármester a városi plénum elõtt nyújtotta át az Érd 
Egészségügyéért Díjat Tavasziné Sebõk Magdolnának, 
a Szakorvosi Rendelõintézet munkatársának. A tanács-
kozáson részt vettek az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Egyesületének ifjú tagjai is, akik a képviselõi munkára 
voltak kíváncsiak.   

Az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének ifjú tagjai érdeklõdéssel 
figyelték „élõben” a közgyûlésen elhangzottakat
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A közgyûlés tagjainak negyven napirendi pont anyagát kellett megismerni-
ük a felõsségteljes döntésekhez


