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tosan fenntartja, amelyre vonat
kozóan a költségvetési fedezet 
rendelkezésre áll az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 20/2011. 
(III.10.) KGY rendelet 5. számú 
melléklet 1.3.2. során.
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzat pályázati eljárás nélkül, 
a közszolgáltatással közvetlenül 
megbízva kötötte meg a szolgál
tatóval, a Volánbusz Közlekedési 
Részvénytársasággal a közszolgál
tatási szerződést a 2005. január 
1. és 2012. december 31. közötti 
szolgáltatási időszakra.
Határidő: a határozat közlésére 
– 2011. június 1.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester 

223/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

a civil szervezetek támogatására 
elkülönített Civil alap tartalék 

keretének  
felhasználásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a civil szervezetek támoga
tására az 78/2011. (III. 10.) KGY. 
határozatában tartalékként meg
határozott 1 250 000 Ft összegből 
700 000 Ftot a Kulturális keretre, 
450 000 Ftot pedig a Sport és 
Ifjúsági Keretre csoportosít át.
A Közgyűlés felkéri a polgármes
tert, hogy a belső átcsoportosítás 
2011. évi költségvetésben történő 
átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

224/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

a nyári napközis tábor  
lebonyolításának  
jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
jóváhagyja, hogy a 2011. június 
20. és 2011. augusztus 12. közötti 
időszakban lebonyolításra kerülő 
napközis tábor pedagógiaiszakmai 
hátterét a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium biztosítsa a 
határozat melléklete szerinti prog
ramokkal.
A táborvezetőnek a Nyári 
Napközis Tábor megvalósításáról 
szóló szakmai és pénzügyi beszá
molót az Oktatási és Művelődési 
Bizottságnak a táborozást követő 
első ülésére beterjeszti. 
Határidő: határozat közlésére 
– 2011. június 1.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester (folytatjuk)

Testvérekhez mentünk, elvég
re Szabadka a mi testvérváro
sunk… Egy busznyi érdi nyug
díjas érezhette így azon a jó 
hangulatú kiránduláson, ame
lyet a Bolyai János Nyugdíjas 
Pedagógus Klub szervezett meg 
egy szép júniusi napon, jelentős 
önkormányzati támogatással. 
A szabadkai városházán át is 
adták városunk „testvéri” üze
netét.

Már az odavezető út is jóin
dulattal, házi finomságokkal, 
énekszóval volt jellemezhető. 
Egymást kínálták a klubtagok 
gyümölcsökkel, süteményekkel, 
jó szóval, kedvességgel. Látszott 
rajtuk, hogy szeretik, becsülik 
egymást, ez egy remek kis csa
pat. Aranykorúak aranycsapata! 
A vidámság estig, a visszaérke
zésig tartott. Többen a nyolcva
non túl is jól tartották magukat, 
fáradhatatlanul rótták a szabad
kai utcákat, mûemlékeket. Úgy 
látszik, az egymás iránti tisz
teletük, barátságuk, szeretetük 
erőt ad a Bolyai János Nyugdíjas 
Pedagógus Klub tagjainak, akik 
igen összetartók. Rendszeresen 
szerveznek összejöveteleket, 
kirándulásokat, járják a belföl
det, és néha határtalan szen
vedélyüknek is élnek, átkuk
kantanak a szomszédokhoz. 

Legutóbb például Zalában járva 
Szlovéniába is kiruccantak.

Most Szerbia volt az úti cél, 
illetve a Vajdaság egyik gyöngy
szeme, Szabadka, amely már 
évek óta szoros kapcsolat
ban áll Érddel. Valóban egy 
gyöngyszemre leltünk, soksok 
magyar emlékkel, Kosztolányi 
és Csáth Gézaszoborral, a 
gyönyörû épületekkel, élén 
a tiszti kaszinóval és persze 
a városházával, ahol meg is 
vendégelték a maroknyi érdi 
nyugdíjascsapatot. Sajnos a 
polgármesternek és a képvi
selőknek éppen ezen a napon 
akadt halaszthatatlan dolguk, 
amelyről magunk is meggyő
ződhettünk, amikor bepillan
tottunk az ülésterembe, ahol 
javában folyt a közgyûlés.

– Csodálatos ez a terem ezek
kel a festett ablakokkal – jegyez
te meg egyikük. Kudlik Erika, 
a városi tanács nemzetközi és 
regionális kapcsolatokkal meg
bízott vezetője azonban szakí
tott egy kis időt, kijött az ülés
teremből, és köszöntötte az érdi 
nyugdíjasküldöttséget.

– Nemrég óta vagyunk testvér
városi kapcsolatban – mondta, 
miután a klubvezető, Druzsin 
József egy kis ajándékkal ked
veskedett –, de azóta már több

ször jártunk Érden, és mindig 
nagyon jól éreztük magunkat 
városukban. Annak is örülünk, 
hogy ez az első igazán nagy 
létszámú küldöttségük, ame
lyet fogadhattunk, és reméljük, 
önök is jól érzik majd magukat 
Szabadkán. 

A rövid ismerkedés, köszön
tő után végigvezettek bennün
ket a gyönyörû tanácsházán, 
majd a városban újabb sétát 
tettünk. A szecessziós épületek 
lenyûgözőek, egyetlen szépség
folt talán a régi magyar szín
ház eltûnése, illetve a lebon
tását követő modern betonko
losszus látványa – pénzhiány 
miatt évek óta ott éktelenkedik 
hatalmas hálóba csomagolva. 
A klasszikus főbejárat a tervek 
szerint megmarad, ha majd egy
szer megépül a Ház…

Hamar elrohant az idő 
Szabadkán, a visszaúton azért 
még annyi jutott, hogy a Palicsi
tóban is gyönyörködjünk. 
Mindenki feltöltődve, élmények
ben gazdagodva szállt a buszra, 
ahol Druzsin József klubveze
tő kérésünkre rövid tájékozta
tást adott az érdi Bolyai János 
Nyugdíjas Pedagógus Klub éle
téről: 

– Általában havonta egy
szerkétszer szoktunk találkoz
ni, mert annyi a programunk. 
Irodalmi, zenés délutáno
kat, vetélkedőket rendezünk, 
megemlékezünk nagyobb 
ünnepeinkről, névnapokról, 
születésnapokról, farsango
lunk, kirándulunk, múzeumba 
járunk. Igen aktív életet élünk 
– köszönhető ez az önkormány
zati segítségnek is –, s ami a 
legfontosabb, hogy igény van 
a rendszeres találkozásokra. 
Több mint félszáz tagunk van, 
és csak nagy ritkán fordul elő, 
hogy hiányzónk akad, annyira 
szeretünk együtt lenni. 

…és ez így legyen sokáig! 
Szabadkáról hazafelé, énekszó
val és kis hazai süteménnyel 
édesítették meg az aktív nyug
díjasok az átélt, amúgy is édes 
pillanatokat. Temesi László

Druzsin József: Igen aktív klubéletet élünk

Nyugdíjas pedagógusok  
szabadkai kirándulása

Kudlik Erika köszöntötte az érdi nyugdíjasküldöttséget
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Felhívás
Tisztelt Gazdálkodók!

Lassan közeledik az aratás időszaka. Mindenkinek érdeke, hogy a sok munkával megter-
melt javak tűzkár nélkül betakarításra kerüljenek.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja, hogy a betakarításban csak olyan gépek, 
szállítóeszközök vehetnek részt, amelyeknél előzetesen szemle, ellenőrzés keretén 
belül meggyőződtek az előírások betartásáról, a megfelelő műszaki állapotról. A szemle 
időpontját 8 nappal előtte írásban Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltóságára be 
kell jelenteni.
A szemle megtartásáról, az azon részt vett gépekről, szállítóeszközökről jegyzőkönyvet 
kell készíteni, és meg kell őrizni.
A szemle megtartása a gazdálkodó kötelessége.

A gépek szemléje során az alábbiakat kell tűzvédelmi szempontból vizsgálni:
• tűzoltókészülék megléte, ellenőrzésének megtörténte (21A 113B)
• tűzoltóeszközök megléte (szikracsapó)
• dohányzást tiltó feliratok megléte
• oktatási füzet megléte
• elektromos rendszer állapota (biztosítékok, kötések, szigetelések, akkumulátorok)
• üzemanyag-ellátó rendszer állapota (tömítettség, csöpögések elhárítása)
• hidraulikarendszer állapota (tömítettség, csöpögések elhárítása)
• földelőlánc megléte (megfelelő hosszúság, vastagság)

Az aratás során az alábbi tűzvédelmi előírásokat be kell tartani:
•  A kalászos termény betakarítását lehetőleg a közút, illetőleg a vasútvonal mentén 

kell először elvégezni
•  A learatott kalászos terményt, szalmát vasútvonal szélső vágányától, vasútállomástól 

100 méter, közúttól 25 méter távolságra kell elhelyezni.
•  Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben 

sem szabad.
•  Az aratás idejére igény esetén a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól 

és növényzettől mentes dohányzóhelyet kell kijelölni.

A kazlak tárolása során betartandó tűzvédelmi előírások:
•  A mezőn (határban) összerakott kazal elhelyezésénél a tűztávolságot kell megtar-

tani:
•  a vasúti vágányoktól és vasútállomástól legalább 100 métert
•  a közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 métert
•  nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj 

közötti távolság háromszorosát, de legalább 20 métert
•  A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban lévő kazal az előző sorban lévő 

két kazal közé kerüljön.
•  A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de 

legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.
•  A mezőn (határban) összerakott kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással 

kell körülvenni.
•  A tároló területét az éghető hulladéktól, elszáradt gaztól stb. állandóan tisztán kell 

tartani.
•  Dohányozni a kazlaktól 30 méter, tüzet rakni legalább 100 méter távolságra, a kijelölt 

helyen szabad. A tilalmakat biztonsági jellel jelölni kell.
•  A kazlak mérete max. 10x50x8 méter lehet.

A tarlóégetés során betartandó tűzvédelmi előírások: 
•  A tarlóégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, csak írásbeli engedély alap-

ján szabad végezni. Az engedélyt, a munkát elrendelőnek kell kiadni a vonatkozó 
előírások szerint.

•  A tarlóégetés helyét, időpontját, terjedelmét Érd Megyei Jogú Város Tűzoltóságának 
az égetés előtt 24 órával írásban be kell jelenteni.

•  A tarlóégetés területét 3 méter széles sávban körül kell szántani, az égetés területe 
maximum 30 ha nagyságú lehet egyidejűleg. 

•  A tarlóégetés kapcsán, a fenti tűzvédelmi előírásokon túl a vonatkozó más hatósági 
előírásokat (pl. környezetvédelem) is be kell tartani.

Rózsa Gábor tű. őrnagy 
 megbízott tűzoltóparancsnok s. k.

információk


