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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.

A családias hangulatú, 80 
gyermek befogadására alkal-
mas, felújított óvoda pont a 
Kelenföld–Tárnok vasútvonal 
mentén helyezkedik el – ezt a 
pályát korszerûsítik, szélesítik 
120 milliárd forintos uniós for-
rásból. A beruházás hamarosan 
eléri Érdet is – ami pedig az 
óvodát illeti, kertjéből egy hat 
méter széles sávot vesz majd 
el az új vasúti töltés. Abban 
minden érdekelt egyetértett 
korábban is: óvoda ezen a 
helyen, a kiszélesített vasútvo-
nal árnyékában hosszú távon 
nem maradhat. Az épületet a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. (NIF) kisajátítja, az ebből 
befolyó összegből pedig az 
önkormányzat új intézményben 
helyezi el a gyerekeket. 

A gond csupán az, hogy egy 
óvodát nem lehet úgy átköltöz-
tetni, mint egy családi házat; 
egy közintézménynek szigorú 
követelményeknek kell megfe-
lelnie – ezzel érvelt az önkor-
mányzat azokon a korábbi meg-
beszéléseken is, amelyeket a 
NIF-fel folytatott az óvoda kisa-
játítását illető összegről. A NIF 
akkor elfogadta – s az erről a 
tárgyalásról szóló jegyzőköny-
vet képviselője alá is írta –, hogy 
ne pusztán az épület értékét, 
hanem az óvoda átköltöztetésé-
hez szükséges összeget kapja az 
intézmény fenntartója. Ez mint-
egy 184 millió forint – ennyiből 
lehetne az önkormányzat szá-
mításai szerint egy új, nyolc-
van férőhelyes körzeti óvodát 
létrehozni. Később azonban a 
NIF a Közigazgatási Hivatalhoz 
fordult, amely úgy határozott: a 

kisajátítási eljárás során mind-
össze az épület értékét veszik 
figyelembe, az pedig alig éri 
el a hatvanmillió forintot. Érd 
önkormányzata nem fogad-
ta el a döntést, hatvanmillió 
forintért nem kívánták átadni 
az épületet, és az ügy a bíró-
ság elé került: első és másodfo-
kon sem született azonban más 
döntés – az összeg mindössze 
másfél millió forinttal módo-
sult. A hatályos jogszabályok 
ugyanis csak az épület jelen-
legi értékét veszik figyelembe. 
Februárban egyébként már úgy 
látszott, megoldódhat az ügy, a 
NIF ugyanis – mint azt Segesdi 
János alpolgármester elmondta 
– aziránt érdeklődött, hogy ha 
az önkormányzat megkapná azt 
az összeget, amennyiből egy új 
óvodát tudna létesíteni, meny-
nyi idő alatt tudnák átadni a 
régi intézményt? A városvezetés 
tudatta, hogy az új épület kiala-
kítása körülbelül egy évet vesz 
igénybe. Ezt követően nem 
érkezett ezzel kapcsolatos érde-
mi megkeresés.

– Azóta csak olyan megbe-
szélések zajlottak a NIF-fel, 
amelyek gyakorlatilag érvé-
nyüket vesztették, és nem a 
mi hibánkból. Megegyeztünk 
például abban, hogy rálépési 
hozzájárulást adunk egy védő-
kerítés megépítéséhez, amely 
mögött már megkezdődhetnek 
a munkálatok, úgy, hogy az 
intézmény még egy évig meg-
marad és a jelenlegi helyén 
mûködhet. Június utolsó hét-
főjén küldtem el a NIF számára 
a levelet, miszerint az általuk 
igényelt hat méter széles kert-

Önkormányzati küzdelem a Harkály Óvodáért

Hogyha elindul a vonat…
Június végén elkezdõdött a nyári szünet a Harkály Óvodában. Az egy hónapos vaká-
ció akár örökös is lehetne – a vasútfejlesztés által érintett intézménybe a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. július 4-i levele alapján ugyanis nem térhetnének 
vissza a gyerekek, noha az óvoda egy év haladékot kapott korábban a kiköltözésre 
– hangzott el a városvezetés szokásos szerdai, ezúttal kihelyezett sajtótájékoztató-
ján. Az önkormányzat azonban nem adja át a területet.

részt rendelkezésükre bocsát-
juk, hogy meg tudják építeni 
a védőkerítést. Pár napra rá 
a kormányhivataltól érkezett 
egy értesítés, hogy július 11-én 
birtokba kell adnunk a terüle-
tet, most, július 4-én pedig a 
NIF levélben közölte: a nyári 
szünet után nem térhetnek ide 
vissza a gyerekek – mondta az 
óvoda kertjében tartott múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján 
Segesdi János.

A 60 milliós összeg egyéb-
ként a város rendelkezésére áll 
– ebből azonban óvodát nem 
tud építeni az önkormányzat. 
Az alpolgármester hangsúlyoz-
ta: a város nem pénzt szeretne, 
hanem egy új óvodát, ahol el 
tud helyezni 80 gyereket. 

– Ha a NIF 60 millió forintból 
meg tudja építeni az új óvodát, 
építse meg. Mi nem üzletelni 
akarunk, hanem a 80 gyerek 
elhelyezését megoldani – jegyez-
te meg az alpolgármester.

– Óvodáink férőhelyhiánnyal 
küzdenek, minden intézményün-
ket 120 százalékig feltöltöttük, a 
Harkály Óvodába járó 80 gyere-
ket nem tudjuk hol elhelyezni. 
Tudjuk, hogy a vasútfejlesztés 
bizonyos változásokkal jár, de ez 
nem jelentheti azt, hogy figyel-
men kívül kell hagyni az érintett 
lakosságot. Úgy gondoltuk, hogy 
észérvekkel és kompromisszu-
mokkal képviselni tudjuk az ide 
járó gyerekek és szüleik érdekeit 
– úgy látszik azonban, hogy a 
vonat átgázol mindenen. Nem 
tartjuk elfogadhatónak, hogy a 
tárgyalások során létrejött meg-
állapodásokat a másik fél állan-
dóan felrúgja, semmibe veszi 
az önkormányzat és az itt élők 
érdekeit. A beruházás értéke 
120 ezer millió forint, és ebből 
az összegből a NIF nem tudja, 
nem is akarja megfinanszírozni 
80 gyerek óvodai elhelyezését?! 
Nem arra lenne szükség, hogy 
egy hatalmas fejlesztés kapcsán 
csökkentsük az óvodai férőhe-
lyeket, hanem épp ellenkezőleg 
– mondta Segesdi János, aki egy 
játék vasutat adott át a tagóvoda 
vezetőjének, kérve: magyaráz-
za el a gyerekeknek, hogy nem 
a vasút a rossz, hanem azok, 
akik ilyen helyzetbe hozták az 
óvodát. Á. K.

Ajándékvonat a gyerekeknek – de nem a NIF-tõl, hanem az önkormányzattól. A játékot Agócs Erika tagintézmény-
vezetõ vette át
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Felhívás számlálóbiztosok jelentkezésére
A	számlálóbiztosok	a	népszámlálás	sikerének	megalapozói,	 lelkiismeretes	munkavégzé-
sük	az	eredményes	cenzus	egyik	legfőbb	záloga.	Feladatuk	az	adatgyűjtés	területi	megva-
lósítása:	2011.	október	1.	és	31.	között	egy	meghatározott,	kb.	110–140	címet	tartalmazó	
számlálókörzeten	 belül	 az	 összes	 lakás	 és	 ott	 lakó	 személy	 adatainak	 összegyűjtése,	 a	
lakásokra	 és	 a	 személyekre	 vonatkozó	 kérdőívek	 kitöltése.	 Kereseti	 lehetőség	 átlagosan	
nettó	80–120	ezer	Ft.
Jelentkezni	a	Polgármesteri	Hivatalban	(Érd,	Alsó	u.	1.	II.	209.	/	Önkormányzati,	Szervezési	
és	 Törvényességi	 Iroda),	 a	„Számlálóbiztosi	 jelentkezési	 lap”	 kitöltésével	 és	 aláírásával	
(letölthető	a	www.erd.hu	–ról	vagy	a	helyszínen	kérhető)	lehet.
Érdeklődni	lehet:	Horváth	Andrea	/	Gyimesi	Gabriella	/	Nagy	Nikoletta	-nál	06-23/522-300	
/200	m.,	201	m.	telefonszámon.
A	számlálóbiztosok	a	települési	népszámlálási	felelőssel	(jegyző)	kötnek	megbízási	szer-
ződést,	amire	azután	kerül	sor,	hogy	a	számlálóbiztosi	teendőket	tartalmazó	tananyagot	
elsajátították,	és	erről	egy	rövid	ellenőrző	feladatsor	megválaszolásával	számot	adtak.	A	
megfelelő	 minősítést	 kapott	 jelentkezők	 szeptemberben	 félnapos	 tantermi	 oktatáson	 is	
részt	vesznek.
A	számlálóbiztosi	munkára	olyan	személyek	jelentkezését	várjuk,	akik	jó	kapcsolatterem-
tő-	és	beszédkészséggel	rendelkeznek,	pontosan	tudják	követni	az	előírásokat,	betartják	a	
határidőket,	olvashatóan	írnak,	képesek	a	munka	okozta	fizikai	megterhelés,	az	esetleges	
konfliktusok	elviselésére,	vállalják	az	új	ismeretek	elsajátítását,	a	kapott	válaszok	bizalmas	
kezelését	és	a	népszámlálás	idején	más	adatgyűjtési	tevékenység	mellőzését.	

Ki lehet számlálóbiztos?
A	számlálóbiztos	a	következő	elvárásoknak	kell	megfeleljen:	
•	 	Olvasható írás,	az	írott	anyag	igényes,	rendezett	külalakja;	
•	 	Bizalomkeltő megjelenés:	ápolt,	tiszta,	a	környezethez	alkalmazkodó	ruházat;	
•	 	Fizikai erőnlét, munkaterhelhetőség:	 vállalja	 a	 számlálóbiztosi	 munkával	 járó	 egy	

hónapon	át	tartó,	napi	folyamatos	munkavégzést	és	a	jelentős	fizikai,	szellemi	igény-
bevételt;	

•	 	Tanulási készség:	 vállalja	 az	 új	 ismeretek	 elsajátítását,	 az	 oktatáson	 való	 részvételt,	 a	
tudásáról	való	visszajelzést;	

•	 	Motiváltság:	 elkötelezettség,	 érdeklődés	 a	 kérdezői	 munka,	 illetve	 a	 népszámlálás	
iránt;	

•	 	Jó fellépés, beszédkészség:	érthető,	helyes	beszéd,	jó	fogalmazás;	
•	 	Kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, nyelvtudás:	udvariasság,	kedvesség,	meg-

felelő	 meggyőző	 erő,	 a	 beszélőpartnerre	 koncentráló	 figyelem,	 a	 számlálókörzetben	
jelentős	számban	élő	nemzetiségek	nyelvének	ismerete;	elsősorban	városokban	előnyt	
jelent	 az	 idegennyelv-tudás,	 más	 településeken	 a	 helyi	 nemzetiségek	 nyelvének	
ismerete;	

•	 	Lelkiismeretesség, precizitás:	 vállalja	 az	 útmutatások,	 határidők	 betartását,	 a	 pontos,	
gondos	feladatvégzést;	

•	 	Konfliktuskezelő készség:	vállalja,	hogy	az	adatgyűjtéssel,	adatszolgáltatókkal	kapcsola-
tos	problémákat	igyekszik	elviselni,	kezelni;	

•	 	Titoktartás:	vállalja,	hogy	a	kapott	válaszokat	bizalmasan	kezeli,	nem	él	vissza	velük;	
•	 	Helyismeret, helyi elfogadottság:	 a	 vállalt	 körzet	 előzetes	 megismerése,	 tájékozódási,	

térképkezelési	készség,	a	helyi	lakóközösség	részéről	való	elfogadottság.	
•	 	Kizárólagosság:	vállalja,	hogy	a	népszámlálás	idején	a	KSH-n	kívül	más	szervezet	vagy	

személy	 részére	 sem	 adatgyűjtést,	 sem	 kereskedelmi	 ügynöki	 tevékenységet	 nem	
végez.


