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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 telefonbejelentés 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 Jószom-
szédság 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  
telefonbejelentés 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-mail-
ben történõ bejelentke-
zés 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.

T. Mészáros András első ízben 
a HVG (Heti Világgazdaság) 
bûnügyi statisztikájáról szá-
molt be a szokásos szerdai sajtó-
tájékoztatón. A polgármester 
elmondta: bár a ranglista szerint 
a megyei jogú városok közül 
2010-ben Érden voltak a legna-
gyobb veszélyben az ingatla-
nok – összesen 266 lakásbetö-
rést regisztráltak –, több pozitív 
folyamatnak is tanúi lehetünk.

– 2007-ben minden tekintet-
ben – a bûnelkövetői listákat, 
statisztikákat követve – Érd 
az első egyharmadban volt. 
A legtöbb bûneset itt történt, 
a különböző ágazatokat meg-
nézve (lakásbetörés, autólopás 
és így tovább) nagyon rossz 
helyzetben volt a városunk. 
Ehhez képest folyamatosan, az 
időtávokat megnézve javul a 
helyzetünk – hangsúlyozta T. 
Mészáros András, majd konk-
rét példákkal, számadatokkal 
támasztotta alá gondolatme-
netét.

– Ha általában nézzük a 
bûnelkövetések számát, akkor 
nagyon jól állunk, hiszen, míg 
Debrecenben a 10 ezer lakosra 
jutó összes bûncselekmények 
száma 1053, addig Érden ennek 
éppen a harmada, 353. Ha 
megnézzük a listát, akkor a 23 
megyei jogú városból alulról a 
harmadikak vagyunk az összes 
elkövetett bûncselekmény tekin-
tetében. A tavalyi esztendőben 
arra voltunk büszkék, hogy a 
felső harmadról leszorultunk a 
középső harmadba, most pedig 
már a legalsó harmadban fogla-
lunk helyet – mondta a polgár-
mester, hozzátéve: a statisztika 

támpontot ad a közbiztonság 
fejlesztéséhez.

– Megmutatja azt az utat, 
milyen irányba kell elmozdul-
ni a közterület-felügyelőknek, 
a polgárőröknek, adott esetben 
a rendőrségnek, hiszen ők fele-
lősek azért, hogy városunkban 
minél kevesebb bûnelkövetés 
történjen. Ezek a statisztikák 
segítenek minket a munkában. 
Amit elkezdtünk február–már-
ciusban, az SZE (Szomszédok 
Egymásért) mozgalmat, meg-
próbáljuk minél erőteljesebben 
a következőkben megvalósítani. 
Ez alkalmas arra, hogy a lakás-
betöréseket bizonyos tekintet-
ben csökkentsük, hiszen ha 
figyelünk egymásra, a szom-
szédainkra, akkor ezeknek a 
száma csökkenni tud és fog. 
A jövő évi programunk min-
denféleképpen abba az irányba 
fog elmenni, hogy a már létre-
hozott négy körzeti megbízotti 
irodát egyre inkább feltöltsük 
élettel. Mindig legyen ott egy 
megtalálható rendőr, hiszen ez 
is egyfajta segítség, lehetőség 
a bûnelkövetők utoléréséhez, a 
bûncselekmények csökkenté-
se érdekében – emelte ki T. 
Mészáros András.

A polgármester a bûnügyi sta-
tisztika elemzése után beszélt a 
Harkály utcai óvoda helyzetéről. 
Mint ismeretes, Érdet is keresz-
tezi az a 120 milliárd forintos 
uniós beruházás, amely során 
felújítják és új párhuzamos 
vágánnyal kibővítik a Kelenföld 
és Tárnok közötti vasútvona-
lat. A Harkály útcai óvoda, a 
Kelenföld és Tárnok közötti vas-
útvonal új vágányainak nyom-

Érdi és környékbeli vállalkozókra számítanak

Szeptembertõl elindul  
a csatorna fizikai megvalósítása
Közbiztonságról, a Harkály utcai óvoda áttelepítésérõl és csatornabekötésekrõl 
esett szó a múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón. 

vonalában fekszik, ezért vált 
szükségessé a kisajátítás. 

– Megállapodtunk a NIF-
fel (Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.) – jelentette be a 
polgármester.

– Azt vállaltuk, hogy március 
31-én, tehát a jövő évben kiköl-
tözünk a Harkály utcai óvodá-
ból. Addigra a Holló utca 3. 
szám alatt lévő önkormányzati 
telken – ahol eddig a nappali 
melegedő volt – megépítjük az 
új óvodát. A nappali melegedőt 
áthelyezzük a mostani hajlék-
talanszálló területére, ahol úgy 
alakítjuk ki, hogy mind a női-
férfi hajléktalanszállók, mind 
pedig a nappali melegedő el 
fog férni, és az így felszabaduló 
ingatlant a Harkály utcai óvoda 
pótlására fogjuk használni – fej-
tette ki T. Mészáros András.

– Lényegében most készül az 
építési program, magunk részé-
ről a Városfejlesztési Kft.-t bíz-
zuk meg a bonyolítással. A kft. 
vezetőjével, Zsirkai Lászlóval 
folyamatos egyeztetésben 
vagyunk, nagyon szorít a határ-
idő. Terveink szerint október 
elsején el fog tudni kezdődni 
maga az építkezés. Reméljük, 
március 31-re a mûködési enge-
déllyel együtt el fog készülni 
a Holló utcában a háromcso-
portos óvoda, amely lehetővé 
teszi, hogy az a 80 gyermek, 
aki most a Harkály utcába jár, 
a későbbiekben egy utcával 
arrébb, továbbra is tudjon óvo-
dába járni. Azt a folyamatot is 
elindítottuk, hogy a mellette 
lévő két telek a későbbi bőví-
tésre is alkalmassá váljon, mert 
egy háromcsoportos óvoda üze-
melési és mûködtetési költségei 
fajlagosan magasabbak, mint 
egy hat-nyolc csoportos óvodáé 

– tette hozzá a polgármester, 
majd a csatornázási munkála-
tokról ejtett néhány szót.

– Érden rövidesen – tervek 
szerint szeptembertől – elindul 
a csatorna fizikai megvalósítá-
sa. Augusztus 17-én 10 órakor 
lesz egy projektindító ünnepé-
lyes alapcsőletétel a Darukezelő 
utcában. (Lapzártánk után – a 
szerk.) A csatorna pályázaton 
belüli kialakítása a csatlako-
zásig, a fő gerincvezetéktől a 
telekhatáron belül maximum 
egy méterig történik. Ettől a 
csatlakozási ponttól – ami min-
denkinek a telekhatáron belül 
fog esni – a ház, illetve a csatla-
kozási pont közötti úgynevezett 
házi bekötéseket nem tartal-
mazza a pályázat, erre nem volt 
lehetőség. Ezt mindenkinek a 
saját felelősségére és költségére 
kell majd elkészítenie. Az érdi 
vállalkozók igyekeznek ebből 
a munkából kivenni a részüket 
– mondta a polgármester.

– Szeretnénk, hogy egy döm-
pingár, tehát leszorított ár ala-
kuljon ki ezeknél a munkák-
nál. Csak Érden 17 ezer bekötés 
lesz. Szeptemberben, október-
ben elindítunk egy regisztráci-
ós folyamatot, ahova a kivite-
lező vállalkozók, tehát azok a 
kisvállalkozó érdiek, diósdiak, 
tárnokiak jelentkezhetnek, akik 
jogosultak a munkára és sze-
retnének együttmûködni a tár-
sulással, illetve az önkormány-
zattal – nyilatkozta T. Mészáros 
András.

A polgármester a sajtótájé-
koztató alatt többször kihang-
súlyozta: az önkormányzat 
mindenképp leszorított árban 
érdekelt.

– A regisztrációs listáktól 
függetlenül ez mint ajánlás 
tekinthető. Amikor regisztrál-
nak a vállalkozók, vállalnak 
egy, a folyóméterre vonatkozó 
maximális árat is, annál töb-
bet nem fognak tudni elkérni 
– mondta a város vezetője, majd 
a nyilvánosság igénybevételével 
javasolta a lakóknak az igény-
bevételt. Hozzátette: mindenki 
maga dönt a házi csatorna kivi-
telezéséről, de a mûszaki átvé-
telt a leendő üzemeltető fogja 
elvégezni.

– Szinte bizonyos, hogy jövő 
tavaszig rákötésre nem lesz 
mód, tehát még körülbelül hat-
nyolc hónap van arra, hogy 
az emberek végiggondolják, 
hogyan akarják megcsináltatni 
– jegyezte meg a polgármester.

A sajtótájékoztató végén T. 
Mészáros András elmondta: 
idén is létrejött az a támogatási 
szerződés az agárdi Pop Strand 
és Érd között, amely lehetővé 
teszi minden érdinek, hogy fél 
áron vegyen részt a Pop Strand 
eseményein.

 Kovács Renáta

Az új óvoda helyén jelenleg nappali melegedõ mûködik
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T. Mészáros András polgármester a sajtótájékoztatón bûnügyi adatokat is elemzett   


