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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 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  
telefonos bejelentés alap-
ján 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.

A lejárt határidejû határoza-
tokról szóló jelentéssel, vala-
mint a lezajlott eseményekről 
történő tájékoztatókkal kezdte 
a szeptemberi tanácskozást T. 
Mészáros András polgármester, 
majd rátértek a helyi építési 
szabályzat (HÉSZ) módosításá-
ra vonatkozó határozati javaslat 
tárgyalására. A képviselők fel-
hatalmazták a polgármestert, 
hogy a HÉSZ-módosítás végre-
hajtására véleményeztetési eljá-
rás lefolytatásáról gondoskod-
jon annak érdekében, hogy a 
városközpontban lévő Európa 
sétányon, valamint a Diósdi 
úti aluljáró feletti sétatéren – a 
faházak hasznosításával – enge-
délyezzék a közterületi értékesí-
tést. Ez régóta jelentkező valós 
igény, amire már nagyon várnak 
a regisztrált őstermelők, kister-
melők, egyéni kisvállalkozók, 
akik az általuk termelt zöldsége-
ket, gyümölcsöket, kerti virágo-
kat értékesítenék, sokan csupán 
keresetkiegészítés céljából – a 
lakosság pedig így naponta friss 
hazai terményt vihet haza. 

Néhány intézmény alapító 
okiratának technikai okokból 
történő módosítását követően 
a városi plénum rátért a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ 
igazgatói álláshelyére benyújtott 
pályázatok elbírálására. Mint 
kiderült, a vezetői posztra hár-
man jelentkeztek, de közülük 
csupán a jelenleg is hivatalban 
lévő Szedlacsek Emília nyújtott 
be érvényes pályázatot, amelyet 
a bírálóbizottság minden tekin-
tetben az elvárásoknak megfe-
lelőnek ítélt, így a közgyûlés 
egyhangúlag elfogadta a hatá-
rozati javaslatot, hogy a jelenle-
gi vezetőt október 16-tól újabb 
öt évre megbízza a kultúrház 
magasabb vezetői teendőinek 
ellátásával. 

Az ófalusi II. Lajos Általános 
Iskola jogutód nélküli meg-
szüntetését követően a tanulók 
utaztatását az önkormányzat 

iskolabusszal oldotta meg, ami 
a 2010/2011. tanévben havonta 
átlagosan 350 ezer forint kiadást 
jelentett, úgy, hogy ezt a szol-
gáltatást az érintettek nem hasz-
nálták ki eléggé, hiszen a jára-
tot átlagosan 30-35 diák vette 
igénybe reggelente, de délután 

már csak pár tanuló utazott 
rajta. A képviselők ezért egy-
hangúlag fogadták el azt a hatá-
rozati javaslatot, miszerint az 
önkormányzat október 1-jétől 
nem támogatja az iskolabuszt. 
Helyette októbertől a 2011/2012. 
tanévre a járatot eddig rendsze-
resen használó, illetve az ófalusi 
tanulók számára (körülbelül 35 
fő) tanulóbérletet biztosít (az 
eddig kifizetett összeg töredéké-
ért), és egyúttal felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a Volánbusz 
Zrt.-vel a bérletek megvásárlásá-
ra vonatkozó szerződést meg-
kösse. A közgyûlés állást fog-
lalt három, a város hivatásos 
tûzoltóságát érintő előterjesztés-
ben is. Jóváhagyta, hogy a hasz-
nálaton kívüli garázskaput térí-
tésmentesen átruházza a Sóskúti 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület 
részére, valamint sikertelennek 
nyilvánította a tûzoltó-parancs-
noki pályázatot, és tekintettel 
arra, hogy vélhetően állami 
kezelésbe kerülnek a hivatásos 

Huszonhat napirendi pontot tárgyalt a közgyûlés

Hamarosan közterületen árusíthatnak  

a kiskerttulajdonosok 
Örülhetnek a kiskerttulajdonosok, mert a közgyûlés 
legutóbbi, szeptember 15-én megtartott ülésén a helyi 
építési szabályzat módosításával arról is döntött, 
hamarosan engedélyezi, hogy csekély terményfeles-
legüket a városközpont területén árusítsák. Ezen kívül 
még 25 napirendi pontot tárgyaltak a képviselõk, és 
a többi elõterjesztést illetõen is pozitív határozatok 
születtek.

önkormányzati tûzoltóságok, 
úgy döntött, nem írnak ki újabb 
pályázatot, a technikai eszkö-
zök korszerûsítésére, fejleszté-
sére kiírt pályázatok önrészé-
nek megállapítására vonatkozó 
döntését pedig visszavonta a 
városi plénum. Ezt követően a 
képviselők megválasztották az 
Érd Városi Televízió és az Érd-
Kom Kft. felügyelőbizottsága új 
tagjait, valamint a Pest megyei 
Közgyûléssel közös feladatok 
egyeztetésére felállították az 
egyeztető bizottságot. 

A közgyûlés jelen lévő tag-
jai kivétel nélkül egyetértettek 
Pulai Edina (Jobbik) városi 
közlekedésbiztonsági nap és 
vetélkedő szervezésére irányuló 
javaslatával. Ennek célja első-
sorban az, hogy az általános 
és középiskolás korú gyerekek 
tudást szerezzenek a bizton-
ságos gyalogos- és kerékpá-
ros-közlekedés tekintetében, 
de egyben figyelemfelhívás is 
a balesetmentes forgalomra és 
a helyes közlekedési magatar-
tásra. Az eseménynek kiváló 
helyszíne lesz az újonnan épült 
sétálóutca területe, míg a lebo-
nyolításában segítséget nyújta-
nak az Érdi Rendőrkapitányság 
szakemberei. A KRESZ-vetélke-
dő legjobbjainak jutalmára 100 
ezer forintot biztosít a város. 

Ebben a hónapban lezárul az 
„Érd Megyei Jogú Város város-
központi akcióterülete attrakti-
vitásának, valamint funkcionális 
mûködésének fejlesztése” címû 
projekt; a megvalósításáért 
felelős Zsirkai László, az Érdi 
Városfejlesztési Kft. igazgató-
ja számolt be a közgyûlésnek 
a kivitelezési munkálatokról. 
Elmondta, apróbb hibák, kisebb 
hiányosságok kijavítása maradt 
még hátra, valamint a megújult 
épületek – múzeum és Gesztelyi-
ház – üzemeltetésére is hamaro-

san sor kerül, így eleget tesznek 
a pályázat kiírója elvárásainak, 
és sikeresen lezárulhat a nagy-
beruházás. A beszámolót köve-
tően néhány technikai jellegû 
módosítást igénylő sürgős elő-
terjesztést tárgyaltak a képvise-
lők, majd az „egyebek” napiren-

di pontban néhány, a városi for-
galmirend-változást, illetve az 
újonnan kihelyezett közlekedé-
si táblákat érintő kérdés került 
terítékre, de az elmaradhatatlan 
slágertémáról, a szemetelésről 
és a szemét eltakarításáról is 
szót ejtettek a képviselők. Csőzik 
László (2030 Egyesület) felvetet-
te a katolikus egyház által a 
Felső-Parkvárosban létesítendő 
LEA (Lányanya- és gyermekott-
hon) miatti – szerinte tapasz-
talható – lakossági felzúdulást, 
mondván, a városvezetésnek fel-
tétlenül reagálnia kell az ott élők 
elégedetlenségére, ezt az esetet 
nem kezelhetik kizárólag ható-
sági ügyként. A polgármester 
közölte, már egyeztettek Hajdú 
Ferenc katolikus plébánossal, 
aki kész a terveket bemutatni, 
és szükség esetén leül tárgyal-
ni a tulajdonukban lévő telek 
szomszédságában élőkkel. 

Mivel az IFUA Horváth & 
Partners Vezetési és Informatikai 
Tanácsadó Kft. munkatársai csak 
később érkeztek, a közgyûlés 
ülésének végére került az erede-
tileg ötödik napirendi pontként 
szereplő, a város gazdálkodá-
sának és mûködésének átvilá-
gítására, értékelésére, valamint 
a mûködés finanszírozható-
ságának javítására vonatkozó 
előterjesztés megtárgyalása. Az 
IFUA készítette el az összefogla-
ló szakértői anyagot, amelynek 
tárgya az önkormányzat gaz-
dálkodásának és mûködésének 
átvilágítása, értékelése volt, és 
egyben javaslatokat is megfo-
galmaz a mûködés finanszíroz-
hatóságának javítására. Tanács 
Zoltán, az összefoglaló egyik 
szerzője válaszolt a képviselők 
kérdéseire. Kiemelte, Érd nincs 
egyedül a problémával, sőt, a 
legtöbb nagyváros hasonló-
an nehéz helyzetben van, de 
ha idejében meghozzák azo-
kat a döntéseket, amelyekkel 
fenntarthatóvá tudják tenni a 
gazdálkodásukat, súlyos vesz-
teségek nélkül átvészelhe-
tik a következő esztendőket. 
Hozzátette, Érd felelősségteljes 
önkormányzatként idejében 
teszi meg a szükséges lépése-
ket abban, hogy átgondolja és 
felvázolja, a jövőben mit képes 
és mit nem tud már felvállalni 
a mûködőképesség biztosítása 
érdekében. A képviselők elé 
került tanulmány javaslatokat 
is tesz, milyen irányba lehet a 
szerzők szerint továbbhaladni. 
A mostani ülésen elsősorban a 
változtatás szándékával értettek 
egyet a képviselők, akik 12 igen, 
0 nem és 4 tartózkodás mellett 
fogadták el a határozati javasla-
tot, de a neheze még hátra van, 
hiszen a kiadási oldal lefaragá-
sának húsbavágó, konkrét lehe-
tőségeit majd november végén 
vitatja meg a közgyûlés.

 Bálint Edit

Zsirkai László a városközpont megújításának befejezõ munkálatairól szá-
molt be
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Antunovics Antalnak mindig akad felvetése az „egyebekben”, amikor a 
képviselõk bármilyen témában szót emelhetnek


