
a környéken élők egy kis cso
portja rendre megakadályozta 
azzal, hogy elállták a munkagé
pek útját. Az anyaotthon építé
se ellen tiltakozók többek közt 
azzal érvelnek, hogy egy ilyen 
létesítmény kétes elemeket von
zana a környékre. Noha nem 
önkormányzati intézményről 
van szó, a városvezetés részt 
vállalt az egyeztető megbeszélé
sekben, hogy a helyzet mielőbb 
rendeződjön.

– A lakókat megpróbáltuk 
megnyugtatni, hogy ez az 
anyaotthon senkit nem zavar 
a megszokott életvitelében. 
A tiltakozók megtekinthették a 

már mûködő Lea Otthont, és 
saját szemükkel győződhettek 
meg erről. Sajnos, továbbra is 
felmerültek olyan kifogások, 
hogy mi lesz, ha a leendő ott
hon mégsem a jelenlegi min
tájára mûködik majd. Többet 
azon kívül nem tudunk tenni, 
hogy a feleket megpróbáljuk 
meggyőzni arról: egymás mel
lett élve, egymást inkább segít
ve, mint gátolva próbálják meg 
az építkezést megvalósítani. 
Egy biztos: az otthon létesítését 
kifogásolóknak csak törvényes 
eszközökkel szabad fellépniük, 
az egyház pedig csak a hatá
lyos jogszabályoknak megfele
lően építkezhet. Márpedig az 
otthonnak van jogerős építési 
engedélye, ennek végrehajtását 
több szerv ellenőrizheti, és a 
kivitelezést az előírtak szerint 
kell elvégezniük – mondta a 
polgármester.

Mint a Lea Otthon intézmény
vezetőjétől megtudtuk, az épít
kezést ugyan el tudták kezdeni 
az új telken, a környéken élők 
azonban továbbra is tiltakoznak 
a létesítmény ellen. 

– Bár a környékbeliek a láto
gatáson saját bevallásuk szerint 
is jó benyomásokat szereztek 
az otthon mûködéséről és lakói
ról, továbbra sem szeretnék, 
ha környékükön épülne fel az 
új intézmény. Ezért lakossági 
fórumot rendezünk a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban, 
ahol nemcsak az otthon mun
katársai, hanem a nálunk tevé
kenykedő önkéntesek, velünk 
együttmûködő egészségügyi 
dolgozók (orvos, védőnő), 
egyegy volt lakónk mondja 
el tapasztalatait, véleményét, 
hogy a tiltakozók minél átfo
góbb képet alkothassanak a Lea 
Otthonról – zárta szavait Varga-
Hegyi Eszter.

 Ádám Katalin

XXI. évfolyam, 2011. október 13.Érdi Újság2

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 23/522313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/5720467 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9–12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
 
23/522369 
 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  
20/5149773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

 3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/5781180 
Telefonon 
történõ egyez

tetés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/5720467 
Alpolgármes
teri és kép

viselõi fogadóóra min
den hét keddjén 9–12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/9144037 
Telefonon 
történõ egyez

tetés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/2111963, 
20/2552636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17–
18 óráig a Jószomszéd
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

 7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/5711063, 
23/372754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár
mikor rendelkezésre áll.

 8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522369 
Alpolgármes
teri és képvise

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva
talban.

 9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/5137218 
Telefonon tör
ténõ egyezte

tés alapján minden 
hónap második csütör
tökén 18–19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/4621987 
Telefonon tör
ténõ egyezte

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/9626292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18–19 
óráig a Polgárok Házá
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/9464924 
Telefonon tör
ténõ egyezte

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, BajcsyZs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/5225600     
Telefonon tör
ténõ egyezte

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/2683852,  
csozik@gmail.
com. 

Telefonon vagy emailen 
történõ bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/3375454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/6177961 
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 Kálvin téri ideiglenes busz
megálló komfortosabbá tételé
ről beszélt T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékoztató
ján. Mint elmondta, járdát épí
tenek ki, hogy a buszmegállót 
biztonságosabban tudják meg
közelíteni az utasok, és a régi 
megállóból áthelyezik a fedett 
beállót is. A végleges buszmeg
álló kiépítésére azonban még 
várni kell, az önkormányzat 
tervei között szerepel ugyanis 
két szervizút kiépítése is, ame
lyek a körforgalom terhelését 
csökkentik majd. Az átalakí
tásra jövőre vagy a rákövetke
ző évben kerülhet sor – addig 
várhatóan nem változik a busz
megálló helye.

– Többen kérdezték, miért 
nem tettünk korábban intézke
déseket az ideiglenes megálló 
kényelmesebbé tételére. Ennek 
legfőbb oka a pénzhiány. Az 
idei nehéz év, hiszen az adó
rendszer átalakítása többek 
közt azt eredményezte, hogy két 
hónaposnegyedéves késésben 
vagyunk az adóbevételek tekin
tetében. Egykét hónap múlva 
egyensúlyba kerül a befizetett 
adó a tervezett pénzmennyiség
gel, és akkor majd könnyebben 
tudunk lépni a fentihez hasonló 
ügyekben is – hangsúlyozta a 
polgármester, akit arról kérdez
tünk: kérhetneke részletfizetést 
azok az ingatlantulajdonosok, 

akik most kapták meg az érte
sítést építményadójuk összegé
ről, amit – háromnegyed évre 
visszamenően – egy összegben 
kell kifizetniük.

T. Mészáros András elmond
ta: az érintetteknek az adócso
porthoz kell fordulniuk részlet
fizetési kérelemmel. 

– Valóban vannak olyanok, 
akik most kapják kézhez az 
adóbefizetésre felszólító hatá
rozatot, de olyanok is vannak, 
akik az elmúlt évekkel kapcso
latos határozatokat kapják meg 
most. Aki a 2011. évi kötele
zettségével kapcsolatban szen
ved késedelmet, azzal jóval 
méltányosabb lesz az adócso
port, mint aki – mondjuk – öt 
évre visszamenőleg nem fize
tett adót. Jelenleg 18002000 
olyan ingatlan van a városban, 
amelynek tulajdonosa az elmúlt 
években valamilyen oknál fogva 
nem tett eleget e kötelezettségé
nek – tette hozzá T. Mészáros 
András.

A polgármestert arról is kér
deztük, milyen fejlemények 
történtek a Lea Otthon épít
kezésével kapcsolatban. Mint 
azt már lapunkban korábban 
hírül adtuk, az Érden évek óta 
mûködő, veszélyeztetett édes
anyákat segítő és befogadó 
katolikus egyházi intézmény új 
helyre költözne a városon belül, 
ám az építkezés megkezdését 

Lea Otthon: az építkezés elindult, a tiltakozás folytatódik

Járdát és fedett beállót kap  

a buszmegálló
A Kálvin téri ideiglenes buszmegálló kényelmesebbé tételérõl, a helyi adókról, 
valamint a Lea Otthonról esett szó a polgármester múlt szerdai sajtótájékozta-
tóján. Az anyaotthon építkezése ugyan elindulhatott, a környéken élõk egy része 
azonban még mindig tiltakozik az ellen, hogy ilyen intézmény épüljön a közelében. 
T. Mészáros András szerint inkább egymást segítve, mint gátolva kellene ezt az 
építkezést megvalósítani.

A Kálvin téri buszmegálló hamarosan fedett beállót kap, és a járdát is kiépítik
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HIRDETMÉNY
a 2011. évi népszámlálásról

Magyarországon 2011. október elsején népszámlálás kezdő
dött, amely október 31ig tart. Az összeírásban a részvételt és 
a hiteles adatközlést törvény teszi kötelezővé. 

A népszámlálás teljes körû lakás és személyösszeírást 
jelent. 

A népszámlálás során felvett adatok csak és kizárólag 
statisztikai célokat szolgálnak, felvételük és feldolgozásuk 
során az adatvédelmi törvény előírásai érvényesülnek.

Magyarország területén a népszámlálás során számba 
vesznek minden lakást és minden itt élő természetes sze
mélyt. 

A számlálóbiztosok szeptember 27. és 30. között lakcímre 
kézbesítették az adatszolgáltatói borítékokat. 

Az adatszolgáltatói borítékokban csak egy darab lakáskér
dőív és 1 darab személyi kérdőív található. Aki papíron sze
retné kitölteni a kérdőíveket, az a számlálóbiztostól tud még 
annyi kérdőívet igényelni, ahány személy a háztartásban él. 
Fontos, hogy minden személyről kitöltsék az adatokat – nem
csak a felnőttekről, hanem a kisdedekről is, tehát részükre is 
önálló kérdőívre lesz szükség.

Az internetes kapu október elsején 0 órakor megnyílt: 
www.enepszamlalas.hu, és október 16ig áll rendelkezésre. 
Itt a lakáskérdőíven szereplő internetes belépési kód és az 
azonosító beírásával kezdődhet az online válaszadás. 

Amikor a számlálóbiztos becsönget, saját biztonságuk 
érdekében győződjenek meg róla, vajon igazolványán az a 
név és sorszám szerepele, mint az adatszolgáltatói boríték 
bal felső sarkán, de kérhetik tőle, hogy igazolja magát fény
képes, személyét azonosító igazolvánnyal is! Amennyiben 
meggyőződtek arról, hogy a bekopogó személy valóban nép
számlálási munkát végez, úgy kérjük, fogadják bizalommal a 
számlálóbiztost, közremûködésükkel segítsék munkáját!

 Dr. Ferencz Dóra települési népszámlálási felelős, jegyző


