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Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
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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 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.

Fejenként bruttó 175 ezer forint 
egyszeri anyagi segítséget sza-
vazott meg az érdi közgyûlés a 
napokban intézkedésük közben 
megtámadott és brutálisan bán-
talmazott két érdi rendőrnek és 
családjának. T. Mészáros András 
hangsúlyozta, a gyors anyagi 
segítségen túl ezzel a gesztussal 
az önkormányzat azt szeretné 
kifejezni, hogy együttérez az 
atrocitást elszenvedett rend-
őrökkel, és elismeri a rendőrség 
a város közbiztonságáért vég-
zett munkáját. A polgármester 
indítványát a képviselők egy-
hangúlag (17 igennel) támogat-
ták. Ezenkívül a kiküldött napi-
rend még további négy sürgős 
előterjesztéssel is gyarapodott. 
Egyik a novemberi és decembe-
ri ülések időpontját javasolta az 
ülésrendhez képest megváltoz-
tatni, a másik javaslat szerint 
az önkormányzat díszoklevelet 
adományozna a ma még élő, 
1956-os forradalomban résztve-
vőknek (három érdi személyről 
van szó), a harmadik sürgős 
előterjesztés az Érdi Sport Kft. 
új ügyvezetője kinevezésének a 
közgyûlés általi jóváhagyására 
vonatkozott, a negyedik pedig 
Csőzik Lászlónak (2030 egyesü-
let) a kisajátítási törvény módo-
sítására vonatkozó felterjeszté-
si javaslata volt. A képviselők 
mindegyik sürgős indítványt 
ellenszavazat nélkül támogatták 
– Németh Helga lett az új ügy-
vezető –, ám előtte a kiküldött 
napirendi pontokat vették sorra, 
azzal a módosítással, hogy a 
megjelent jelöltekre tekintettel, 
elsőnek tárgyalták az Érdligeti 
Általános Iskola intézményve-
zetői álláshelyére benyújtott 
pályázatok elbírálását (amiről 
bővebben lapunk 11. oldalán 
számolunk be). 

A lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról szóló pol-
gármesteri jelentést követően 
a közterület-használóról szóló 
önkormányzati rendelet módo-
sítására került sor, amelybe 
Csőzik László javaslata alapján 

az is belekerült, hogy Érden a 
játszótereken tilos a dohány-
zás, aminek betartatásáról a 
közterület-felügyelet gondosko-
dik. Ezt követően a képviselők 
elfogadták a 2011. évi költség-
vetésről szóló rendelet átveze-
tések miatti módosítását, majd 
egyetértettek a Szervezeti és 
Mûködési Szabályzat, valamint 
a közalkalmazottak juttatásai-
nak szabályairól szóló koráb-
bi önkormányzati rendeletek 
módosításával, és egyes – már 
nem alkalmazható – rendeletek 
hatályon kívül helyezésével is. 
A hulladékkezelési közszolgál-
tatás ellátására indított közbe-
szerzési eljárásról, valamint az 
ÉRD-KOM Kft. társasági szer-
ződésének módosításáról szóló 
javaslat tárgyalásakor ütköz-
tek a vélemények a tekintet-
ben, hogy elébe menjen-e az 
önkormányzat a készülő orszá-
gos törvénynek, és még annak 
kihirdetése előtt indítsa-e meg 
a közbeszerzési eljárást a hulla-
dék elszállítására és kezelésre, 
vagy várja meg, hogy az ÉRD-
KOM Kft.-vel kötött szerződése 
2012-ben lejárjon. T. Mészáros 
András úgy vélte, a hatályban 
lévő törvényekre tekintettel kell 
eljárni, és nem a még ismeret-
len körülményekre alapozni a 
döntésüket. Végül az előterjesz-
tésekkel egyetértve a közgyûlés 
elfogadta az ÉRD-KOM Kft. 
társasági szerződésének módo-
sítását is, majd visszavonta a 
pályázati önrész biztosítása 
tárgyában hozott határozata-
it a nem nyert pályázatoktól, 
de megszavazta a „Megújuló 
energiahordozó-felhasználás 
növelése” pályázat benyújtásá-
ra vonatkozó javaslatot. Csőzik 
László a SPAR Bem térre terve-
zett beruházásáról érdeklődött. 
T. Mészáros András válaszában 
kifejtette, a SPAR építkezésének 
megkezdése is a NIF-től függ, 
amely az M7-es autópálya beru-
házásért felelős, ráadásul az 
útépítést feltétlenül össze kell 
hangolni a csatornaépítéssel, 

Harminchat napirendi pont a közgyûlés októberi ülésén

Gyorssegély a bántalmazott rendõröknek
Sürgõs indítványként került október 20-án a városi közgyûlés elé T. Mészáros 
András polgármester azon javaslata, hogy az érdi önkormányzat részesítse egy-
szeri anyagi támogatásban a pár nappal ezelõtt, szolgálatuk teljesítése közben 
megtámadott és súlyos sérüléseket szenvedett rendõröket, amit a képviselõk 
egyhangúlag támogattak. A városi plénum egyébként harmincegy napirendi pontot 
nyilvános, ötöt pedig zárt ülésen tárgyalt ezen a napon.

de a tervek engedélyezése még 
folyamatban van. Segesdi János 
alpolgármester bejelentette, 
hogy november 7-én lakossági 
fórumot tartanak a parkvárosi 
Teleki iskolában, amelyen a NIF 
szakemberei is részt vesznek, 
és válaszolnak majd a Bem téri 
fejlesztéssel kapcsolatos lakos-
sági kérdésekre. 

A városi plénum a napirendet 
folytatva elfogadta a peren kívü-
li megegyezésről szóló javasla-
tot a Fővárosi Önkormányzattal, 
ami a korábbi csatornázási pro-
jekt áfatámogatásának meg-
fizetésére vonatkozik, majd a 
képviselők jóváhagyták az új 
városközpont pályázat útján 
megvalósult létesítményei, 
berendezései karbantartásáról, 
üzemeltetéséről, vagyonkeze-
lésbe adásáról szóló, korábban 
meghozott önkormányzati hatá-
rozat módosítását, és elfogadták 
a Holló utcai óvoda beruházási 
célokmányának módosítását is. 
Ez utóbbira azért kellett sort 
keríteni, mert a Harkály utcai 
óvoda kisajátítására kifizetett 60 
milliós összeg nem lesz elegen-
dő az intézmény áthelyezésé-
re, az önkormányzatnak még 
további 40 millió forintot hozzá 
kell tenni, hogy a jogszabályok-
nak és az igényeknek megfe-
lelően építse fel a háromcso-
portos óvodát a Holló utcában. 
Miután a közgyûlés elfogadta a 
Városfejlesztési Kft. és az Érdi 
Létesítmény-üzemeltető Kft. 
2011. évi üzleti tervének módo-
sítását, megszavazta a többlet-
önrész biztosítását a Budafoki 
úti gyalogos átkelő kialakításá-
nak tervéhez. A környéken élő 
érdi lakosok már nagyon régó-
ta szeretnének egy biztonságos 
gyalogátkelőt a lakott területen 
áthaladó 6-os úton, de mivel az 
út nem az önkormányzat keze-
lésében van, eddig akadályok-
ba ütközött a megvalósítás. Az 
ülés további napirendi pontjai 

főként technikai módosításokat 
igényeltek, amelyekre egyes tör-
vények változásai miatt kellett 
sort keríteni, majd a képviselők 
rátértek Pulai Edina (Jobbik) 
rovásírásos településnév-táblák 
felállítására vonatkozó javaslatá-
nak megvitatására. A képviselő 
arról tájékoztatta a közgyûlést, 
hogy ezeket a táblákat Érd város 
közúti határait jelző táblák mel-
lett térítésmentesen állítaná 
fel a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Érdi Alapszervezete, 
az önkormányzattól anyagi 
támogatást nem kér. A közös 
engedélyeztetési folyamat során 
a táblák Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdoná-
ba kerülnek. Először a 7-es úton 
Diósd felől érkezve (Érdliget), 
valamint Érd lakott terület kez-
dete tábla mellett a 6-os úton 
Nagytétény irányából állítaná-
nak rovásírásos helységnév-
táblát. Javaslatát Pulai Edina 
többek között azzal indokolta, 
hogy:

– Több ezer éves írással ren-
delkező népként nem hagyhat-
juk, hogy ősi írásunk feledésbe 
merüljön.

 Előterjesztésével csupán Kéri 
Mihály szállt vitába. Úgy vélte, 
a rovásírás kultuszát felesle-
ges felemelni, mert a pogány 
hagyományokhoz és szimbólu-
mokhoz kötődik, nem a keresz-
ténységhez, emiatt a keresztény 
egyházak sem értenek vele 
egyet. A szavazás végeredmé-
nye 13 igen, 3 nem volt, tar-
tózkodás nélkül. Így a Jobbik a 
tervei alapján felállíthatja, majd 
december 21-én megtarthatja az 
első két rovásírásos település-
név-táblájának avatását. 

A környezetvédelmi prog-
ram, az önkormányzat Belső 
Ellenőrzési Tervének és egyes 
intézmények féléves teljesítési 
tervének jóváhagyását és a sür-
gős előterjesztések javaslatainak 
elfogadását követően az egye-
bek napirendi pontban Kopor 
Tihamér rákérdezett a kister-
melők árusításának engedé-
lyezésére. T. Mészáros András 
tájékoztatta, hogy ennek a jogi 
lehetőségét már megoldották 
a hivatalban, most már csak 
a tárgyi feltételek megoldásán 
dolgoznak, és amint az ehhez 
szükséges tartozékok is rendel-
kezésre állnak, az utcai árusí-
tásnak – meghatározott helyen 
és megfelelő jogi keretek mellett 
– már nem lesz akadálya. Pulai 
Edina ismét felhívta a figyel-
met, hogy az ugyan nem érdi 
fenntartásban álló, de nehéz 
helyzetben lévő Fiúotthonban 
még mindig szívesen fogadnak 
bármilyen tárgyi vagy anyagi 
segítséget. Egyébként a képvise-
lők részéről az egyebek pontban 
elhangzott valamennyi kérdésre 
a polgármester 15 napon belül, 
írásban is megadja a választ. 

Legközelebbi ülését – a módo-
sított terv alapján – november 
24-én tartja a közgyûlés, és 
ezen a napon lesz 17 órakor a 
közmeghallgatás is. 

  Bálint Edit

A közgyûlés napirenden kívüli programpontokat is tárgyalt
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Szünetre is akadt megbeszélnivaló


