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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.

Helyreigazítás
Alulírott T. Mészáros András valótlanul állítottam, hogy 
Horváth András a Népszabadság hasábjain szerepelt volna, 
és ott az önkormányzati képviselõk számának csökkentését 
támadta volna. Tévedésemért sajnálkozásomat fejezem ki.

 T. Mészáros András

Bár a naptár és az időjárás is 
őszt mutat, az Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény (ÉKF) már 
a télre készül. Kluták József 
László intézményvezető a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájé-
koztatón számolt be intézkedé-
seikről.

– Az ÉKF a vonatkozó jog-
szabályban foglaltak szerint 
november 15. és március 15. 
között folyamatos téli ügyele-
tet tart az esetleges síkosság-
mentesítés, hóeltakarítás miatt. 
Munkatársaink napi 24 órában 
a lakosság rendelkezésére áll-
nak, a 23/365-610-es telefonszá-
mon mindig elérhetők vagyunk 
– hangsúlyozta az intézmény-
vezető, hozzátéve: a téli síkos-
ságmentesítésben az ÉKF teljes 
gépparkja részt vesz: öt, sózó- 
és tolófelszereléssel ellátott 
tehergépjármû, valamint öt kis-
teherautó, amelyek ömlesztett 
sót szállítanak, illetve a kézi 
segéderőt szállítják. 

– November 15-ig kihe-
lyezzük a sószóró edényeket 

a város különböző pontjain. 
Jellemzően azokról a területek-
ről van szó, ahol síkosságmen-
tesítést a gépek nem végeznek, 
a lakók viszont a járdákat a 
ládák segítségével le tudják 
sózni. Ezt fokozott elővigyáza-
tossággal szabad csak végezni, 
hiszen a fás szárú növények 
védelméről szóló kormány-
rendelet szerint járdát, parkot 
konyhasóval takarítani nem 
lehet. Ezt figyelembe véve a 
parkok csúszástalanítását 
kalcium-kloriddal végezzük. 
Sőt, két-három éve nemcsak 
a járdákra, parkokra figyelünk 
oda, hanem a közutak csúszás-
mentesítését is kevert anyag-
gal végezzük, ami konyhasó 
és homok keveréke. A sószóró 
tartályokba pedig kalcium-klo-
rid-oldatot keverünk – amivel 
nemcsak a konyhasó mennyi-
ségét csökkentjük, hanem a 
visszafagyási pontot is kitoljuk 
–5-ről –15-20 fokra – hangsú-
lyozta Kluták József László, 
kiemelve: ez igen nagy terhet 

Az ÉKF már felkészült a havazásra

November közepétõl  
indul a téli ügyelet  
Bár még csak november elejét ír a naptár, a közterület-fenntartók már felkészültek 
a télre: ha most leesne az elsõ hó, az ÉKF gépei azonnal megkezdhetnék a síkos-
ságmentesítést – mondta a múlt heti polgármesteri sajtótájékoztatón Kluták József 
László intézményvezetõ, aki beszámolt arról is: a város utcáin, közterületein most 
gallyazzák a vezetékekre nyúló fákat. Segesdi János alpolgármester a november 
4-i ünnepségre hívta meg a város lakóit.

jelent a városnak, hiszen míg 
a konyhasó tavalyi piaci ára 18 
forint volt kilogrammonként, a 
kalciumé 95 forint. 

– Tavaly mintegy kétezer 
tonna sót vásároltunk a város 
útjainak gondozásához, vala-
mint ötszáz tonna homokot és 
ötven tonna kalcium-kloridot. 
Ez rengetegnek tûnik, de ha 
figyelembe vesszük, hogy egy 
gépjármû öt-hat tonna sót visz 
ki egyszeri szórásra, és egy 
hóeséses napon egy gép két-
három fordulót is tesz, látható: 
ahhoz, hogy a havas idősza-
kokban is közlekedni tudjunk 
a burkolt utakon, szükség van 
erre a mennyiségre. Jelenleg 
200-300 tonna sótartalékunk 
van, a gépjármûvek és a 
berendezések karbantartása 
is megtörtént, így akár egy 
fél órán belül elindulhatnak a 
gépek akkor is, ha november 
15-e előtt fordulna téliesre az 
idő – mondta Kluták József 
László. Felhívta a figyelmet 
arra is, hogy a szilárd burko-
latú utakat három osztályba 
sorolják, a szolgáltatás szintje 
szerint. Első osztályba tartoz-
nak a főútvonalak, amelyeken 
tömegközlekedés folyik – itt a 
csapadék elállásától számított 
négy-öt órán belül kell befe-
jezniük a síkosságmentesítést, 
másodikba a gyûjtőutak (itt 
hat óra áll rendelkezésükre), 

harmadikba az egyéb szilárd 
burkolatú mellékutak (ahol 
huszonnégy órás a szolgálta-
tási szint). 

– Természetesen nem várunk 
a huszonnegyedik óráig utóbbi 
esetben sem, hanem folyamato-
san takarítjuk az utakat – tette 
hozzá az intézményvezető, 
megjegyezve: nem szilárd bur-
kolatú utakon (ide tartozik a 
mart aszfaltos is) külön önkor-
mányzati rendelésre munkagé-
pekkel tolják el a havat, csú-
szásmentesítést nem végeznek. 

Kluták József László beszá-
molt arról is, hogy városszerte 
gallyaznak az ÉKF munkatár-
sai, azaz eltávolítják azokat az 
ágakat a közterületekre ültetett 
fákról, amelyek belelógnak a 
villanyvezetékekbe. 

– A munkát részben az Elmű 
jelzései és kollégáink észlelé-
se alapján végezzük, másrészt 
azokon az útvonalakon, ahol 
gépjármûveink télen közleked-
nek, biztosítjuk, hogy a beló-
gó ágak ne okozzanak kárt a 
kocsikban. A levágott ágakat 
az ÉKF folyamatosan elszállítja 
– fûzte hozzá az intézményve-
zető, aki kérdésünkre elmond-
ta: a lakosság által a kertekben 
lemetszett gallyakat, illetve a 
zsákolt zöldhulladékot nem 
áll módjukban elvinni – ennek 
kezelését az Érd-Kom Kft. végzi, 
a már megszokott módon.

Kluták József László elmond-
ta azt is: a csatornázási mun-
kálatok kapcsán kihelyezett 
ideiglenes közlekedési táblák és 
forgalmi eszközök közül többet 
eltulajdonítottak már a munká-
latok megkezdése óta eltelt alig 
egy hónap alatt. 

– Eddig két-háromszázezer 
forintra rúg a kár. Maga a táb-
latartó oszlop lehet vonzó a 
„gyûjtőknek”, hiszen azt tud-
ják értékesíteni. Ófaluban, a 
Hamzsabég téren egyetlen 
éjszaka 8 táblát loptak el, eze-
ket megtaláltuk, az oszlopo-
kat sajnos nem – jegyezte meg 
Kluták József László.

Segesdi János alpolgármester 
a sajtótájékoztatón a november 
4-i megemlékezésre hívta meg a 
város lakosságát. 

– Ötvenöt éve ezen a napon 
tiporták el a szovjet tankok a 
forradalmat és szabadsághar-
cot. Erre a napra emlékszünk 
15 órakor a hármas keresztnél, a 
Pofosz szervezete, az érdi Fidesz 
női tagozata és Érd megyei jogú 
város szervezésében. Szeretettel 
várunk mindenkit, hiszen ez az 
esemény minden családot érin-
tett 1956-ban, következményeit 
az egész ország évtizedekig 
viselte – zárta szavait az alpol-
gármester.  Ádám Katalin

Kluták József László (ÉKF) a téli elõkészületekrõl beszélt a polgármesteri sajtótájékoztatón
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Víz, víz, tiszta víz ... 
A	Fidesz	–	Magyar	Polgári	Szövetség	Zöld	Tagozata	tisztelettel	meghívja	Víz, víz, tiszta 
víz ...	címmel	szervezett	beszélgetésünkre.

Egy	átlagos	érdi	család	12	köbméter	vizet	fogyaszt	havonta.	Érden	évente	kb.	három-
millió	köbméter	ivóvizet	számláz	ki	a	vízművek.	Lehet,	tudjuk	ezt	ésszerűsíteni?

Mit	 iszunk,	 miből	 locsolunk,	 mivel	 pazarolunk,	 hogyan	 takaríthatunk	 meg,	 mi	 az,	
amiért	nem	kell	fizetni?	Takarékoskodási	lehetőségek,	locsolás,	csapadékvízgyűjtés	stb.	
Ezek	azok	a	kérdések,	amelyeket	eddig	megfogalmaztunk,	de	örömmel	várjuk	a	további	
javaslatokat	is	a	zoldtagozat@erdifidesz.hu e-mail	címre!	

Meghívottaink	a	helyi	civil	szervezetek,	a	téma	szakértő	előadói!
A	rendezvény	a	Városi	Galéria	Előadótermében	(Alsó	u.	2,	emelet),	2011.	november		

9-én	18.00	órakor	kezdődik.	Érdeklődni	a	zoldtagozat@erdifidesz.hu	e-mail	címen	lehet.	
Szeretettel	várunk	minden	érdeklődőt!	

 Simó Károly Bada Zoltán


