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Minden ötödik magyar család 
tervez a következő 1-2 évben 
lakáscélú beruházásokat – derül 
ki a Fundamenta és a Trend-
Budapest piackutató közös fel-
méréséből. A kutatás szerint a 
lakáscélú beruházást tervezők 
között a többség (72 száza-
lék) legfeljebb 3 millió forint 
összegû beruházásban gondol-
kodik. A hitelfelvétel terén óva-
tosság jellemzi a hazai lakos-
ságot, hiszen csak 6,7%-uk ter-
vezi hitelfelvételből megoldani 
lakáscélú beruházását. 

A fenti adatok is jól mutat-
ják, hogy a lakosság körében is 
egyre jellemzőbb a felelős pénz-
ügyi magatartás: egyértelmûen 
csökken azok száma, akik egy 
lakáshitel felvétel előtt ne gon-
dolnának át alaposan minden 
szempontot. A megváltozott 
viszonyokhoz a pénzintézetek 
is igyekeznek alkalmazkodni: 

– A legtöbb bank az ügyfe-
lek igényeivel összhangban arra 
törekszik, hogy minél átlátha-
tóbb és kiszámíthatóbb hitel-
konstrukciókat kínáljon – tud-
tuk meg Gliga Lászlótól, az MKB 
Bank érdi, Budai úti fiókjának a 

vezetőjétől. – Nálunk például 
ezt az átláthatóságot szolgál-
ja az 1 éves kamatperiódusú 
Bubor Plusz Lakáshitel, hiszen 
a hitel kamatát a Bubor, vagyis 
a Budapesti Bankközi kamat-
láb alakítja. Ennek a hitelfajtá-
nak az átláthatóságát az adja, 
hogy a „hagyományos”, változó 
kamatozású hitelekkel ellen-
tétben a kamatváltozás bárki 
számára nyomon követhető, 
mivel a kamatot mozgató refe-
renciahozam meghatározása 
nyilvános (az interneten, külön-
böző újságokban elérhető), a 
kamatfelár pedig a teljes futam-
időre fix. A lakosság változóban 
lévő pénzügyi kultúrájának is 
köszönhető, hogy az elmúlt 1-2 
évben jellemző ezeknek refe-
renciakamathoz – mint például 
a Buborhoz – kötött konstrukci-
ók elterjedése Érden is, amelyek 
esetében a hitelkamat az adott 
referenciahozamból és a bank 
által meghatározott kamatfelár-
ból tevődik össze. 

Gliga László is megerősítette 
ezt a tendenciát, amelyet a fiók-
vezető elmondása szerint jól 
mutat az a tény, hogy Budai úti 

fiókjukban az újonnan folyósí-
tott lakáshitelek 92%-ban a refe-
renciakamathoz kötött hitelek 
közül kerülnek ki. 

A másik jól megfigyelhe-
tő tendencia a lakáshitelezés 
terén, hogy a pénzintézetek a 
különböző díjak elengedésével 
igyekeznek segíteni a hitelfel-
vételen gondolkodóknak. Ezek 
az akciók jelentős mértékben 
csökkentik a hitelfelvétel költsé-
geit – Gliga elmondása szerint a 
Bubor Plusz lakáshitel esetében 
10 millió forintos hitelösszeg-
gel számolva ez a megtakarítás 
megközelíti a 200 ezer forintot. 

A fiókvezető érdekesség-
ként azt is megemlítette, hogy 
manapság már az okostelefonok 
is bevethetők a lakáskeresés 
során, hiszen az Otthonkereső 
mobilalkalmazás segítségével 
a lakást keresők a készüléke-
iket egyfajta jegyzetfüzetként 
is használhatják: letölthetik az 
ingatlan.com-on kiválasztott 
kedvenc lakások adatait, és 
emellett az alkalmazás a sze-
mélyes megtekintéskor is támo-
gatja az ingatlanok felmérését, 
értékelését és kiválasztását.

Körültekintõek a lakásvásárlók Érden Felhívás Csuka Zoltán-díjra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről a 40/2011.(VI. 29.) önkormányzati  ren-
delet szól.

A rendelet 5. § (1) értelmében a Csuka Zoltán-díj azoknak adományozható, akik a közművelődésben, valamint a kulturális 
élet szervezésében gyakorlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel,   eredményes   munkásságukkal   szolgálták  a   település  
művelődését.

A Csuka Zoltán-díj   odaítélésére  az   Oktatási   és  Művelődési  Bizottság  tesz javaslatot.
A díj a Magyar Kultúra Napján – 2012. január 22-én  kerül átadásra.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot 

rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell 
megtenni. 

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága véleményezi és a Közgyűlés  dönt a díjazott személyéről.
A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy 

ügyfélfogadási időben személyesen (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza,  I. emelet 108.sz.). 
A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2011. november 30. (szerda) 16.30 óra.

Felhívás Érdi Mûvészeti Díjra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről a 40/2011.(VI. 29.) önkormányzati  ren-
delet szól.

A rendelet 6.§ (1) bekezdésének értelmében az Érdi Művészeti Díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a művészeti 
élet valamely területén kiemelkedő eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységükkel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd 
város hírnevének öregbítéséhez.

Az Érdi Művészeti Díj odaítélésére  az   Oktatási   és  Művelődési  Bizottság  tesz javaslatot.
A díj a Magyar Kultúra Napján – 2012. január 22-én  kerül átadásra.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot 

rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell 
megtenni. 

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága véleményezi és a Közgyűlés  dönt a díjazott szemé-
lyéről.

A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy 
ügyfélfogadási időben személyesen (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza,  I. emelet 108.sz.). 

A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2011. november 30. (szerda) 16.30 óra.

A Kőrösi Csoma Általános Iskola

Vincellér Alapítványa

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2011. november 12-én, szombaton 19 órai kezdettel tartandó

MÁRTON-NAPI JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA

Változó munkarend
a Polgármesteri Hivatalban
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal 
munkarendje a 2011. évi mun-
kaszüneti napok körüli mun-
karendről szóló 7/2010. (XII. 
14.) NGM rendelet alapján az 
alábbiak szerint alakul: 

2011. november 4. (péntek)  
Munkanap   8.00-16.30
Ügyfélfogadás:  13.00-16.30

2011. november 5. (szombat)  
Munkanap   8.00-12.00
Ügyfélfogadás nincs.

Köszönet  
az egy százalékért
Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány (Érd, 
Felső u. 33., adószám: 18664256-1-13) 
köszönetet mond mindazoknak, akik 
adójuk 1%-ával támogatták az alapít-
ványt. A számlánkra utalt 186.816.- 
forintot hangszerkarbantartásra és – az 
alapító okiratban foglaltaknak megfele-
lően – rendezvények, tehetséges tanu-
lók támogatására fordítottuk. Kérjük, a 
jövőben is éljenek ezzel a lehetőséggel 
és támogassák az alapítványt.

Érd Zenekultúrájáért  
Alapítvány Kuratóriuma

Köszönet  
az egy százalékért
Az Érdi Gimnázium Alapítvány az adózók 
2010-ben felajánlott – adójuk 1%-ából 
származó – 534 669 forintot az alapító 
okiratnak megfelelően a
szociálisan rászoruló diákok támogatá-
sára használta fel. Az alapítvány
továbbra is köszönettel fogadja az újabb 
felajánlásokat a

19177933-1-13-as adószámon.

 Kuratórium

információk

Lakossági fórum
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a 
Via Futura Kft. elkészítette az M7 autópálya Iparos úti 
forgalmi csomópontjának, az Iparos út, Bányász utca 
– Törökbálinti út közötti szakaszának és a Törökbálinti 
úti csomópontnak út- és forgalomtechnikai építési enge-
délyezési tervét.

Az Iparos út és csomópontjai elkészült  
engedélyezési terveit

2011. november 7-én (hétfőn) 16.30 órakor
lakossági fórum keretében mutatja be a tervező 

a Polgárok Háza nagytermében (Alsó u. 3. földszint)

Kérem, jöjjön el, hogy képet nyerjen Érd legújabb köz-
lekedést javító beruházásáról.

Segesdi János alpolgármester


