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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  
telefonbejelentés 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-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.

Közmeghallgatás
Érd	Megyei	Jogú	Város	Közgyűlése

2011. november 24-én  
17.00 órakor

közmeghallgatást 
tart	a	Polgárok	Háza	dísztermében	

(Alsó	u.	3.).

A közgyûlés egyhangúlag támo-
gatta azt a javaslatot, hogy a 
város készíttessen egy tanul-
mányt az önkormányzat által 
fenntartott intézmények és gaz-
dasági társaságok gazdálkodá-
sának átvilágítására, valamint 
költséghatékony és takarékos 
üzemeltetési megoldások kidol-
gozására. Ismeretes, hogy Érd 
négy gazdasági társaság száz-
százalékos tulajdonosa, vala-
mint 22 intézmény fenntartását 
finanszírozza. Az önkormány-
zat költségvetési kiadásainak 
csaknem háromnegyed részét az 
említett gazdasági társaságok és 
intézmények fenntartása, illetve 
üzemeltetése teszi ki. Korábban 
is végeztek gazdaságossági vizs-
gálatokat, de csak ágazatonként, 
ám a törvényi háttér változásai, 
valamint a gazdasági átlátha-
tóság érdekében ez az előter-
jesztés egy olyan tanulmány 
megrendelésére tesz javaslatot, 
amely összágazati szintû vizs-
gálatra terjed ki. Az átvilágítás-
ból adódó következtetések alap-
ján konkrét megoldások kidol-
gozására is javaslatokat tesz, 
amelyek mind irányítási, mind 
pedig gazdálkodási előnyöket 
jelentenek a város költségveté-
se számára. A nyár folyamán 

többször is szóba került, hogy 
a város mûködőképességének 
fenntartása érdekében az önkor-
mányzatnak felül kell vizsgálnia 
a kötelező és a vállalt feladatait, 
és ezeket úgy kell egyensúly-
ba hozni, hogy a mûködést ne 
veszélyeztessék, mégis nagyará-
nyú megtakarítást jelentsenek 
a költségvetés kiadási oldalán. 
Erre a célra már készült egy 
átfogó tanulmány, amellyel a 
képviselők megismerkedtek a 
nyáron. A szóban forgó átvilágí-
tás ezúttal az intézményeket és 
a százszázalékos önkormány-
zati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságokat érinti. A közgyûlés 
jóváhagyta, hogy erre a fontos 
és részletes tanulmányra bruttó 
15 millió forintot fordít. 

A városi plénum sürgős 
támogatását igényelte a rend-
kívüli ülés második napirendi 
pontja is, amely újabb iskola-
bútor-szállítmány elfogadására 
irányult. Mint arról lapunkban 
is részletesen beszámoltunk, 
augusztusban a holland Karmel 
International Alapítvány egy 
körülbelül ezer diákot befoga-
dó barneveldi iskola ötévesnél 
nem régebbi bútorait ajánlot-
ta fel Érd városának. Az akkor 
hat tömött kamionnal érke-

Pénteken ötórai tea helyett rendkívüli közgyûlés

Újabb iskolabútor-szállítmány 

érkezik a városba
Egy sürgõs elõterjesztéssel és két rövid tájékoztatóval is kibõvült a városi közgyûlés 
múlt pénteken délutánra összehívott rendkívüli értekezletének két napirendi pontja. 
A szokatlan idõpont ellenére megjelent tizenegy képviselõ részvételével határozat-
képes volt a plénum, így nem volt akadálya annak, hogy a testület állást foglaljon 
e halasztást nem tûrõ ügyekben.

ző, kiváló állapotban lévő, jó 
minőségû iskolai berendezések 
zöme – a diákok és a peda-
gógusok nem kis örömére – a 
két iskolából létrejött új okta-
tási intézménybe, az Érdligeti 
Általános Iskolába került. Az 
alapítvány vezetői személyesen 
is meggyőződtek arról, hogy az 
adomány olyan helyre jutott el, 
ahol leginkább rászorultak, és 
örömmel fogadták. Az elmúlt 
napokban újabb iskolabútoro-
kat ajánlottak fel ingyenesen 
városunknak, amelyek leszere-
léséről és teherautóba pakolásá-
ról is gondoskodnak ezúttal, így 
az önkormányzatnak csupán az 
elszállítás költségeit kell előte-
remtenie, ami 1800 euró plusz 
áfát jelent. T. Mészáros András 
polgármester arról is tájékoztat-
ta a képviselőket, hogy ezek az 
iskolabútorok a 6–12 éves kor-
osztályt szolgálják, így most ezt 
a szállítmányt a Teleki Sámuel 
Általános Iskolába juttatják el. 
Dr. Veres Judit, az érintett park-
városi körzet képviselője nem 
kis megelégedéssel fogadta a 
javaslatot, majd a közgyûlés 
egyhangúlag megszavazta, 
hogy a Karmel International 
Alapítvány által térítésmente-
sen felajánlott iskolabútorokat 
köszönettel elfogadja, és azok 
elszállítási költségeire a város 
idei költségvetése általános tar-
taléka terhére egymillió forintot 
biztosít. Mint kiderült, ezúttal 
egykamionnyi szállítmány érke-
zik a hónap végén. 

Sürgős előterjesztésként 
került a képviselők elé az OVIT 
Zrt. átalakulását célzó, önkor-
mányzati állásfoglalást igény-

lő javaslat. Érd ugyanis vala-
mivel több mint hárommillió 
forint névértékû részvénnyel 
rendelkezik az Országos 
Villamostávvezeték Zártkörûen 
Mûködő Részvénytársaságban 
(OVIT Zrt.), amely átalakul, 
de a fennmaradó cég az eddi-
gi tevékenységét változatlan 
keretek között végzi, míg a 
kiváló társaság a földgázszál-
lítási engedélyezési tevékeny-
séget fogja ellátni. Ettől füg-
getlenül az érdi önkormányzat 
tulajdonosi aránya változatlan 
marad, viszont az átalakulás-
hoz valamennyi tulajdonostárs 
jóváhagyására szükség van, 
ezért tárgyalta most a kérdést 
a közgyûlés. A képviselők elfo-
gadták a társaság átalakulását, 
és felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy álláspontjukat támo-
gassa az OVIT Zrt. közgyûlésén, 
valamint fogadja el a szétváló 
társaság átalakulási vagyon-
mérlegét és vagyonleltárát, a 
fennmaradó társaság átalaku-
lási nyitó vagyonmérlegét és 
vagyonleltárát, alapszabályának 
módosítását és a szétválási szer-
ződést. 

A péntek délutáni rendkívüli 
ülés végén két rövid tájékoztató 
hangzott el, amelyek lényegé-
ben ugyanarról a bírósági eljá-
rásról szóltak. T. Mészáros 
András polgármester és Segesdi 
János alpolgármester bejelenté-
si kötelezettségének eleget téve 
arról tájékoztatta a közgyûlést, 
hogy ellenük Eőry Örs I. rendû 
és Horváth András II. rendû 
feljelentő feljelentése alapján 
magánvádas eljárás indult a 
Budaörsi Városi Bíróság előtt, 
amelyben 2011. október hó 24. 
napján a tárgyalás előkészítése-
ként személyes meghallgatásra 
került sor. Ezen meghallgatás 
során a feljelentés tárgyának 
és a felek perbeli helyzetének 
tisztázására, ezt követően pedig 
a békítés megkísérlésére került 
sor. A polgármester és az alpol-
gármester is arról számolt be, 
hogy a békítés sikertelen volt, 
a felek nem kívántak békülni, 
így a magánvádas – egyebek 
között rágalmazást, becsület-
sértést tartalmazó – peres eljá-
rás folytatódik, amelynek fejle-
ményeiről és végkifejletéről a 
törvényi előírásoknak megfele-
lően a továbbiakban is folyama-
tosan tájékoztatni fogják a város 
önkormányzatát. 

Amennyiben a hónap folya-
mán nem kerül sor újabb rend-
kívüli értekezletre, a közgyûlés 
november 24-én tartja a követ-
kező ülését, valamint ugyan-
ezen a napon délután öt óra-
kor közmeghallgatásra is várják 
majd a város lakosságát.

 Bálint Edit

Több képviselõ távol maradt a rendkívüli ülésrõl, de tizenegyen fontosnak tartották a megjelenést, így határozat-
képes volt a plénum
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Közben a kora esti órákban már hétvégi pihenõjüket élvezték a fõtéren a 
gyerekek és a fiatalok

Köszönet az egy százalékért
A	 Parkváros	 Gyermekeiért	 Alapítvány	 (adó-
száma:	 19184348-1-13)	 kuratóriuma	 és	 a	
Teleki	 Sámuel	 Általános	 Iskola	 vezetősége	
köszönetét	 fejezi	 mindazoknak,	 akik	 adójuk	
1%-át	alapítványunknak	ajánlották	fel.	A	fel-
ajánlott	 összegeket	 oktatástechnikai,	 számí-
tástechnikai	eszközök	fejlesztésére	költöttük.
Köszönettel:	 Ságiné Solymossy Szilvia elnök
	 Varga Jánosné igazgató	


