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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 képvi-

selői fogadóóra előzetes  
telefonbejelentés alapján  
a Polgármesteri Hivatal-
ban.

 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.

Lezárult az a közétkeztetési 
pályázat, amely – az eljárás, 
illetve az eredmény többszöri 
megtámadása miatt – már jó két 
éve húzódott Érden. A nyertes 
cég, a Pensió 17 Kft. több mint 
ötezer ebédről, uzsonnáról, 
tízórairól gondoskodik majd 
naponta – jelentette be múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján T. 
Mészáros András polgármester, 
hangsúlyozva: jó és eredmé-
nyes döntés született, hiszen a 
nyertes 125 millió forint értékû 
beruházást (konyhafelújítást, 
eszközbeszerzést stb.) vállalt 
amellett, hogy ugyanekkora 
összegû éves bérleti díjat is 
fizet majd az önkormányzati 
intézményekben lévő konyhák 
használati jogáért. 

– Az átállás valószínûleg nem 

lesz zökkenőmentes, hiszen 
2004 óta a Junior Rt. szolgál-
tatott folyamatosan a városban. 
Az elkövetkezendő tíz évben 
reményeink szerint a Pensió 17 
Kft. látja majd el ugyanezt a 
feladatot. A leltározás, felmé-
rés már elkezdődött, mindhá-
rom érintett fél részvételével. 
Reméljük, hogy az új közétkez-
tető cég hamarosan megkezd-
heti tevékenységét a város terü-
letén – fûzte hozzá T. Mészáros 
András, megjegyezve: a kony-
hai személyzet – 86 dolgozó –  
állása nincs veszélyben: az új 
szolgáltató foglalkoztatja majd 
őket. A közétkeztetés árai 
egyébként csak az infláció mér-
tékével nőnek – e tekintetben 
nem lesz változás az elmúlt 
évekhez képest. 

Kérdésünkre T. Mészáros 
András elmondta: idén is lesz 
zöldjárat, ám a szerződést még 
nem kötötték meg erre a szol-
gáltatásra.

– Célunk, hogy minél olcsób-
ban és hatékonyabban tudjuk 
elszállítatni a zöldhulladékot, 
ezért több céggel is tárgya-
lunk. Remélem, hogy minél 
hamarabb eredmény születik, 
és megkezdődhet a kertekben 
összegyûjtött lomb, nyesedék 
elszállítása. Az ütemezésről a 
város honlapján és a helyi saj-
tóban is tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot – tette hozzá a pol-
gármester, aki elmondta azt is: 
a szemétszállítás díjában jelen-
leg nincs benne sem a zöld-, 
sem a szelektívhulladék elszál-
lítása, illetve a hulladékudvar 
mûködtetése – ezek megoldása 
külön terhet jelentett az adófi-
zetők pénzéből a város számá-
ra. Az önkormányzat és az Érd-
Kom Kft. közti szerződés 2012. 
december 31-ig van érvényben. 
Ezt rövidesen közös megegye-
zéssel felmondják, és még 
ebben az évben új közbeszerzé-
si pályázatot írnak ki, s a fenti 
szolgáltatások is a szemétszállí-
tási díjban szerepelnek majd. 

– El szeretnénk érni, hogy a 
szemétszállítási díj így se emel-
kedjék, csupán az infláció mér-
tékével – hangsúlyozta a polgár-
mester.

T. Mészáros András a csa-
tornázási munkálatokról is szót 
ejtett. Mint mondta: a gerinc-

fektetés jó ütemben halad, de 
a jövő esztendőben folyik majd 
igazán nagy mértékû munka. 

– Kedvező fejlemény, hogy 
– a korábbi elképzeléseinkkel 
ellentétben – a munkagödröket 
a kivitelezők nem napokig tart-
ják nyitva, hanem a reggel ásott 
gödröket estére be is temetik. Ily 
módon az ingatlanok megköze-
lítése csupán egynapos problé-
mát jelent. Érkeznek azonban 
olyan panaszok, miszerint a 
lakókat csak egy-két nappal a 
munkálatok megkezdése előtt 
értesítik a kivitelezők, holott 
a szerződés szerint az érin-
tett ingatlantulajdonosokat hét 
nappal a munkakezdés előtt 
kellene tájékoztatni. Reméljük, 
a jövőben ez így is történik 
majd – tette hozzá a polgár-
mester, aki kérte: a lakosság 
a csatornázással kapcsolatos 
panaszait jelezze a társulatnak, 
illetve Simó Károly elnökhe-
lyettesnek. 

– Remélem, a csatornaprojekt 
határidőre megvalósul, és 2014-
ben már arra készülhetünk, 
hogyan tudjuk helyreállítani az 
útjainkat, illetve e tekintetben 
új minőséget is létrehozni, hogy 
valóban urbanizált közlekedést 
és jó életminőséget biztosíthas-
sunk az itt élőknek – zárta sza-
vait a polgármester. 

Segesdi János alpolgármes-
ter a sajtótájékoztatón arról 
beszélt: újabb iskolabútorok 
érkeznek Érdre egy holland ala-
pítvány jóvoltából. Mint azt már 
korábban megírtuk, nyáron az 
Érdligeti Általános Iskola kapott 
használt, de igen jó állapotban 
lévő, minőségi bútorokat. Most 
a Teleki iskola alsó tagozatos 
diákjai örülhetnek az adomány-
nak. 

– Reméljük, nem ez az utolsó 
ilyen esemény. Bízunk benne, 
hogy a gyümölcsöző kapcso-
latot továbbra is fenn tudjuk 
tartani a holland alapítvánnyal 
– tette hozzá Segesdi János, 
aki elmondta azt is: meghívás 
érkezett Érd testvérvárosá-
tól, Lubaczówtól, hogy váro-
sunk küldöttsége vegyen részt 
Lengyelország legnagyobb 
nemzeti ünnepén november  
11-én. Mint hozzátette: immár 
szokássá vált, hogy Érd meg-
hívást kap erre az ünnepségre, 
amelyen nagy örömmel vesz-
nek részt. Ádám Katalin

Lea Otthon: a tiltakozók most a polgármesterre mutogatnak
Az	 új	 Lea	 Otthon	 megépítése	 ellen	 tiltakozók	 –	 akik	 eddig	 azt	 hangoztatták,	 hogy	 a	
negyven	embert	(krízishelyzetbe	került	édesanyákat	és	gyermekeiket)	befogadó	egyházi	
intézmény	miatt	a	közelben	álló	ingatlanjaik	elértéktelenednek,	sőt,	saját	biztonságuk	is	
veszélybe	kerül	–	most	az	önkormányzatot	támadják.	Plakátok	jelentek	meg	a	városban,	
miszerint	az	önkormányzat	„mutyizott”	a	telkeket	illetően:	az	a	parkvárosi	telek	ugyanis,	
amelyen	 most	 megindult	 az	 építkezés,	 korábban	 az	 önkormányzaté	 volt,	 az	 egyháznak	
pedig	a	temető	mellett	volt	egy	telke,	amelyet	a	két	fél	elcserélt.		
T. Mészáros András sajtótájékoztatóján	 hangsúlyozta:	 a	 csere	 (amelyben	 magánszemély	
nem	szerepelt,	csak	két	jogi	személyiségű	intézmény)	mindkét	fél	érdekében	állt.	
–	A	temetőt	bővítenünk	kellett.	Az	ingatlancserével	erre	úgy	nyílt	mód,	hogy	nem	kellett	
magánszemélyektől	 vásárolnunk,	 és	 a	 bővítést	 azonnal	 megkezdhettük.	 Mindkét	 telket	
felértékeltettük,	 így	 elmondhatom:	 azonos	 értékek	 cseréltek	 gazdát.	 Ez	 egyébként	 már	
2009	 őszén	 megtörtént,	 és	 akkor	 senki	 nem	 kifogásolta	 (a	 közgyűlésben	 ülő	 szocialista	
és	 kereszténydemokrata	 képviselők	 sem).	 Csak	 akkor	 vált	 a	 telekcsere	 néhány	 ember	
szemében	 problémává,	 amikor	 nyilvánvalóvá	 vált:	 az	 egyház	 a	 telken	 egy	 anyaotthont	
kíván	 felépíteni.	 A	 történetet	 tehát	 ketté	 kell	 választani:	 egyrészt	 volt	 egy	 telekcsere	
évekkel	 ezelőtt,	 amit	 akkor	 senki	 sem	 kifogásolt.	 Másrészt	 a	 tulajdonos	 most	 építkezni	
szeretne	a	saját	területén.	Ez	többeknek	nem	tetszik,	és	próbálják	a	szituációba	beleke-
verni	az	önkormányzatot,	 illetve	a	polgármestert	 is.	Hangsúlyoznom	kell	azonban:	nem	
az	anyaotthon	ellen	tiltakozók	dolga,	hogy	eldöntsék,	egy	telken	a	tulajdonos	mit	épít.	
Arra	 itt	vannak	a	hatóságok.	Hozzá	kell	 tennünk:	az	építkezés	maga	nem	is	kirívó,	több	
társasház	 is	 van	 a	 környéken,	 amelyek	 mind	 területük,	 mind	 ereszmagasságuk	 tekin-
tetében	 nagyobbak,	 mint	 a	 megvalósuló	 épület.	 A	„polgármester	 mutyiját”	 belekeverni	
abba,	hogy	pár	embernek	nem	tetszik	az	anyaotthon	létesítése,	barokkos	túlzás	–	zárta	
szavait	T.	Mészáros	András.

Közétkeztetés: a Junior Rt.-t felváltja a Pensió 17 Kft.

Idén õsszel is lesz zöldjárat
Új közétkeztetõ cég szállítja nemsokára az ebédet, tízórait, uzsonnát a város intéz-
ményeibe – jelentette be szokásos heti sajtótájékoztatóján T. Mészáros András. A 
polgármester elmondta azt is: lesz zöldjárat idén õsszel, de még tárgyalnak a szol-
gáltatót illetõen, ugyanis minél olcsóbban és hatékonyabban szeretnék megoldani 
a zöldhulladék elszállíttatását. Segesdi János alpolgármester egy lengyelországi 
látogatásról beszélt, illetve beszámolt arról, hogy ismét holland bútorok érkeznek 
egy érdi iskolába.

Az önkormányzat idén is biztosítja 
a zöldjáratot, a lakók pedig már 
zsákolják a lombhulladékot

Nemsokára új közétkeztetõ cég látja el a város intézményeit ebéddel, uzsonnával, tízóraival
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Közmeghallgatás
Érd	Megyei	Jogú	Város	Közgyűlése

2011. november 24-én  
17.00 órakor

közmeghallgatást 
tart	a	Polgárok	Háza	dísztermében	

(Alsó	u.	3.).

Meghívó
Sok	 szeretettel	 várunk	 minden	 iskolába	
készülő	 nagycsoportos	 óvodás	 kisgyermeket	
és	szüleit	iskola-előkészítő	foglalkozásunkra:

2011. november 18-án 16.30–17.30-ig
az	Érdligeti	Általános	Iskolába,
a	2030	Érd,	Diósdi	u.	95–101.	Forfa	épületbe	
és	a	2030	Érd,	Túr	u.	5–7.	úti	ebédlőbe.

Vargáné Balogh Erika igazgató


