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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 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.

November 24-én megkezdődött 
az ingatlanok elé kihelyezett 
zöldhulladék elszállítása. T. 
Mészáros András múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján elmondta: 
mivel a 2005-ös szerződés értel-
mében a zöldhulladék elszál-
lításával csak a kötelező köz-
szolgáltatást végző céget lehet 
megbízni, idén is az Érd-Kom 
Kft. indítja a zöldjáratokat. Az 
önkormányzat korábbi terve az 
volt, hogy megversenyezteti a 
szolgáltatókat. Erre végül nem 

kerülhetett sor, mert az önkor-
mányzat e lépéssel szerződést 
szegett volna – magyarázta a 
polgármester. 

– A város, illetve az Érd-Kom 
Kft. honlapján megtalálható, 
mikor melyik utcából viszik el 
a kikészített zsákokat. Kérjük, 
senki ne tegyen ki zöldhulladé-
kot a jelzett dátum után, mert 
nem fogják elszállítani – hang-
súlyozta a polgármester, megje-
gyezve: a szolgáltatás teljesíté-
sét az önkormányzat ellenőrzi. 
A közterület-felügyelők képes, 
írásos beszámolót készítenek 
a zöldhulladék elszállításáról, 
így nyomon követhető lesz, 
hogy egy-egy ingatlan elé idő-
ben helyezték-e ki a zsákokat. 
A járat időpontja után kitett 
zöldhulladékot az ingatlan 
tulajdonosának el kell távolíta-
nia a közterületről.

A polgármester beszámolt 
arról is, hogy tető alá került a 
Harkály óvoda új épülete. Mint 
már korábban beszámoltunk 
róla, az intézménynek a vasút-
fejlesztés miatt költöznie kell; 
a Holló utcai nappali melege-
dőt alakítják, építik át óvodává. 
A munkálatok idén ősszel kez-
dődtek.

– Most már biztos: tartani 
tudjuk a márciusi határidőt, 
hiszen a kinti munkák lassan 
befejeződnek – jegyezte meg a 
polgármester.

T. Mészáros András a csator-
názással kapcsolatban elmond-
ta: mióta a munkálatok megkez-
dődtek, nem jelentkeztek sem 
közbiztonsággal összefüggő 
problémák, sem nagyobb köz-
lekedési nehézségek. 

– Több utcában már végeztek 
a kivitelezők, más területeken 
pedig különösebb konfliktus 
nélkül folyik a gerincvezeték 
kiépítése. Reményeink szerint 
mind a hat vállalkozó határidő-
re tudja befejezni a munkát, és 
2013 közepére egész Érd csator-
názott lesz. 

– Fel szeretném hívni a figyel-
met arra: januártól újra tárgyal-
juk azt az elképzelést, hogy a 
vízfogyasztás arányában kelljen 
fizetni a szennyvíz elszállításá-
ért – hangsúlyozta a polgármes-
ter. – Ezzel szeretnénk motiválni 
a lakosságot arra, hogy kössön 
rá a csatornára. A pályázatban 
azt vállaltuk: záros határidőn 
belül 95 százalékos rákötést 
biztosítunk, így kaphattuk meg 
az uniós támogatást. Ezenkívül 
egyértelmû: a csatorna azért 

van, hogy azt használjuk. Nem 
fogjuk hagyni, hogy a csatorna 
birtokában egyes lakók tovább-
ra is a talajt és a környezetet 
szennyezzék. Úgy alakítjuk majd 
az árakat is, hogy egyértelmû 
legyen: érdemes rákötni a háló-
zatra. A talajterhelési díjjal 
kapcsolatos rendelkezéseket 
is egyértelmûvé tesszük. Akik 
előtt kiépült a gerincvezeték, és 
a türelmi időn belül nem kötnek 
rá, azoknak egyrészt talajterhe-
lési díjat, másrészt a szippantási 
díjat is ki kell majd fizetniük 
– jelentette be a polgármester, 
aki kérdésünkre elmondta: 
a csatornadíjat úgy kívánják 
alakítani, hogy egyensúlyban 
legyen a vízdíjjal. Készült egy 
megvalósíthatósági tanulmány, 
amely megfogalmazza: milyen 
víz- és csatornadíj mellett lehet 
mûködtetni úgy a rendszert, 
hogy fenntartható legyen, és 
bizonyos mértékû profitot is 
termeljen. 

T. Mészáros András kitért 
arra is, hogy a házi bekötések 
kialakítását nem érdemes elkap-
kodni. Mint mondta, előfordult 
olyan eset, hogy egy-egy lakos 
már a gerinc kiépítése előtt 
megcsináltatta a vezetékeket, és 
mikor az utcában elkészült a 
csatorna, láthatóvá vált, hogy a 
szintek nem egyeznek. 

– Mindenképp érdemes tehát 
megvárni, hogy az utcában 
elkészüljön a gerinc, utána is 
lesz elegendő idő a házi bekö-
tés kialakítására – jelentette ki 
a polgármester, hozzátéve: az 
önkormányzat 50 ezer forintig 
terjedő, kamatmentes visszaté-
rítendő támogatást tud nyújtani 
azoknak, akik anyagi helyzetük 
miatt nem tudják megvalósítani 
a rákötést. 

– A jövő esztendőben mintegy 
száz ingatlannal számolva írunk 
ki pályázatot erre a lehetőségre. 
Természetesen a jelentkezés-
nek szociális és egyéb feltételei 
is lesznek, ezeket a pályázati 
kiírásban közöljük majd. Úgy 
vélem, ezzel hatékonyan hoz-
zájárulunk ahhoz, hogy minél 
több ember rákössön a hálózat-
ra. 2008-ban, a csatornatársulat 
létrejöttekor az ingatlantulajdo-
nosok több mint hetven száza-
léka megkötötte a szerződést. 
Várhatóan most is ezt tapasz-
talhatjuk majd: a lakosság 70-
75 százaléka nagyon gyorsan 
ráköt a csatornára, 20-25 szá-
zalékot pedig meg kell győzni 
arról, hogy a rákötés egyrészt 
az ő érdeke, hiszen növeli az 
ingatlanja értékét, másrészt a 
közösség és a környezet érdeke 
is – zárta szavait a polgármes-
ter. 

 Ádám Katalin

Adventi készülődés
Idén	 is	 lesz	 karácsonyi	 vásár	 a	 város-
központban:	 a	 két	 vasút	 közti	 terüle-
ten	 felállított	 faházakban	 árusíthatják	
portékáikat	a	kereskedők.	Díszkivilágítás	
is	 lesz,	 ugyanúgy,	 mint	 tavaly,	 vagy-
is	 visszafogottan,	 hiszen	 a	 karácsonyi	
kivilágítás	 igen	 költséges	 –	 számolt	 be	
lapunknak	T.	Mészáros	András.

A	városközponti	körforgalomban	idén	
is	áll	majd	karácsonyfa,	és	remélhetően	
Parkvárosban	 is,	 sőt,	 az	 önkormányzat	
az	 új	 Főtéren	 is	 szeretne	 felállítani	 egy	
fát.	 A	 Fürdő	 utcai	 parkban	 pedig	 vilá-
gító	 rénszarvasban	 gyönyörködhetnek	
majd	a	 járókelők	és	a	 játszótérre	érkező	
gyerekek.

Jövõre önkormányzati támogatás is igényelhetõ a házi bekötésekhez

Aki nem köt rá a csatornára,  

többet fizethet
Megkezdõdött a zöldhulladék elszállítása. A pontos idõpontok a város, illetve az Érd-
Kom Kft. honlapján megtekinthetõk. A városvezetés kéri, hogy a jelzett dátum után 
senki ne helyezzen ki zsákot közterületre – hangzott el a múlt szerdai polgármesteri 
sajtótájékoztatón. T. Mészáros András beszélt azokról a tervezett intézkedésekrõl 
is, amelyekkel a lakosságot motiválni kívánják a csatornahálózathoz történõ csat-
lakozásra. A rászorulók a házi bekötés kialakításához jövõre önkormányzati támo-
gatást is igénybe vehetnek.

Elindult a zöldjárat. A lakók sok helyen már kikészítették a lombbal teli zsákokat és a kötegelt nyesedéket
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Decemberben a két vasút közötti területen nyílik meg a karácsonyi vásár


