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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.

Felhívás a lakosság részére
A	lakáson	belüli	fagyhalál	megelőzése	érdekében	a	téli	krízisidőszakban	kérjük	a	lakosság	
szíves	 segítségét.	 Abban	 az	 esetben,	 ha	 környezetükben	 van	 olyan	 egyén,	 család,	 aki	
hajléktalanság,	betegség,	illetve	szociális	ok	miatt	segítségre	szorul,	az	alábbi	telefonszá-
mokon	tájékozódhat,	kérhet	segítséget:	

Munkaidőben:	 06-23-522-345,	 06-23-366-104,	 06-23-366-105
Egyéb időpontokban:	 Felnőttorvosi	ügyelet	 06-23-365-274
	 Gyermekorvosi	ügyelet	 06-23-365-770
	 Családsegítő	Szolgálat	 06-20-421-7878
	 Hajléktalanellátás	 06-20-319-6559
	 Polgárőrség	 06-30-2000-890

Együttműködésüket	köszönjük!
	 T. Mészáros András
 polgármester 

A tél beköszönte manapság leg-
feljebb a gyerekeknek jelenthet 
felhőtlen örömet. A felnőtteknek 
a tél egyenlő a növekvő költ-
ségekkel, hiszen fûteni kell, 
többet világítunk, a gyereknek 
új télikabátra, cipőre van szük-
sége, és a szokásos, jellegzetes 
karácsonyi kiadásokat is nehéz 
előteremteni. A leginkább rászo-
rulók idén is igénybe vehetnek 
állami, önkormányzati segítsé-
get ahhoz, hogy fûteni, világí-
tani tudjanak. Ezeket vesszük 
most sorra, hiszen tavaly óta 
változtak egyes támogatások 
jogosultsági feltételei, meg az 
adható összegek is.

Ilyen például a normatív 
lakásfenntartási támogatás, 
ami az önkormányzatnál igé-
nyelhető ugyan, de feltételeit 
a szociális törvény szabályoz-
za. Mint Ordasi Istvánnétól, az 
önkormányzat humánpolitikai 
osztályának munkatársától 
megtudtuk, 2011. szeptember 
elsejétől a normatív lakásfenn-
tartási támogatás már nem csu-
pán 42 750 forintos egy főre jutó 
jövedelem felett adható, hanem 
71 250 forinttól – emellett meg-
szüntették a korábbi szigorú 
feltételrendszert is, mely sze-
rint a család összjövedelmének 
20 százalékát nem haladhatja 
meg a lakásfenntartás elismert 

költsége. A jogszabály válto-
zásának köszönhetően a jogo-
sultak száma ötven százalék-
kal nőtt Érden: jelenleg 833 fő 
(illetve család) részesül ebben 
a támogatásban, együttesen 
több mint négymillió forint 
értékben. A támogatás összege 
egy emberre vetítve általában 
2500 és 10 ezer forint között 
mozog. 

A normatív lakásfenntartási 
támogatásban részesülők emel-
lett igényelhetnek helyi (azaz 
önkormányzati rendelettel 
szabályozott) lakásfenntartási 
támogatást is. Jelenleg 175-en 
részesülnek ilyen segítségben – 
összege december elsejéig 2500 
forint volt. A szociális ellátások-
ról szóló helyi rendelet módosí-
tásának köszönhetően e hónap-
tól az önkormányzat ötezer 
forintra egészíti ki mindazok 
normatív lakásfenntartási támo-
gatását, akik az ötezer forintos 
összeget nem érték el – ez már 
érdemi hozzájárulást jelenthet a 
lakhatási költségekhez. 

Érdemes megjegyezni: míg a 
tavaly októberi adatok szerint 
250-300 ember részesült norma-
tív, illetve helyi lakásfenntartási 
támogatásban, a feltételrend-
szer könnyítésével idén már 
ezren kapnak ilyen jellegû segít-
séget. Talán ezért is csökkent az 

érdeklődés a tüzelőtámogatás 
iránt, amit szintén az önkor-
mányzat nyújt a rászorulóknak, 
fára, szénre beváltható utal-
vány formájában. Míg korábban 
félszáz, az idei ősz folyamán 
mindössze tizenkilenc (zömmel 
idős, egyedülálló) ember része-
sült ebben a támogatási formá-
ban, összesen 840 ezer forint 
értékben. A megítélt támogatás 
összege 30–45 ezer forint között 
volt (személyenként). 

Ordasi Istvánné elmondta azt 
is: mivel a másfél milliós utal-
ványkeret még nem merült ki, 
a tüzelőtámogatás igénylésére 
továbbra is lehetőségük van 
azoknak, akik a jövedelemhez 
kötött feltételeknek megfelel-
nek. (Egyszemélyes háztartás 
esetén a kérelmező jövedelme 
nem lehet nagyobb, mint a 
nyugdíjminimum 200 százalé-
ka, azaz 57 000 forint, kétsze-
mélyes háztartás esetén az egy 
főre jutó jövedelem nem halad-
hatja meg nyugdíjminimum 
150 százalékát, azaz a 42 750 
forintot, három- vagy több sze-
mélyes háztartás esetén a nyug-
díjminimum 100 százalékát, a 
28 500 forintot – indokolt eset-
ben ettől a korlátozástól a szo-
ciális bizottság javaslata alapján 
el lehet térni.) 

Az előző években előfordult, 

hogy – rendkívüli hideg idő ese-
tén – az önkormányzat tüzelő-
vel segített száz családot, illetve 
pénzbeli támogatást nyújtott a 
rászorulóknak – ezt nemcsak a 
vegyes tüzeléssel fûtők, hanem 
a gázzal, villannyal, távhővel 
fûtött lakásokban élők is igény-
be tudták venni. 

Sokan vannak, akiknek a 
tüzelő mellett a rezsiszámlák 
kifizetése is gondot jelent. Ilyen 
esetben jelenthet segítséget az 
adósságkezelési támogatás, 
amelynek feltételrendszerét a 
fent már említett szociális tör-
vény szabályozza. Az részesül-
het ilyen támogatásban, akinek 
családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el a nyugdíj-
minimum 150 százalékát, azaz a 
42 750 forintot (egyedülálló ese-
tén az 57 ezer forintot), és aki-
nek a rezsihátraléka ötvenezer 
forint vagy annál több, vala-
mint a tartozása legalább fél éve 
fennáll, vagy a szolgáltatást a 
nem fizetés miatt kikapcsolták. 
A közüzemidíj-tartozás mellett 
a lakbér- és közösköltség-hát-
ralék, valamint a hitelintézet-
tel kötött kölcsönszerződésből 
fennálló hátralék rendezésére 
is igénybe lehet venni ezt a 
támogatást. A helyi szabályo-
zás értelmében a villanyszám-
la-tartozásból maximum 100 
ezer forintot vonhatnak be az 
adósságkezelési szolgáltatásba, 
a gáz- és távfûtés esetében 200 
ezer forintot, víz- és csatornadíj-
tartozásnál, illetve lakbérhátra-
lék esetében 100 ezer forintot, a 
lakáscélú kölcsönszerződésből 
pedig 400 ezer forintot. 

A fennálló adósság 75 szá-
zalékát lehet e szolgáltatás 
keretében igényelni, a maradék 
25 százalékot az ügyfélnek rész-
letekben vagy egy összegben 
kell befizetnie a szolgáltatónak. 
Az adósságkezelési támoga-
tás a Családsegítő Központnál 
igényelhető. Ezzel a lehető-
séggel 2006 második fél évétől 
csaknem négyszázan élhettek. 
Jelenleg huszonnégyen része-
sülnek adósságkezelési támo-
gatásban – valamennyi esetben 
közüzemidíj-hátralék miatt.

Az önkormányzat minden 
évben felhívja a lakosság figyel-
mét arra, hogy ügyeljenek a kör-
nyezetükben élőkre, és jelez-
zék, ha valakinek segítségre 
van szüksége, hiszen sok idős 
ember él hideg, fûtetlen lakás-
ban, rossz körülmények között. 
Nekik az önkormányzat azon-
nal segítséget nyújt. Tavaly nem 
volt fagyhalál a városban, és 
remélhetőleg idén sem történ-
het meg, hogy egy-egy ember 
azért veszti életét, mert nem 
volt elegendő pénze tüzelőre, 
élelemre, és a környezetében 
senki sem vette észre, hogy 
segítségre szorul. Aki azt látja, 
hogy lakókörnyezetében valaki 
fûtetlen helyiségben vagy fedél 
nélkül él, a mellékelt felhívás-
ban található számokon jelez-
heti.  

 Ádám Katalin

Támogatások lakásfenntartásra, adósságrendezésre, tüzelõre

Több segítség a rászorulóknak
A beköszöntõ tél és a közelgõ ünnep sajnos nem csak örömöt, de sok gondot is 
hoz: növekszik a rezsi, több a kiadás. Sokan nem azon tûnõdnek, mit ajándékozza-
nak karácsonyra, hanem hogy mibõl fizessék ki a számláikat. Mi sem mutatja ezt 
jobban, mint az, hogy jelenleg több mint ezer érdi lakos részesül lakásfenntartási, 
adósságrendezési vagy tüzelõtámogatásban. Alábbi írásunkban e támogatási for-
mákat mutatjuk be, mivel változtak bizonyos szabályok mind a normatív, mind a 
helyi lakásfenntartási támogatást illetõen.

A fûtés, a lakásfenntartás sokaknak jelent komoly anyagi nehézséget – a rászorulók az önkormányzathoz fordul-
hatnak támogatásért
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