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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

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-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.

Két sürgős indítvánnyal – a 
közalkalmazottak juttatásának 
módosítására tett javaslattal és 
Diósd várossá nyilvánításához 
szükséges véleményezéssel – 
bővült a meghívóban kiküldött 
napirend a városi plénum ez 
évi utolsó, december 15-én meg-
tartott ülésén. A képviselőknek 
több, a közüzemi szolgáltatá-
sok díjainak emelését érintő 
döntést kellett meghozniuk. 
A polgármester az előzetes tár-
gyalások és egyeztetések során 
igyekezett a szolgáltatóknál a 
lehető legkisebb mértékû drá-
gítást elérni. Mindenekelőtt a 
talajterhelési díjról, valamint az 
ezzel kapcsolatos adatszolgál-
tatási és eljárási szabályokról 
szóló rendelet alkotásának ter-
vezetét fogadta el egyhangúlag a 
közgyûlés. Ennek lényege, hogy 
a szennyvízcsatorna-beruházás 
során az elkészült szakaszok 
esetében várhatóan a mûszaki 
átvétel után az érintetteknek 

kiküldik a rákötési engedélyt. 
Ettől a naptól számítva tekinthe-
tő a közcsatorna rendelkezésre 
állónak, amelyre 90 napon belül 
célszerû rákötni. Azon ingatlan-
tulajdonosok, akik a megadott 
három hónap alatt nem kötnek 
rá a közcsatornára, a rendelet 
rendelkezései szerint talajter-
helési díjat kötelesek fizetni, 
amely 360 forint köbméteren-
ként. A talajterhelési díj alapja 
az ingatlanon elfogyasztott ivó-
víz mennyisége, amit csökken-
teni kizárólag a folyékonyhul-
ladék-kezelési közszolgáltató 
(Szippant-Hat Konzorcium) által 
kibocsátott elszállítási számlá-
kon felmutatott mennyiséggel 
lehet. T. Mészáros András pol-
gármester hangsúlyozta, a szi-
gorú rendelettel azt kívánják 
elérni, hogy ahol már elkészült 
a csatorna, ott mindenki rákösse 
az ingatlanát, hiszen a pályá-
zatban 95 százalékos rákötésre 
kötelezték el magukat, és ennek 

Megtartotta az esztendõ utolsó ülését a közgyûlés

A közüzemi szolgáltatások 
januártól drágulnak
Átlagosan mintegy hét százalékkal emelkedik jövõre a hulladékszállítás díja, de 
többet kell majd fizetni az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásért, valamint jelentõsen 
emelkedik a talajterhelési díj mértéke is – egyebek mellett ezekrõl döntött a 
közgyûlés az idei utolsó ülésén, amelyen összesen 38 napirendi pontot tárgyaltak. 

víziközmûből szolgáltatott ivó-
víz és a biztosított csatornaszol-
gáltatás díjainak megállapításá-
ról szóló rendelet módosítására 
vonatkozott. A képviselők (16 
igen, 1 tartózkodás mellett) 
elfogadták, hogy jövőre a lakos-
sági ivóvíz szolgáltatásának 
díja köbméterenként 379 forint 
plusz áfa, a szennyvízelveze-
tés díja pedig 330 forint plusz 
áfa lesz köbméterenként, míg 
az ivóvíz- és a csatornaszolgál-
tatás kötelező alapdíjáért egyen-
ként 348 forint plusz áfát kell 
majd fizetni, miközben marad 
a locsolási kedvezmény, ami azt 
jelenti, hogy a szolgáltató május 
1-jétől augusztus 31-ig 10 száza-
lékkal csökkenti a szennyvízfo-
gyasztás költségét. 

A szolgáltatások díjtétele-
inek emelését célzó indítvá-
nyok tárgyalását megelőzően a 
közgyûlés elfogadta az önkor-
mányzat 2012. évi átmeneti 
finanszírozásáról és költség-
vetési gazdálkodásáról szóló 
rendeletalkotási javaslatot, és 
megszavazta a távhőszolgálta-
tás helyi szabályozásáról, vala-
mint a díjak megállapításáról 
és alkalmazásáról szóló korábbi 
rendelete hatályon kívül helye-
zését, hiszen a távhőszolgál-
tatás díjának megállapítása a 
továbbiakban a nemzeti fejlesz-
tési miniszter rendelete alapján 
történik. Ezt követően a képvi-
selők egyetértettek azzal, hogy 
az érdi szakorvosi rendelőinté-
zet – dr. Veres Judit javaslatára 
– felvegye dr. Romics László, 
a város köztiszteletben álló 
személyisége nevét, így a szak-
orvosi rendelőintézet új neve 
ennek megfelelően Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény 
lesz, ami az alapító okiratában 
is módosítva lett. Dr. Veres Judit 
utalt arra, hogy egy igen nagy 
múltú érdi családról van szó, 
dr. Romics városunkban élt, itt 
küzdötte végig a legnehezebb 
éveket, és kiemelkedő szakmai 
tudásával mindenki orvosa volt, 
méltó tehát arra, hogy Érd új, 
korszerû egészségügyi intézmé-
nye a nevét viselje. Ezt követően 
név szerinti szavazással döntöt-
tek a képviselők arról, hogy az 
önkormányzat az egymilliárd-
kettőszáznegyvenmillió forint 
összegû, egyéves futamidejû 
mûködési kötvény visszafizeté-
sére, valamint a likviditás meg-
őrzése érdekében a bevételek és 
a kiadások teljesítési ütemkü-
lönbségének áthidalására ket-
tőmilliárd forint összegû folyó-
számlahitelt vesz fel. A javaslat 
tizenhárom igen mellett került 
elfogadásra, míg nemmel szava-
zott Csőzik László, Bakai-Nagy 
Zita, Jakab Béla és Pulai Edina. 

 
 (Folytatás a 4. oldalon.)

a hatalmas beruházásnak legfő-
képpen az a célja, hogy tisztább 
és egészségesebb környezetben 
éljenek az érdiek. Ehhez kap-
csolódik még, hogy noha ennél 
kisebb egyetértéssel, de 12 igen, 
3 nem és 1 tartózkodás mellett 
fogadta el a városi plénum azt 
a rendeletmódosítási javasla-
tot, amely szerint 2012. január  
1-jétől átlagosan 11,45 százalék-
kal emelkedik a folyékony hul-
ladék rendszeres gyûjtésének és 
elszállításának egységnyi díja. 
A lakosoknak a nem csatorná-
zott településrészen 1811 forint 
plusz áfát, a csatornával ellátott 
területeken pedig 2779 forint 
plusz áfát kell majd fizetni egy 
köbméter folyékony hulladék 
elszállításáért. 

A következő napirendi pont-
ban a szilárdhulladék-kezelési 
közszolgáltatás díjtételeinek 
emeléséről szóló javaslatot tár-
gyalták a képviselők. Az Érd-
Kom a közgyûlés novemberi 
ülésére ugyan már benyújtot-
ta az árváltozásokat tartalma-
zó terveket, de akkor többségi 
döntéssel, a túl magasra szabott 
árak miatt, elutasították az elő-
terjesztést. Újabb javaslatukban 
már csak az infláció mértékével 
növelnék szolgáltatásaik díját. 
Ennek megfelelően a lakossá-
gi hulladékszállítás (120 literes 
gyûjtőedény esetében) egység-
nyi díjtétele 446 forint plusz 
áfa, azaz negyedévenként 5175 
forint plusz áfát kell ingatlanon-
ként kifizetni. 

Áremelésről szólt a követ-
kező előterjesztés is, amely 
az önkormányzati tulajdonú 

Karácsony elõtti ülésükön több kellemetlen, a közüzemi díjak emelését célzó döntést kellett hozniuk a képviselõknek

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

A közgyûlés programján 38 napirendi pont szerepelt

Dr. Veres Judit képviselõ javasolta, hogy a szakorvosi rendelõintézet dr. 
Romics László nevét vegye fel


