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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.

A hagyományostól eltérő sajtó-
tájékoztatót tartott múlt szer-
dán T. Mészáros András pol-
gármester. Az aktuális témákról 
szóló városvezetői beszámolót 
követően természetesen más-
kor is, minden alkalommal fel-
tehetik kérdéseiket az újságírók 
– e lehetőséggel rendszeresen 
élnek is –, ám a január 11-i 
sajtótájékoztatón az Érdi Városi 
Televízió, az Érdi Lap és az 
Érdi Újság munkatársaié volt a 
főszerep: feltették az olvasóikat, 
nézőiket leginkább érdeklő kér-
déseket, amelyekre T. Mészáros 
András válaszolt. Alábbiakban 
e kérdéseket és válaszokat oszt-
juk meg olvasóinkkal. 

– Tervez‑e valamilyen új fej‑
lesztést – pályázati források 
igénybevételével – az önkor‑
mányzat 2012‑ben? 

– Szeretnénk részt venni a 
szemétszállítással, -haszno-
sítással kapcsolatos nagy kör-
nyezetvédelmi pályázaton. Úgy 
tûnik, ehhez az önerőt is elő 
tudjuk teremteni. A pályázat 
segítségével lehetővé válna 
egy olyan üzem létrehozása, 
amelyben a szelektíven gyûjtött 
hulladékból utóválogatással 
hőenergiát és nyersanyagokat 
tudnánk nyerni. Emellett a köz-
világítást is szeretnénk megújí-
tani – ezt nem pályázat segít-
ségével, hanem úgynevezett 
harmadik feles támogatással. 
Ez azt jelenti, hogy a beruházó 
energiatakarékossá alakítja át a 
meglévő rendszert, és az ebből 
keletkező haszon fedezi a beru-
házás költségét. Számításaink 
szerint körülbelül 350 millió 
forint kellene ahhoz, hogy az 
egész rendszert átalakítsuk, és 
a jelenlegi 8000 lámpát körül-
belül ezerrel bővítsük. Tizenöt 
év alatt megtérülne a ráfordí-
tás, és a városnak évi mintegy 
15 millió forintos megtakarítást 
hozna ez a fejlesztés – termé-
szetesen a vállalkozó haszna 
mellett. E világítási rendszerben 
ugyanis 35-40 százalékos ener-

giamegtakarítási lehetőség van. 
A költségvetés elfogadása után 
nagyon gyorsan ki szeretnénk 
írni az erre vonatkozó pályáza-
tot. A munka két hónap alatt 
elvégezhető, így ha a pályázat 
eredményes lesz, az őszi idő-
szakra megvalósulhat az egész 
város közvilágításának felújí-
tása. 

Fentiek mellett a január végi 
közgyûlésünkön két óvoda (a 
Meseház, illetve a Kutyavári 
tagóvodák) bővítését is beter-
jesztjük. A munkálatokat pályá-
zati pénzből fedeznénk: 200-
200 millió forintot szeretnénk 
elnyerni e célra. Köztudomású, 
hogy Érden kevés az óvodai 
férőhely: az utóbbi tanévben 
400 gyermeket nem tudtunk 
felvenni. Ez a szám a közeljö-
vőben a többszörösére nőhet, 
hiszen a törvényi változásoknak 
köszönhetően most már nem 
öt-, hanem hároméves kortól 
kötelező felvenni a gyermeke-
ket. Hogy ezt megvalósíthas-
suk, lényegében meg kellene 
duplázni a jelenlegi férőhelyek 
számát. Ez az idén nem fog 
menni, de pályázati forrásból 
körülbelül háromszázzal bőví-
teni tudunk. 

A közösségi közlekedés fej-
lesztését is igen fontosnak tart-
juk: már egy korábbi pályázaton 
is indultunk, ám ebből a pro-
jektből kiszálltunk, hogy egy 
jóval nagyobb lélegzetû pályá-
zaton vehessünk részt. Az elő-
készítési ütemet megnyertük, 
most írjuk ki az ezzel kapcsola-
tos közbeszerzési pályázatokat. 

– Várhatók‑e változások Érd 
gazdasági helyzetében, akár 
a helyi iparûzési adót érintő 
módosítások, akár potenciális 
befektetők tekintetében? 

– Tavaly hoztunk egy olyan 
döntést, amely a kis- és mik-
rovállalkozókat segíti: a 2012. 
január elsejével életbe lépő 
42/2011 (VI. 29.) rendelet sze-
rint mentes a helyi iparûzési 
adó megfizetése alól az az állan-

Óvodabõvítést és hulladékhasznosító üzemet is tervez a városvezetés

Érdi tervek, kilátások 2012-re
Mindenkit érintõ, érdeklõ újságírói kérdésekre válaszolt múlt szerdai sajtótájékoz-
tatóján T. Mészáros András. A helyi sajtó képviselõi kérdéseket tettek fel a helyi 
gazdaságélénkítés, az új fejlesztések, a kulturális és a szociális támogatások, az 
átszervezések, a sportcsarnok és a közétkeztetés témakörében; a polgármester 
válaszait az alábiakban olvashatják.

dó jellegû iparûzési tevékeny-
séget végző vállalkozó, akinek 
a vállalkozási szintû adóalapja 
nem haladja meg a 2,5 millió 
forintot. Ezzel az volt a célunk, 
hogy minél több kisvállalkozás 
talpon tudjon maradni. Annak 
ellenére egyébként, hogy a vál-
ság nemcsak világ- és ország-
szerte, de Érden is érezteti hatá-
sát, városunkban nem csökkent 
az iparûzésiadó-bevétel. A 2011. 
december végi adatok szerint 
a tervezett összeg fillérre pon-
tosan befolyt az önkormányzat 
kasszájába – ilyen módon a 
stabil tervezésre és mûködésre 
idén is számíthatunk. Ami a 
potenciális befektetőket illeti: 
hogy a kiépített kapcsolatokból 
mikor lesz konkrét beruházás, 
arra még nagyon nehéz vála-
szolni. A gazdasági környezet 
ebben a pillanatban nagyon 
rossz, ennek ellenére azt remél-
jük: mind a kínai, mind az egyéb 
kapcsolatokból előbb-utóbb 
beruházások lesznek, és megje-
lennek az új termelői egységek. 
Jó hír, hogy decemberben az 
Interspar bejelentette és elkezd-
te az építkezést Parkvárosban. 
Reméljük, hogy más beruházá-
sok is be tudnak indulni.

– Tavaly jelentősen csökken‑
tek a kultúrára fordított össze‑
gek; a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ költségvetését jelentő‑
sen meghúzták, és nem volt Első 
Fesztivál sem. Mi várható az 
idén e tekintetben?

– Tavaly átadtuk a Városi 
Galériát a helyreállított 
Gesztelyi-házban. Így azt nem 
lehet mondani, hogy a kultú-
rára kevesebb pénzt fordítot-
tunk, inkább úgy fogalmaznék: 

egy-egy programra kevesebb 
pénz jutott. A kultúra az egyik 
legfontosabb tevékenység, 
amivel az államnak, az önkor-
mányzatnak és természetesen 
maguknak az embereknek is 
foglalkozniuk kell. Továbbra is 
ezt fogjuk tenni. Ugyanakkor 
az önkormányzati törvény és 
az új alaptörvény előírja, hogy 
az önkormányzatoknak a köte-
lező feladatokat kell elsősorban 
ellátniuk, a fejlesztési és önként 
vállalt feladatok költségvetését 
pedig külön kell meghatároz-
niuk. Az első kategóriába tar-
tozó mûködési, üzemeltetési 
feladatokat a rendelkezésre álló 
pénzeszközből és normatívából 
lehet csak finanszírozni, hitel-
ből nem. Jóval szorosabb, pon-
tosabb költségvetési gazdálko-
dásnak kell tehát az elkövetkező 
években megvalósulnia. Nem 
szándékunk, hogy a kultúra 
bármilyen tekintetben sérüljön, 
az viszont igen, hogy nagyon 
pontosan határozzuk meg azo-
kat az összegeket, amelyeket a 
mûvelődési központra, illetve 
a galériára és más kulturális 
eseményekre az önkormányzat 
fordítani tud. 

– A város milyen eseménye‑
ket, rendezvényeket tervez az új 
Főtéren?

– Állami és helyi ünnepein-
ket továbbra is ezen a területen 
tartjuk majd, hiszen erre a célra 
nagyon alkalmas. Ami az egyéb 
programokat illeti: az a megol-
dás, hogy egyes eseményeket 
csak az önkormányzat finanszí-
roz, a jövőben nem mûködhet. 
Társfinanszírozó természetesen 
lehet az önkormányzat – ennek 
mértékét kell megtalálni.

– Vannak‑e már elképzelések 
az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok átszerve‑
zésével kapcsolatban? 

– Igen, ez a munka már 
folyik. Egyértelmûen el kíván-
juk különíteni az önkormány-
zati munka azon területét, 
amelyen a különböző gazdasági 
társaságok mûködnek, valamint 
azt a költségvetést, amely az 
intézmények finanszírozására 
vonatkozik. Ez a munka már 
elkezdődött. Remélem, hogy a 
költségvetés – amelynek végső 
változatát március közepe táján 
fogadjuk majd el – tervezésé-
nek utolsó pillanataiban ennek 
a munkának eredményét már 
használni tudjuk. A gazdasági 
társaságainkat közös vezetés és 
központ alá szeretnénk helyez-
ni. Arról is nagyon régen szó 
van, hogy az intézmények gaz-
dálkodását – a szakmai önál-
lóságot nem érintve – próbál-
juk egy helyre szervezni, mert 
ezzel is megtakarításokat lehet 
elérni. Erre már van példa: az 
összes óvodánk az Intézményi 
Gondnokság alatt mûködik, 
csakúgy, mint a Magyar 
Földrajzi Múzeum. Ezek a 
folyamatok a tartalmi munkát 
nem befolyásolják majd, de 
gazdasági oldalon megtakarí-
tást eredményeznek.

Óvodabõvítés, a közvilágítás korszerûsítése, egy hulladékhasznosító üzem létrehozása, illetve a tömegközlekedés 
fejlesztése szerepel az önkormányzat idei tervei között
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Meghívó – Pozivnica
Az	 Érdi	 Horvát	 Önkormányzat	 tisztelettel	
meghívja	önt	és	családját,	barátait	2012. 
február 11-én 19.00-kor	 kezdődő	 Rác	
Bálunkra	 a	 Szepes	 Gyula	 Művelődési	
Központba	(Érd,	Alsó	u.	9.).
Fellép: ZORICA	tánccsoport	–	Ercsi
Zenét szolgáltatja:
Lórévi	SELÓ	zenekar,	KUZ	–	MIX	Sóskút

A	helyfoglalás	érkezési	sorrendben	törté-
nik.	A	bál	jellege	batyus	bál,	a	helyszínen	
büfé	is	üzemel.

Belépő: 1000	 Ft,	 sorsolásra	 tombolatár-
gyakat	elfogadunk.
Jegy elővételi vásárlása: 
Antunovits	Antal:		 20/363-8498
Weszelovits	Istvánné:		 20/371-6566


