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A beszámolót  az  Európai  Unió 
hazánk elleni két eljárása hátte-
rének megvilágításával kezdte a 
képviselő.  Egyrészt  kötelezett-
ségszegési, másrészt  az  ország 
költségvetési  hiányának magas 
szintje  miatt  indul  eljárás 
hazánk ellen. Az unió szakmai 
okokra  hivatkozik,  amit  tévút-
nak  minősít  Aradszki András, 
feltéve,  hogy  igazat  mond 
az  EU…  Elgondoztató,  hogy 
korábban  a  Gyurcsány-,  majd 
a  Bajnai-kormány  nyolc-kilenc 
százalékos  költségvetési  hiá-
nyát  észre  sem  vette  Brüsszel. 
A kormány ura a helyzetnek, a 
költségvetési  alapok  fenyegető 
csökkentése nem igazi veszély.
Elkészült  a  járásokról  szóló 

törvénytervezet.  Eszerint 
Érd,  Százhalombatta,  Diósd, 
Tárnok, Sóskút és Pusztazámor 
tartozik majd  az  érdi  járáshoz. 
Elképzelhető, hogy Törökbálint 
is  csatlakozik  ehhez  a  járás-
hoz.  A járások  szerepéről 
szólva  megtudtuk,  hogy  meg-
alakulásukkal  az  önkormány-
zatok  függetlenné  válnak  az 
állami  feladatoktól,  amelyek 
eddig  jog-  és  irányítástechni-
kai  problémákat  vethettek  föl. 
Elvárás  a  hatékonyság  és  a 
szakszerûség  javítása,  továbbá 
a polgárok magasabb színvona-
lú szolgálata.
Nagy vihart okozott az egyhá-

zakról szóló törvény módosítá-
sa, éles vitákat generálva a frak-
ciókon belül is. Az Országgyûlés 
tizennégy egyházat ismert el az 

első körben, a módosítást köve-
tően  harmincegyre  növekedett 
az  elismert  egyházak  száma. 
Kiemelte  a  képviselő,  hogy  a 
törvény nem korlátozza a vallás-
szabadságot.
A kormány  még  december-

ben megállapodott a bankokkal 
a  devizaadósok  (önkormány-
zatok  és  polgárok)  megvédése 
érdekében.  Egy  eset  kapcsán 
felhívta  a  figyelmet  Aradszki 
András, hogy az egyéni problé-
mákkal  az érintettek  segítséget 
kaphatnak  a  képviselőjüktől. 
Röviden hallottunk a kormányt 
ért  támadásokról azzal kapcso-
latban,  hogy  nem  konzultált  a 
gazdaság  szereplőivel,  holott  a 
munka törvénykönyve kidolgo-
zásakor  bizonyíthatóan  ennek 
éppen  az  ellenkezője  történt. 
Az  eredmények  makroszinten 
már érzékelhetők.
A közelmúltban  kezdődött 

meg  a  parlamentben  a  hulla-
dékokról  szóló  törvény  vitája. 
A témához  tizenhét  percben 
szólt  hozzá  Aradszki  András. 
A törvény  új  alapokra  helyezi 
a  hulladékkezelés  gyakorlatát, 
az  EU  által  megkövetelt  elvek 
szerint.  Kérdés,  hogy  ez  a  vál-
tozás  a  közszolgáltatásokban 
mekkora  árnövekedést  okoz? 
A képviselő  úgy  becsüli,  hogy 
havi 100-125 forintos árnöveke-
dés várható. Az árak elszaladá-
sát a törvény kordában tartja.
Az Országgyûlés elé került a 

kolontári  vörösiszapos  baleset-
ről szóló  jelentés. Kemény vita 

alakult ki a szocialisták és a pol-
gári oldal között, előbbiek min-
denáron  azon  vannak,  hogy  a 
lényegről eltereljék a figyelmet. 
Az  kiderült,  hogy  az  előírások 
folyamatos kitágítása  tíz-,  eset-
leg  százmilliárdos  kiadásmeg-
takarítását  jelenthettek  a  Mal 
Zrt.-nek.  A kialakult  helyzetért 
az  akkori  kormány  felelőssége 
vitathatatlan.
A baleseti  és  rokkantsági 

ellátásban  részesülők  ellátása 
megváltozott.  A 62.  életévüket 
betöltöttek  ellátása  változat-
lan  összegû,  a  jogcím öregségi 
nyugdíjra  változott.  Az  57  és 
62  év  között  rokkantak,  vala-
mint a maguk ellátására képte-
lenek  2012.  január  1-jétől  rok-
kantsági  ellátásként  kapják  a 
korábbi  nyugdíj  összegét,  ami 
évenként  az  öregségi  nyugdíj-
hoz  hasonlóan  emelkedik.  Az 
ellátás mellett munkát is végez-
hetnek,  három,  egymást  köve-
tő  havi  átlagban  a  minimálbér 
másfélszereséért,  jelenleg  138 
ezer  forintért. Ha  többet keres, 
a rokkantsági ellátást megszün-
tetik.  A felülvizsgálatok  elvég-
zéséig  az  57  év  alatti  rokkan-
tak,  baleseti  rokkantak,  átme-
neti  járadékosok  és  rendszeres 
szociális  járadékosok  juttatása 
rehabilitációs ellátásra változik, 
összegük  változatlan,  további 
ellátásukról  felülvizsgálatuk 
után  döntenek.  Az  érintettek 
2012.  március  31-éig  kérhetik 
egészségi állapotuk felülvizsgá-
latát.  MF

A parlamenti képviselõ tájékoztatója

EU-támadás hazánk ellen,  
bõvülõ egyházi hálózat 
Aradszki András, a Pest megyei 8. választókerület országgyûlési képviselõje, az 
Országgyûlés fenntartható fejlõdés bizottságának tagja március 1-jén tartott sajtó-
tájékoztatót a Polgárok Házában, amelyen beszámolt az elmúlt idõszak legfonto-
sabb parlamenti eseményeirõl.

Aradszki András: Elkészült a járásokról szóló törvénytervezet, eszerint Érd járásközpont lesz

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Ünnepi 
hangverseny

Az Érdi Kamarazenekar március 15-én a 
városi ünnepséghez kapcsolódva ünnepi 

hangversenyt tart a Gesztelyi-házban, 
13 órai kezdettel. 

Műsoron magyar zeneszerzők: 
Rózsavölgyi Márk, 

Weiner Leó és 
Király László művei 

- Király László „Március 15-i szvit”-je 
ősbemutató. 

Közreműködnek: 
Rédai Erzsébet gordonkán 

és Szilágyi Kinga Katinka hárfán. 

A belépés ingyenes, 
a zenekar mindenkit sok szeretettel vár!

Felhívás
Óvodai beíratásra

Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága az Önkormányzat által fenntartott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat 
határozta meg: 

2012. április 3. (kedd): 8–13 óráig
2012. április 4. (szerda):  10–18 óráig
2012. április 5. (csütörtök):  13–18 óráig.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. § (1) bekezdése szerint:
„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyama-
tosan történik.”
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a szerint: 
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség – e törvény 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerinti – kezdetéig 
nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében 
folyik.  Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak 
szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
 A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A közoktatásról szóló törvény 69. §-ának (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gyermeket kérelemre – ha családi körülményei, képességé-
nek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja – az óvoda vezetője felmentse az óvodai nevelés kötelezettsége alól.  
A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
• A szülő (gondviselő) személyi igazolványa.
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
� Oktatási�és�Művelődési�Bizottság

Munkaszüneti napok
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal munka-
rendje a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munka-
rendről szóló 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet alapján az 
alábbiak szerint alakul:

2012. március 15. (csütörtök)               
  Munkaszüneti nap
2012. március 16. (péntek)                    
  Pihenőnap
2012. március 24. (szombat)                   
 Munkanap 8–12 óráig

Ügyfélfogadás az Okmányirodában       
  Nincs
Ügyfélfogadás a Hivatalban                    
 Nincs

dr.�Ferencz�Dóra��jegyző

Kedves Szülők!
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk 2012. már-
cius 22-én, csütörtökön 12,00-től 18,00 óráig zenei 
meghallgatást tart a 2012/2013-as tanévben, emelt 
szintű ének-zenei oktatásra jelentkező, első osztályos 
tanulók részére. Szeretettel várjuk gyermekét és Önt 
intézményünkben!

Iskolánk 2012. március 21-én, szerdán 8,00-10,00 óra 
között nyílt napot tart az alsó tagozatos, március 22-
én, csütörtökön 8,00-10,00 óra között a felső tagozatos 
szülők részére.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 Maitz�Ferenc�igazgató


