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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 9–11 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 Könyvtárában, 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.

A WWF nemzetközi környe-
zetvédő szervezet idén hatodik 
alkalommal rendezi meg a Föld 
Órája akciót. Városok és telepü-
lések, intézmények és lakások 
sötétülnek el március 31-én, 
hogy ezzel jelezzék, figyelnek 
a bolygónk állapotára. Tavaly, 
2011-ben már 135 ország, 5251 
város, 1,8 milliárd ember vett 
részt az akcióban. Idén is már 
több település nevezett, köztük 
Érd is. Mint Segesdi János alpol-
gármester múlt szerdai sajtótá-
jékoztatóján elmondta: március 
31-én este fél kilenc és fél tíz 
között lekapcsolják a világítást 
a város főterén. 

– Kérünk mindenkit, aki 
környezettudatosan gondolko-
zik, és szeretne tenni valamit 
Földünkért, csatlakozzon hoz-
zánk, és minimalizálja áram-
fogyasztását ebben az órában 
– kérte az alpolgármester. 

A WWF itthon versenyt is 
hirdetett: az a magyar telepü-
lés, amelyről arányaiban a leg-
többen regisztrálnak a globá-
lis mozgalom hazai honlapján 
(foldoraja.hu) március 31-én 20 
óra 30 percig, egy évig büszkén 
viselheti a Föld Órája főváro-
sa címet. Segesdi János bízik 
abban, hogy minél több érdi 
polgár regisztrál a honlapon, és 
takarékoskodik ezen az estén 
az árammal.

Az alpolgármester beszámolt 
arról is, hogy a közgyûlés dön-
tése alapján ezentúl a város 
honlapján nemcsak azt talál-
hatják meg az érdeklődők, hogy 
mely kérdésekben szavaztak 
a városatyák a közgyûlésben, 
hanem azt is, hogy egy-egy kép-
viselő hogyan voksolt. Ez az 
adat eddig is nyilvános volt, ám 
az érdeklődőknek a város jegy-
zőjétől kellett lekérniük. 

– A választópolgárok emel-
lett a bizottsági ülések szava-
zati arányát és a személyen-
kénti szavazási eredményeket is 
megtekinthetik a honlapon. Így 
nemcsak a választott képvise-
lők, de a külső bizottsági tagok 
munkája is a nagy nyilvánosság 
előtt ismertté válhat – jegyezte 
meg Segesdi János.

Az alpolgármester felhívta a 
figyelmet arra is, hogy Érden 
– idén először – iskolai szakmai 
napokat tartanak az általános 
és középiskolák, hogy megis-
merjék egymás munkáját, ered-
ményeit. 

– Az érdeklődők az iskolákban 
megtalálhatják a március 19-től 
április 3-ig tartó rendezvényso-
rozat programját – tette hozzá 
Segesdi János, aki elmondta azt 
is: az önkormányzat hamaro-
san hírlevélben tájékoztatja a 
lakosságot a mindenki számára 
fontossággal bíró eseményekről, 

Pályázati felhívás
Sport- és ifjúsági keretre
Érd	Megyei	Jogú	Város	Sport,	Ifjúsági	és	Közrendvédelmi	Bizottsága	a	civil	szervezetek	
önkormányzati	 támogatásáról	 szóló	 4/2007.	 (II.	 26.)	 önkormányzati	 rendeletében	
foglaltak	 alapján	 pályázatot	 hirdet	 az	 önkormányzat	 közigazgatási	 területén	 működő	
civil	szervezetek	részére.
A	Sport-	és	ifjúsági	keretre	pályázhatnak	mindazon	civil	szervezetek,	amelyek	az	alábbi-
akban	felsorolt	feladatokat	kívánják	megoldani:
a)	 	Érd	Megyei	Jogú	Városban	hagyománnyal	bíró	vagy	hagyományteremtő	céllal	meg-

valósuló	sportrendezvények	szervezése	vagy	azokhoz	való	aktív	kapcsolódás,
b)	 	ifjúsági	és	gyermeksportrendezvények	szervezése,	versenyeken	való	részvétel,
c)	 	szorgalmi	időszakon	kívüli	programok	megvalósítása	(hétvégi,	szabadidős,	szünidei	

stb.),
d)	 	gyermek-	és	ifjúsági	táborok	szervezése,	azokon	való	részvétel,
e)	 	fogyatékkal	élők	részére	szervezett	sport-	és	szabadidős	rendezvények	megtartása.
A pályáztatás rendje:
A	 program	 megvalósításának	 határideje	 a	 pályázat	 kiírását	 követő	 legkésőbb	 1	 év,	 a	
pályázat	 szakmai	 és	 pénzügyi	 beszámolójának	 határideje	 legkésőbb	 a	 pályázati	 cél	
megvalósulásától	számított	30.	nap.
Ugyanazzal	a	programmal	csak	egy	kerethez	lehet	pályázni.
Valamennyi	keretre	együttvéve	legfeljebb	kettő	pályázat	adható	be.
A	benyújtási	határidőt	követően	beérkezett/postára	adott	pályázat	érvénytelen.
A	pályázat	hiányosan	kitöltött	adatlap	és	a	kötelező	mellékletek	hiánya	esetén	érvény-
telen.		Utólagos	hiánypótlásra	nincs	lehetőség.
A benyújtás módja:
A	pályázatot	csak	személyesen	lehet	benyújtani,		a	Polgármesteri	Hivatal		ügyfélszolgá-
lati	irodáján	(Alsó	u.	3.,	fszt.),	egy	példányban,	zárt	borítékban.
A	benyújtás	határideje:	az	Érd	honlapján	való	megjelenést	követő	30.	nap.
Pályázni	 a	 pályázati	 adatlap	 benyújtásával,	 az	 abban	 meghatározott	 dokumentumok	
csatolásával	 lehet,	 úgy,	 hogy	 ugyanazon	 civil	 szervezetnek	 több	 pályázat	 benyújtása	
esetén	 a	 programhoz	 közvetlenül	 nem	 kapcsolódó	 pályázati	 dokumentumok	 közül	 a	
bírósági	bejegyzés	másolatát,	az	alapszabályt	és	az	alapító	okiratot	tárgyévben	csak	a	
legelső	pályázatához	kell	csatolnia.
Az	 adatlap	 a	 Polgármesteri	 Hivatal	 Humán	 Irodáján	 (Alsó	 u.	 1.	 I.	 em.	 128-as	 szoba)	
vehető	át,	vagy	letölthető	a	www.erd.hu	honlapról.	
A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása:
A	 pályázatonként	 elnyerhető	 legnagyobb	 támogatás	 összege	 legfeljebb	 600	000	 Ft	
lehet.	A	pályázatok	elbírálásánál	előnyt	élveznek	azok	a	pályázók,	akik	a	pályázati	cél	
megvalósításához	saját	forrással	is	rendelkeznek.
Aki	 az	 elmúlt	 három	 évben	 igényelt	 támogatással	 nem	 számolt	 el,	 kizárta	 magát	 a	
pályázatból.	A	nyertes	pályázókkal	az	önkormányzat	támogatási	szerződést	köt.
A	civil	 szervezet	a	 támogatás	összegének	 felhasználásáról	a	 támogatási	 szerződésben	
meghatározott	módon	köteles	elszámolni,	illetve	a	megvalósulásról	szakmai	beszámo-
lót	készíteni,	mely	benyújtásának	határideje	legkésőbb	a	pályázati	cél	megvalósulásától	
számított	30.	nap.
A	támogatási	szerződésben	rögzített	céltól	eltérő	felhasználás,	valamint	a	 feladat	tel-
jesítésének	elmaradása	esetén,	 illetőleg	ha	a	civil	szervezet	a	támogatás	 igénylésekor	
lényeges	körülményről,	tényről	valótlan	vagy	hamis	adatot	szolgáltatott,	vagy	a	felhasz-
nálásról	nem	számol	el,	a	támogatás	összegét	vissza	kell	fizetni.
A	döntésről	valamennyi	pályázót	írásban	értesítjük.
	 Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság

Intelligens lomtalanítás – vége a „lomizásnak”?

Föld Órája: egy órára elsötétül a fõtér
Érd is csatlakozott a Föld Órája akcióhoz: vasárnap 
egy órára kikapcsolják a világítást a város új fõterén 
– mondta múlt szerdai sajtótájékoztatóján Segesdi 
János. Az alpolgármester egyebek közt arról is beszá-
molt, hogy kísérleti jelleggel intelligens lomtalanítást 
vezetnek be a város egy részén, és elmondta, hogy 
ezentúl Érd honlapján a közgyûlés személyenkénti sza-
vazási eredményeit is megtalálják az érdeklõdõk.

történésekről – egyebek közt a 
csatornázásról is. 

Sokakat érinthet az idei lom-
talanítás időpontja. Az erről 
szóló javaslatot a sajtótájékoz-
tatót követő napon tárgyalta a 
közgyûlés, Segesdi János előze-
tesen mindenesetre elmondta: 
a város egyik részén kísérleti 
jelleggel be kívánják vezetni 
az úgynevezett intelligens lom-
talanítást. Ez azt jelenti, hogy 
a lomokat nem kell az utcára 
kikészíteni, hanem az Érd-Kom 
Kft. telefonon előre egyeztetett 
időpontban lehetőség szerint 
még a kapun belülről szállítja el 

a hulladékot. Mint az alpolgár-
mester elmondta, így elkerülhe-
tő a „lomizás”, az utcán hagyott 
szemét és a rendetlenség. 

Végezetül az ófalusi artézi kút 
megújításáért rendezett jóté-
konysági koncertre invitálta az 
érdieket Segesdi János. A Mona 
Lisa együttes és a Grácia 
hegedûtrió fellépésére március 
31-én a mûvelődési központban 
kerül sor, jegyek 5000–10 000 
forintos áron kaphatók a hely-
színen, illetve a Domi Tours 
utazási irodában, a Budai út 24. 
szám alatt.

 Ádám Katalin

Jön az intelligens lomtalanítás – a kidobandó holmikat nem kell a kapu elé 
helyezni, a szállító autó pedig házhoz jön
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Tûzgyújtási tilalom
Tisztelt Állampolgárok!
Magyarország	erdeiben	a	rendkívül	gyors	 felmelegedés	és	a	csapadékmentes	
időjárás	 miatt	 fokozott	 tűzveszély	 alakult	 ki,	 ezért	 az	 erdőkre,	 valamint	 az	
erdőterületek	határától	számított	kétszáz	méteren	belüli	területre	–	átmeneti	
időre	–	2012.	március	12-től	a	vidékfejlesztési	miniszter	általános	tűzgyújtási	
tilalmat	rendelt	el.	
A	tűzgyújtási	tilalom	vonatkozik:
•	 az	erdőkre	(a	kijelölt	tűzrakóhelyekre	is),
•	 az	erdők	200	m-es	körzetére	(beleértve	a	kiskerteket	is),	
•	 valamint	a	parlag-	és	gazégetésre.
A	rendelet	visszavonásig	érvényben	marad!	A	visszavonásról	a	médián	keresz-
tül	értesülhetnek.
Az	előírás	megszegése	szabálysértési	eljárást	von	maga	után.	
A	tűzesetek	 megelőzése,	 a	 köz-	 és	 magánvagyon	 védelme	 érdekében	 kérjük	
Önöket,	hogy	a	tilalomra	vonatkozó	előírásokat	tartsák	be.
	 Ivanics Dénes tű. őrnagy sk.   
 kirendeltségvezető

Hulladékátvétel
Szombati	napokon	8	és	12	óra	között	tart	nyitva	a	hulladékudvar,	ekkor	minden	lakos-
sági	hulladékot	ingyen	átvesznek.
Az	 illetékesek	 kérnek	 minden	 érdi	 lakost,	 hogy	 ne	 a	 környező	 erdőkben	 dobálják	 el	 a	
hulladékot,	hanem	a	meghatározott	nyitva	tartás	ideje	alatt	vigyék	be	a	hulladékudvar-
ba	a	szemetet.	A	lakosoknak	csak	a	szemétdíj	befizetését	kell	igazolni.	Az	a	cél,	hogy	az	
emberek	szokják	meg:	itt	legálisan	és	ingyen	letehetik	a	szemetet,	így	csökkenthető	az	
illegális	szemétlerakók	száma.	


