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Érdi Polgárőrség	 06-23/374-459	
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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 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.

Szombatonként nem kell fizetni 
a szemétlerakásért a lakossági 
hulladékudvarban. A Sas utca 
2. szám alatt mindazok térítés-
mentesen adhatják le a háztar-
tási hulladékot, akik igazolni 
tudják, hogy megfizették a sze-
métszállítási díjat. Az ingyenes 
szolgáltatás célja az illegális hul-
ladéklerakók csökkentése; mint 
Segesdi János alpolgármester 
múlt szerdai sajtótájékoztató-
ján hangsúlyozta: ezek felszá-
molása állandó gondot jelent 
a városnak, hiszen az eldobált 
hulladékot komoly összegért 
kell elszállíttatniuk. 

– Nemcsak az illegálisan 
lerakott, de a háztartásokból 
begyûjtött szemét elhelyezése 
is egyre költségesebb: az unió 
rendelkezései alapján a jövő-
ben minden egyes lerakott 
tonna után komoly díjat kell 
majd fizetni. Ha nem gondos-
kodunk arról, hogy a lerakott 
hulladékmennyiség csökken-
jen, kénytelenek leszünk emel-

ni a díjtételeket. Fentiek miatt 
az önkormányzat egy hulladék-
hasznosító üzem létrehozását 
tervezi, amely százezer lakos 
szemetét fogadhatná. Számítunk 
a környező települések – 
Százhalombatta, Tárnok, Diósd, 
Sóskút – együttmûködésére is 
– tette hozzá az alpolgármes-
ter. Mint mondta, az üzemet 
pályázati pénzből hoznák létre; 
segítségével mintegy 80 száza-
lékkal csökkenhetne a lerakásra 
kerülő szemét mennyisége, és 
munkahelyeket is teremtene.

Segesdi János kérdésünkre 
elmondta: az üzem a hulladék 
szétválogatásával és értékesíté-
sével foglalkozna, a feldolgozás-
sal nem – de nem elképzelhetet-
len, hogy ide települ egy feldol-
gozóüzem is. A létesítmény a 

tervek szerint az M6-os és a 6-os 
út közti szakaszon épülne.

A hulladék témájánál marad-
va: idén is lesz zöldjárat – a 
gyûjtőkocsik várhatóan április 
közepén indulnak majd –, és 
a lomtalanítás sem marad el. 
Ezek pontos időpontját az Érd-
Kom Kft., illetve a város honlap-
ja is közli majd, csakúgy, mint 
az Érdi Újság.

Az alpolgármester felhív-
ta a figyelmet a március 12. 
óta érvényben lévő tûzgyújtási 
tilalomra is, amit lapzártánkig 
nem oldottak fel. Míg a tilalom 
él, az erdőkben, valamint az 
erdőterületek határától számí-
tott kétszáz méteren belül nem 
szabad tüzet gyújtani. A tilalom 
a kijelölt tûzrakó helyekre, a 
köz- és vasút menti fásítások-

ra, a parlag- és gazégetésre is 
kiterjed.

Lapunk megkérdezte az alpol-
gármestert: tekintettel az álta-
lános megszorításokra, idén 
tavasszal lesz-e virágosítás Érd 
közterein, utcáin? Segesdi János 
elmondta: a virágültetés idén 
sem marad el, de az önkormány-
zat e célra kevesebb pénzt tud 
fordítani, mint az előző években. 
Az alpolgármester végezetül 
arról beszélt, hogy Parkvárosban 
megkezdődött a Spar építkezése; 
ezzel egyidejûleg a Hegesztő és 
az Aszfaltozó utcák környékén 
elindulnak a csatornázási mun-
kálatok. Az önkormányzat arra 
kéri a lakosságot, hogy figyelme-
sen és türelmesen közlekedje-
nek az érintett szakaszokon.

 Ádám Katalin

Idén is lesz zöldjárat, lomtalanítás és közterületi virágosítás

Szemétdomb helyett 
legális lerakás – ingyen
Hulladékhasznosító üze-
met létesítene pályázati 
forrásból Érd önkormány-
zata, melynek segítsé-
gével 80 százalékkal 
csökkenthetõ lenne a lera-
kott háztartási hulladék 
mennyisége – jelentette 
be múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján Segesdi János. 
Az alpolgármester felhívta 
a lakosság figyelmét arra, 
hogy szombatonként nem 
kell fizetni a hulladékud-
varban történõ szemétle-
rakásért – e könnyítés az 
illegális hulladékhegyek 
csökkentését célozza.

Illegális lerakó a Bagoly utca végénél. Tavaly innen több köbméter szemetet szállítottak el a Teszedd! akció 
keretében – azóta jött a helyére új
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Gyászhír
87 éves korában elhunyt

Dizseri Sándor,

az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
igazgatója (1964 és 1982 között).

Dizseri Sándor Érd város díszpolgára volt.

Temetése április 10-én, kedden, 15 órakor lesz
az érdi köztemetõben.

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. már-
cius 12-től a vidékfejlesztési miniszter általános tűzgyújtási 
tilalmat rendelt el. 

A tűzgyújtási tilalom vonatkozik:
 
•  az erdőkre (a kijelölt tűzrakó helyekre is),
•  az erdők 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket is), 
•  valamint a parlag- és gazégetésre is
 
A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonás-

ról a médián keresztül értesülhetnek.

Az előírás megszegése szabálysértési eljárást von maga 
után. 

A tűzesetek megelőzése, a köz- és magánvagyon védelme 
érdekében kérjük önöket, hogy a tilalomra vonatkozó előírá-
sokat tartsák be.

Ivanics Dénes tű. őrnagy s. k.
kirendeltségvezető

Támogassa a közbiztonságot adója 1%-ával!
Érdi Városi Polgárőr Egyesület:  

64800035-10314184
Adószám: 18703117-1-13


