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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 9–11 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.

Figyelem!
A 23/2005-ös, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról 
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet szerint: 
az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:
a)  az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve az ingatlan határától 

számított 5 méteren belül a teljes terület tisztán tartásáról, 
a zöldsáv kaszálásáról

b)  az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosságmentesíté-
séről

c)  a közterületeken lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, 
átereszek tisztán tartásáról

d)  az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nye-
séséről annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés 
zavartalansága biztosított legyen.

Amennyiben az ingatlantulajdonos figyelmen kívül hagyja a 
rendelet betartását, szabálysértési bírsággal sújtható.

Az ingatlanok előtti ötméteres 
sáv rendben tartására kérte az 
érdi lakosokat múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján T. Mészáros 
András. A polgármester hang-
súlyozta: az árkok tisztítása, 
a fûkaszálás, a gallyazás az 
ingatlantulajdonosok kötelessé-
ge. Aki ennek nem tesz eleget, 
szabálysértési bírsággal sújt-
ható – ennek összege változó, 
többszöri hiábavaló felszólítás 
esetén elérheti a százezer forin-
tot is – tette hozzá T. Mészáros 
András. A polgármester kérdé-
sünkre elmondta: a lakosság a 
csatornázás során tönkrement 

járdát, gyepfelületet nem köte-
les helyreállítani, ez a csatorna-
építők feladata.

– Tudjuk, hogy a csatornázás 

bizonyos nehézségeket okoz, 
ezért a lakosság türelmét, meg-
értését kérjük. Hiába, helikopter-
ről nem lehet csatornát fektetni 
– jegyezte meg a polgármester, 
aki arra az újságírói felvetés-
re, hogy megtorpanni látszik a 
parkvárosi Interspar építkezé-
se, elmondta: a cég kifejezett 
szándéka, hogy egy-másfél év 
alatt felhúzzák a hipermarketet 
– annál is inkább, mert lejár 
az építési engedély. Egy kisebb 
probléma miatt állt le a munka, 
ezt azonban rövid időn belül 
orvosolni lehet.

Az előttünk álló négynapos 
hosszú hétvége bővelkedik a 
városi programokban – a lapunk-
ban is meghirdetett Családi Nap, 
illetve az Érd Körbe és a majális 
mellett még egy rendezvényre 
sor kerül, erre hívta fel a figyel-

met T. Mészáros András: ápri-
lis 28-án, 9 órától a Fundoklia-
völgyben létesített tanösvény fa 
elemeit festik le az érdi környe-
zetvédők. A tanösvény bejáratá-
nál, a Dévai utcában szeretettel 
várják azokat, akik szívesen 
részt vennének a munkában 
– festéket, kesztyût és ecsetet az 
egyesület ad. 

A polgármester végezetül 
egy könyvbemutatót ajánlott 
az érdiek figyelmébe: a Városi 
Galériában május 10-én, 18 óra-
kor mutatják be a Jót tenni jó 
címû könyvet, amely huszon-
öt portrét tartalmaz a városért 
felelősen cselekvő emberekről. 
A könyvbemutató után fotóki-
állítás nyílik érdi fotográfusok 
munkájából, Csodálatos termé-
szet címmel. 

 Á. K.

A kerítés elõtti sáv rendben tartása is a lakosság feladata

Akár százezer forintra is büntethetnek
Szabálysértési bírsággal 
sújtható, aki az ingatlan-
ja elõtti ötméteres sávot 
nem tartja rendben – töb-
bek közt errõl beszélt T. 
Mészáros András múlt 
szerdai sajtótájékozta-
tóján. A polgármester 
kérte a lakosságot, hogy 
a gallyazás, fûkaszálás 
mellett ne feledkezzenek 
meg az árkok tisztán tar-
tásáról sem.

Súlyos büntetésekre számíthat, aki a kerítése elõtti területet nem tartja rendben
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Felhívás
az Érd Egészségügyéért Díjra, az Év Családja Díjra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományoz-
ható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében Érd 
Egészségügyéért Díj adományozható a város egészségügyi 
ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet végző orvosnak, 
gyógyszerésznek, ápoló- és kisegítő személyzetnek, valamint 
példaértékû munkát végző közösségnek.

A Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az Év Családja Díj 
annak az Érden élő családnak adományozható, amelynek 
tagjai mindennapi életükkel, munkálkodásukkal, gyerme-
keik nevelésével, taníttatásával, családtagjaik gondozásával, 
közéleti szerepvállalásukkal is példaként állíthatók a város 
közössége elé.

A Díjak átadására a Közgyûlés júniusi ülésén kerül sor.
Érd Egészségügyéért Díj, az Év Családja Díj odaítélésére a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot.  
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatokat vár a kitün-
tetendő személyekre!

A javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak 
címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján kell benyúj-
tani. (Érd, Alsó u. 1. I. em. 126.) 

A javaslatok benyújtásának határideje: 2012. május 10. (csü-
törtök) 12 óra. 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság

Felhívás
pedagógusoknak adományozható 
Érd Közoktatásáért Díjra
A pedagógusnap alkalmából kerül átadásra az Érd Közoktatásáért 
Díj.

A díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adományoz-
ható, akik kiemelkedõ eredményt értek el az óvodai, iskolai és 
intézeti oktató-nevelõ munkában a tehetséggondozás területén. 
Magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen 
járnak az újszerû és hatékony pedagógiai módszerek kidolgo-
zásában.

 A díjazott személyére, közösségre bárki javaslatot tehet, aki a 
javasolt személy tevékenységét közvetlenül ismeri. A javaslatot 
írásban kell megtenni.

Az Érd Közoktatásáért Díj odaítélésére az Oktatási és 
Mûvelõdési Bizottság tesz javaslatot a beérkezett jelölések 
alapján.

A jelöléseket a Humán Iroda címére: 
Polgármesteri Hivatal Humán Iroda, Érd, Budai út 10. 
lehet eljuttatni 2012. május 7. 17.00 óráig. 

Érdeklõdni lehet: 
Pató Anna ügyintézõnél a 06-23/522-349-es telefonszámon.


