
téséhez jelent a rászorulóknak 
segítséget. A most elfogadott 3 
millió forintos alapból ingatla-
nonként legfeljebb 50 ezer forint 
– jelzáloggal terhelt – támo-
gatás igényelhető a lakosság 
részéről. Több technikai jellegû 
módosítás mellett a közgyûlés 
elfogadta a volt lőtér területé-
re vonatkozó településrendezé-
si tanulmánytervet, és az Érdi 
Kistérségi Többcélú Társulás 
társulási megállapodásának 
módosítását, amire azért került 
sor, mert Százhalombatta meg-

változtatta a korábbi döntését, 
és most mégis csatlakozni kíván 
a kistérségi együttmûködéshez. 
Hozzájárulásukat adták a kép-
viselők több olyan, egyes intéz-
mények által beadásra kerülő 
pályázathoz, amelyek az önkor-
mányzat részéről nem igényel-
nek önerőt, majd elfogadták az 
Érdligeti Általános Iskola peda-
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Fontos telefonszámok
Mentők	 104

Tűzoltóság	 105

Rendőrség	 107

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 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 kitüntetettek méltatását és 
köszöntését, majd pedig a három 
alapítói ülést követően – ame-
lyeken elfogadták az Érd Városi 
Televízió és Kulturális Nonprofit 
Kft., az Érdi Létesítmény-
üzemeltető Kft., valamint az Érdi 
Városfejlesztési és Szolgáltató 
Kft. 2011. évi egyszerûsített 
beszámolóját – a plénum rátért 
a közgyûlés napirendjére. 
Egyetértés született abban, hogy 
a Felsővölgyi út csatornázásáról 
Diósddal kötendő megállapo-
dását, az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat alapító okiratának 
módosítását érintő döntést elna-
polják, valamint Kéri Mihály és 
Antunovits Antal kérésére a kép-
viselők többsége úgy döntött, 
hogy a II. világháborúban elesett 
katonák emlékére hősi emlékmû 
állítására tett javaslatot most 
vegyék le a napirendről, hogy 
erről majd szélesebb társadalmi 
egyeztetést követően, a legköze-
lebbi ülésen érdemben tárgyal-
hasson és foglalhasson állást a 
közgyûlés. A lejárt határidejû 
határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentés és a Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány 
beszámolója után ismét a szilárd- 
és a folyékonyhulladék-kezelési 
közszolgáltatás díjtételei kerül-
tek napirendre, holott a decem-
beri ülésen már mindkettőről 
megszületett a 2012. évre vonat-
kozó önkormányzati rendelet. 
Most mégis sort kellett keríte-
ni ennek módosítására, mert 
az érdi közgyûlés akkor elébe 
ment az ide vonatkozó, tavaly 
év végén született törvénynek, 
ezért a helyi rendeletet hozzá 
kellett igazítani az azóta hatály-
ba lépett törvényi előírásoknak. 
A lényeg, hogy a szilárd hulladék 
elszállításának díjtételei május 1-
jétől átlagosan 10,5 százalékkal 
emelkednek, így az Érd-Komnak 
a 100-120 literes gyûjtőedény 
ürítéséért már negyedévenként 
5330 forint plusz áfát kell fizetni. 
A folyékony hulladék elszállítása, 
azaz a szippantás lakossági ára, 
ahol nincs még csatorna, köb-
méterenként 1811 Ft plusz áfa, 
ahol viszont van csatorna, 2779 
forint plusz áfa. A 10,5 százalék-
kal emelt díjtételek május 1-jétől 
érvényesek, és azért került ez a 
mérték megállapításra, mert így 
kompenzálják azt, hogy a szol-
gáltatók az első negyedévben 
nem érvényesíthették a törvény 
adta áremelést. Miután a kép-
viselők támogatták a 2011. évi 

költségvetésének végrehajtásá-
ról szóló rendeletalkotási javas-
latot, elfogadták az Érdi Sport 
Kft., a környezetvédelmi alap, a 
polgármesteri keretből nyújtott 
támogatásokról szóló, valamint 
a vízügyi építési alap 2011. évi 
tájékoztatót, majd egyetértettek 
a város természeti értékeinek 
helyi védelméről szóló, valamint 
építészeti-mûszaki tervtanácsá-
nak mûködésére irányuló rende-
let módosításával is. Elfogadták 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek bérle-
ti díjának emelésére tett javasla-
tot, aminek köszönhetően ezek 
a lakbérek is közelítenek a piaci 
értékekhez. Pulai Edina úgy 
vélte, a mostani 20 százalékos 
áremeléssel már piaci árat fog-
nak fizetni az önkormányzati 
lakások bérlői is. Egyben felve-
tette a kérdést, hogy vajon az 
önkormányzatnak van-e módja 
legalább átmeneti megoldást 
kínálni a bedőlt hitelek miatt 
kilakoltatott emberek számára. 
A polgármester bejelentette: ez a 
téma ezúttal nem tárgya a napi-
rendnek. 

Új rendeletet alkotott a 
közgyûlés a város címerének és 
zászlajának használatáról, vala-
mint az épületek fellobogózásá-
ról és feldíszítéséről, továbbá a 
törvényi változások okán módo-
sította a polgármesteri hivatal 
köztisztviselőinek juttatásairól, 
támogatásairól és a civil szerve-
zetek önkormányzati támogatá-
sáról szóló rendeletét. Döntött 
a városi plénum a hivatali mun-
kaidőn kívül történő házasság-
kötés új díjairól és szabályairól, 
valamint a pénzbeli és termé-
szetbeni támogatásokhoz kap-
csolódó rendeletek módosításá-
ról is. Változik többek között a 
temetési segély mértéke, amely 
ha a temettető családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a nyugdíjminimum 
100%-át, akkor a támogatás alap-
jának a 2-szerese helyett csak 
a 1,5-szeresével egyezik meg. 
A felmerült igényeknek megfe-
lelően ugyancsak módosították 
a Lakásért életjáradék program-
ról szóló rendeletet, ami szerint 
nemcsak a 65., hanem a 60. 
életévet betöltő lakosok is részt 
vehetnek benne. Ugyancsak 
önkormányzati támogatásról 
szól az a határozat, amely szenny-
vízelvezető hálózatra történő 
közmûcsatlakozáshoz, valamint 
a házi szennyvízhálózat kiépí-

Csaknem negyven napirendi pont a közgyûlésen

Kitüntetések, támogatások,  
rendeletmódosítások
Az érdi önkormányzat közgyûlésének áprilisi ülésén, mielõtt a város mûködését 
érintõ kérdésekben állást foglaltak volna, T. Mészáros András polgármester átadta 
az Érd Közbiztonságáért és Tûzbiztonságáért Díjat, amit az idén megosztva kapott 
meg Nogula Tamás rendõr hadnagy és Rózsa Gábor tûzoltó õrnagy.

gógiai programját, és technikai 
hiba miatt (a támogatás összege 
nettóban volt feltüntetve, holott 
a 25 millió forint éves támo-
gatás bruttóban értendő) újra 
módosításra került az Érdi Újság 
kiadójával kötött önkormány-
zati szerződés. A továbbiakban 
a városi plénum a tavalyi évre 
vonatkozó beszámolókat foga-
dott el, így többek között meg-
szavazta a polgármesteri hivatal 
belső ellenőrzési jelentését, az 
Idősügyi Tanács 2011. évi tevé-
kenységéről, valamint a 60 év 
feletti korosztály szükségletfel-
méréséről, a Fészek Egyesület 
és a Napra Forgó Nonprofit Kft. 
munkájáról szóló beszámolót. 
Visszavonásra került viszont 
a központi ügyelet tevékeny-
ségéről szóló beszámoló, egy-
részt azért, mert az intézményt 
mûködtető dr. Zacher Gábor 
nem volt jelen a napirendi pont 
tárgyalásán, másrészt egy levél 
kapcsán kifogások merültek 
fel azzal kapcsolatban, hogy a 
területről a betegek egyharma-
dát feleslegesen küldik tovább 
olyan panaszokkal, amelyek 
helyben is elláthatók lennének. 
A beszámoló a következő ülé-
sen kerülhet majd elfogadásra, 
mint ahogyan Csőzik László 
távolmaradása miatt, a pénzügyi 
és költségvetési bizottság 2011. 
évi munkájáról szóló beszámoló 
véleményezését is a következő 
tanácskozásra halasztották.

Az egyebek napirendi pont-
ra térve Antunovits Antal ismé-
telten kérte a jegyző asszonyt, 
hogy találják meg minél előbb 
a törvényes megoldását annak, 
hogy az idős nyugdíjasok az 
Európa sétányon eladhassák a 
pár kilónyi terményfeleslegüket. 
Fülöp Sándorné arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a csatorná-
záshoz szükséges építőanyagot 
a közterületen helyezzék el, és 
ne a lakosok ingatlanjára szór-
ják. Kopor Tihamér ismét az 
indokolatlanul magas kémény-
seprői díjak ellen emelte fel a 
szavát, javasolva, vizsgálják 
felül, hogy a monopólium meg-
szüntetése érdekében vajon 
nem kerülhetne-e ez a szolgál-
tatás önkormányzati hatáskör-
be. A továbbiakban a közgyûlés 
még négy napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalt, amelyen töb-
bek között döntés született a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
magasabb vezetői álláshelyére 
kiírt pályázat eredményéről is. 

A városi plénum a kiírt pályá-
zat eredményes elbírálásáig Szi
lasiné Mészáros Juditot bízta 
meg az igazgatói feladatok ellá-
tásával. 

Ha időközben nem merülnek 
fel sürgős határozatot igénylő 
előterjesztések, az érdi közgyûlés 
a soron következő ülését május 
24-ére tûzte ki.  Bálint Edit

A közgyûlés az Érd Közbiztonságáért és Tûzbiztonságáért Díj átadásával kezdte az áprilisi tanácskozást

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

Rózsa Gábor tûzoltó õrnagy pa-
rancsnokként is kiválóan ellátta a 
feladatait, érdemes a városi kitün-
tetésre


