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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.

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

Két óvoda bővítését, illetve 
újjáépítését tervezi – pályá-
zati forrásokat igénybe véve 
– az önkormányzat. Az egyik 
a Szivárvány Óvoda Meseház 
Tagóvodája (Gyula utca), a 
másik pedig a Kincses Óvoda 
Kutyavári Tagóvodája. A szülők 
körében nagy az érdeklődés; az 
érintettek tudni szeretnék, hogy 
az építkezés ideje alatt mennyi-
re tudják az óvodai szolgálta-
tásokat igénybe venni. Segesdi 
János alpolgármester e kérdé-
sekre adott választ múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján.

– Mindkét óvoda tekintetében 
benyújtottuk a pályázatot, ám 
az elbírálás még nem történt 
meg. Ha elnyerjük a szüksé-
ges forrásokat, és megindul-
hat az építkezés, a Kutyavári 

Tagóvodában nem szûnik meg 
a munka, átszervezéssel meg 
tudjuk oldani, hogy a gyerekek 
zavartalanul járhassanak óvo-
dába. A Gyula utcai intézmény-
ben más a helyzet: a szakértők 
arra a megállapításra jutottak, 
hogy az óvodának otthont adó 
családi házat átépíteni, bővíteni 
nem érdemes – azaz egy telje-
sen új óvodát kell építeni. Eddig 
három csoport kapott helyet a 
Meseház Óvodában, az új épü-
letben azonban hét csoport is 
elférne. Ha pályázatunk sikeres 
lesz, pontos ütemtervet készí-
tünk arra nézvést, hogyan tör-
ténik majd az óvoda kiköltözte-
tése, a gyermekek elhelyezése, 
utaztatása, a szolgáltatás bizto-
sítása az építkezés alatt, hiszen 
ideiglenesen más épületet kell 

keresni ennek a három csoport-
nak. Minden segítséget meg-
adunk az óvodának, ugyanúgy, 
mint a Harkály Óvoda esetében 
tettük – hangsúlyozta Segesdi 
János. 

– Mielőtt konkrét intézkedé-
sekre kerülne sor, szülői érte-
kezlet keretében beszéljük meg 
a feladatokat, tennivalókat. Aki 
járt ebben az óvodában, láthat-
ta: a szülők segítettek az óvoda 
berendezésében, így szívük-
höz nőttek a bútorok, eszkö-
zök – csakúgy, mint a gyere-
keknek. Szeretnénk garantálni, 
hogy ezek a tárgyak, játékok 
nem sérülnek meg, és nem vész 
kárba a szülők munkája. Amint 
az építkezés konkrétummá 
válik, minden érintettet tájékoz-
tatni fogunk, és minden részle-

tet megbeszélünk – tette hozzá 
az alpolgármester.

Hogy hol helyezik el a gye-
rekeket az építkezés idejére, 
arról még nem született vég-
leges döntés, de több lehető-
ségben gondolkodnak az ille-
tékesek. Felmerült, hogy a volt 
II. Lajos Általános Iskola épü-
letében kapnak helyet az óvo-
dások – ahonnan elköltözik a 
Pedagógiai Szakszolgálat –, de 
felmerült lehetőségként a Bem 
téri óvoda is, ahol azonban nem 
fér el mind a három csoport. 
Addig, míg a pályázat elbírá-
lása nem történik meg, korai 
volna erről beszélni – vélekedett 
Segesdi János.

És hogy mikor bírálják el a 
pályázatot? Az önkormányzat 
minden pillanatban várja az 
eredményt. 

– Az építkezés 2013 első 
negyedévétől harmadik negyed-
évéig tartana, addig el kellene 
készítenünk a kiviteli terveket 
is. A határidő ugyan nem olyan 
feszes, mint a Harkály Óvoda 
esetében volt, de ha megnyerjük 
a pályázatot, nem szeretnénk 
elhúzni az időt – jegyezte meg 
Segesdi János, aki újságírói kér-
désre arról is beszélt, mikorra 
várható parkolóautomaták kihe-
lyezése az érdi piac területére.

A piac területének rendezésé-
ről a közgyûlés döntött a napok-
ban. Az alpolgármester elmond-
ta: a parkolóórákat csak akkor 
lehet kihelyezni, ha a szabályo-
zási háttér ehhez adott – így ez 
nem egyik napról a másikra fog 
megtörténni, hanem bizonyos 
átfutási idővel. 

– Ahogy polgármester úr is 
utalt rá a közgyûlésen: azok az 
állapotok, amelyek ma a pia-
con uralkodnak, nem tarthatók 
tovább. Nevezhetjük balkáni-
nak vagy retrónak, egy biztos, 
ezeket az állapotokat fel kell 
számolni, és rendet kell terem-
teni. Reméljük, ez őszre meg-
történhet – zárta szavait Segesdi 
János. Ádám Katalin

Kérdések és válaszok a Meseházról

Új óvoda épülhet  
a Gyula utcában 
Segesdi János alpolgármester az önkormányzat által tervezett óvodabõvítésekrõl 
beszélt múlt szerdai sajtótájékoztatóján. Mivel az egyik érintett intézményt csak 
újjáépítéssel lehet bõvíteni, a gyerekeket a munkálatok idejére kiköltöztetnék az 
épületbõl. Az alpolgármester hangsúlyozta: a benyújtott pályázat elbírálása még 
nem történt meg, de ha kedvezõ döntés születik, a jövõ évi menetrendrõl idejében 
egyeztetnek a szülõkkel és a pedagógusokkal.

Meghívó

az Érdligeti – Kutyavári 
Településrészi Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2012. június 13-án  
(szerdán) 18 órakor 

kezdődő ülésére.

Az ülés helye:
Érdligeti Általános  

Iskola
(2030 Érd,

Diósdi út 101.)

Meghívó

az Óváros – Érdligeti 
Településrészi Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2012. június 14-én  
(csütörtökön) 

18 órakor 
kezdődő ülésére.

Az ülés helye:
Bolyai János Általános Iskola

(2030 Érd,
Erzsébet u. 24.) ebédlő

A	Batthyány	Általános	Iskola	és	Sportiskola
a	„Közalkalmazotti	jogállásról	szóló”	1992.	évi	XXXIII.	törvény	20/A	§	alapján

pályázatot	hirdet

matematika – testnevelés tanári
munkakör	betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan	idejű	közalkalmazotti	
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes	munkaidő
A munkavégzés helye: 2030	Érd,	Fácán	köz
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: matematika	és	testnevelés	tantárgyak	tanítása
Illetmény és juttatások: az	illetmény	megállapítására	és	a	juttatásokra	a	
„Közalkalmazottak	jogállásáról	szóló”	1992.	évi	XXXIII.	törvény	rendelkezései	az	irány-
adóak.
Pályázati feltételek:
•	 	felsőfokú	szakirányú	végzettség
•	 	büntetlen	előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 	végzettséget	igazoló	szakmai	okiratok	másolata
•	 	önéletrajz
•	 	erkölcsi	bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: a	munkakör	legkorábban		
2012.	augusztus	21.	napjától	tölthető	be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.	06.	22.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 	postai	úton,	a	pályázatnak	a	Batthyány	Általános	Iskola	és	Sportiskola	címére	törté-

nő	megküldésével	(2030	Érd	Fácán	köz)
•	 	elektronikus	úton	Rozgonyi	János	részére	az	erdbatthyany@freemail.hu	vagy		

batthyanyisk@erd.hu	e-mail	címen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012.	07.01.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•	 	www.erd.hu

A sajtótájékoztató legfontosabb témája a Meseház és a Kutyavári Óvodák bõvítése, átépítése volt
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