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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9–11 óráig. Előzetes bejelent-
kezés a 23/522-313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/572-0467 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra minden hét 
keddjén 9–11 óráig a Polgármesteri Hivatalban.

TÓTH TAMÁS 
 
23/522-369 
 Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra előze-
tes telefonbejelentés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban.

 1.  ANTUNOVITS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tő, 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 tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 4.  SEGESDI 
JÁNOS  
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselői fogadóóra min-
den hét keddjén 9–12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

 5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap első 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-
ténő 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-
ténő egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfőjén 18–19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20/946-4924 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206–208.

     BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés után. 

     CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852,  
csozik@gmail.
com 

Telefonon vagy e-mailen 
történő bejelentkezés 
alapján.

     JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfőnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történő 
egyeztetés után.

     PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténő 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

Meghívó

a Tusculanum – Postástelep 
Településrészi Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2012. június 18-án (hétfőn) 
18 órakor kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Gárdonyi Géza Általános Iskola

és Gimnázium
(2030 Érd,

Gárdonyi Géza u. 1/b)

Meghívó

 a Dombos – Fenyves 
Parkvárosi 

Településrészi Önkormányzat
(9. és 12. választókerület)

2012. június 19-én (kedden) 
17 órakor kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel Általános Iskola
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Meghívó

a Tisztviselő- és Újtelepi 
Településrészi Önkormányzat

(2. és 3. választókerület)

2012. június 20-án (szerdán) 
17 órakor kezdődő ülésére

Az ülés helye:
Batthyány Általános Iskola

(2030 Érd, Fácán köz)

Tisztelt 10. és 11.  
választókerületi lakosok! 

A Parkvárosi 
Településrészi 
Önkormányzat 2012. 
június 20-án (szerdán) 
18 órától a Teleki Sámuel 
Általános Iskolában (2030 
Érd, Törökbálinti u. 1.) 
tartja a következő ülését, 
melyre mindenkit szeretet-
tel várunk! 

 Dr. Veres Judit elnök

A csatornaprojekt aktualitásai-
ról számolt be a múlt szerdai 
polgármesteri sajtótájékoztatón 
Simó Károly, a csatornatársulat 
elnökhelyettese. Mint mondta, 
Érden csaknem 90 szakaszon 
folyik jelenleg az építkezés, és 
hamarosan túllépik a százat 
– vagyis a munkálatok üteme 
egyre gyorsul.

– Június 5-ig mintegy 80 kilo-

méternyi csatorna épült meg, a 
2-es részvízgyűjtő területén már 
a hálózat 65 százaléka elkészült. 
A nyugati területen a tervezett 
mennyiség 40, a keleti területen 
21 százalékánál tartanak. Ha a 
kivitelezők tartani tudják ezt 
az ütemet, előreláthatóan nem 
lesz probléma a határidőkkel 
– jegyezte meg Simó Károly, 
aki beszámolt a közeljövőben 

Nyolcvan kilométer már kész, várhatóan nem lesz gond a határidõvel

Forgalmas utakat  
csatornáznak a nyáron
A csatornázás jelenlegi állásáról és forgalmas közle-
kedési utakon induló munkálatokról számolt be a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón Simó Károly, 
a csatornatársulat elnökhelyettese. Megtudhattuk azt 
is, hogy kérdéses lehet a Bagoly utcai felüljáró meg-
építése.

Június 5-ig megépült csatornaszakaszok
Részvízgyűjtő Megépült csatorna (folyóméterben) Arány

1 8	959 27,15%

2 27	571 65,00%

3 16	531 29,06%

4 14	700 45,24%

5 2	485 5,94%

6 9	723 18,95%

Összesen 79	969 31,25%

Érd-Kelet 26	908 21,42%

Érd-Nyugat 53	061 40,10%

Forrás: csatornatársulat

várható közlekedési nehézsé-
gekről is.

– Június 18-a körül kezdődik 
az építkezés a Bajcsy-Zsilinszky 
úton, a Tárnoki utca és a Kőrösi 
iskola közötti szakaszon. Ez egy 
igen forgalmas útvonal, ahol 
busz is közlekedik, így az arra 
haladók torlódásra számíthat-
nak. Július elsejétől elkezdődnek 
a munkák az Iparos utca M7-es 
fölötti részén. A csatornaépítést 
félpályás útlezárással végzik, 
így itt is számíthatnak közleke-
dési nehézségekre az autósok. 
A Lőcsei út alsó részén tovább-
ra is folyik a munka, itt nyár 
végéig csak a Bakonyi utcáig 
fognak eljutni, a következő sza-
kaszt egy későbbi időpontra 
ütemezték be. A Szovátai úton 
legkésőbb július elején elkez-
dődik a csatornaépítés. Emellett 
előkészítik az Iparos utca azon 
rövid szakaszát, amely a Bem 
tértől a kis aluljáróig tart. Itt 
igencsak nehéz munka lesz az 
építkezés, ugyanis jelentősen 
befolyásolni fogja az M7-esről 
le-, illetve oda felhajtó forgal-
mat. Ezért felmerült az a megol-
dás is, hogy a csatorna ne a kis 
aluljáró alatt menjen át, hanem 
a Szénégető utca magasságában 
fúrják át az M7-est – így csök-
kennének a közlekedési nehéz-
ségek. Ha kialakult az a módo-
sított műszaki megoldás, amely 
a legkevesebb kellemetlenséget 
okozza, erről is be fogunk szá-
molni – tette hozzá a csatorna-
társulat elnökhelyettese.

– Szeretnék beszámolni még 
egy sokakat érintő fejleményről. 
Mint ismeretes, eddig a csator-
naközműveket az ÉTV Kft. üze-
meltette, ám az uniós projekt 
keretében e feladatra koncesszi-
ós pályázatot írtak ki. A nyertes 
konzorcium által megalakított 
Érd és Térsége Csatorna-szolgál-
tató Kft. szeretné június 25-től 
átvenni a korábban, azaz nem a 
projekt keretében csatornázott 

területek üzemeltetését. Ha e 
régi ügyfélkört átvették, felké-
szülnek arra, hogy az új sza-
kaszok is üzembe helyezhetők 
legyenek – megjegyzem: utób-
bit több hatóságnak is enge-
délyeznie kell. Reméljük, idén 
nyáron az újonnan elkészült 
szakaszokon is megtörténhet-
nek az első rákötések – mondta 
Simó Károly, hangsúlyozva: a 
régi ügyfeleknek az átállással 
kapcsolatban semmi teendőjük 
nincs, ez automatikusan lezaj-
lik.

Kérdésünkre, hogy a Bagoly 
utcában miért csatornáznak 
minden ingatlant, mikor itt a 
tervek szerint felüljáró épül, 
ami kisajátításokkal is jár 
majd, Simó Károly elmondta: 
az egyeztetések során kiderült, 
hogy a felüljárót az illetékesek 
csak később kívánják megépí-
teni. 

– Mivel ez a terv bizonyta-
lan, az ingatlanok csatornázását 
pedig meg kell oldani, a vízjogi 
engedélyeknek megfelelően itt 
is megépül a hálózat – mondta 
az elnökhelyettes.

T. Mészáros András polgár-
mester hozzáfűzte: ilyen esetek-
ben a csatornának van elsőbb-
sége, hiszen a csatornaprojekt 
már kész – azaz megvannak a 
tervek, engedélyek, és a kivi-
telezés is zajlik. Ami pedig a 
Bagoly utcai felüljárót illeti: az 
elmúlt hónapokban a felüljá-
ró megépítése kérdésessé vált. 
A városvezetés mindenképp 
azt támogatja, hogy a felüljáró 
elkészüljön, és szakmai anya-
gokat állítanak össze annak 
érdekében, hogy megépülhes-
sen a Bagoly utcai felüljáró és a 
Szent István híd, lehetőleg egy-
szerre, hiszen a Diósdi úti alul-
járó nem alkalmas arra, hogy a 
városrészek közötti forgalmat 
akadálytalanul és a megfelelő 
sebességgel biztosítsa csúcsfor-
galom idején. Ádám Katalin

Csatornázási munkálatok a Bagoly utcában – a felüljáró megépítése 
egyelõre kérdéses
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