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Változások várhatók a közétkeztetésben

Finisben az uszoda

Az elmúlt idõszakban megnyert pályázatokról számolt be
múlt szerdai sajtótájékoztatóján
T. Mészáros András polgármester. A helyi közösségi közlekedés
fejlesztésére 250 millió forintot
nyert a város egy uniós pályázat
elsõ fordulóján. Ez az összeg az
elõkészítõ munkálatokra, a buszmegállók kialakítására elegendõ,
míg jármûbeszerzésre a második fordulón lehet majd pályázni
– ezt azonban még nem írták ki.
– Reményeink szerint a
második fordulót is sikerrel
vesszük, és forgalomba állíthatjuk azokat a midibuszokat,
amelyeket múlt év végén több
menetben is bemutattunk már
a lakosságnak. Így jóval kisebb
buszokkal, jóval gazdaságosabban és a helyi igényeket
kiszolgálva
szervezhetjük
majd meg a tömegközlekedést
– mondta a polgármester, aki
szerint ez a projekt jövõre még
nem, de 2011-ben már megvalósulhat.
– A kistérségi települések is
fontolgatják, hogy csatlakoznak az új rendszerhez; ha ez
megtörténik, a tárnoki, diósdi
és százhalombattai közlekedés
összekapcsolódhat az érdivel, és még több embert tud
majd kiszolgálni – tette hozzá
T. Mészáros András, aki egyéb
nyertes pályázatokról is beszámolt. A Gárdonyi Géza Általános
Iskola tanulmányi programjának fejlesztéséhez 23 millió
forintot nyert a város, a halmozottan hátrányos helyzetû és
sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztésére pedig csaknem
92 milliót – ez utóbbi pályázat
szinte minden oktatási, nevelési
intézményt érint a városban.
– Láthatóan az az önkormányzati munka, ami 2006 végén,

A polgármester
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap
minden keddjén a polgármesteri hivatalban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SEGESDI JÁNOS (20/572-0467)
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri
hivatalban.
DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap
első keddjén 16 órától a polgármesteri
hivatalban.
DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri
hivatalban.

A szerzô felvétele

Az elmúlt idõszak sikeres
pályázatairól és a választókerületi keretek felhasználásáról számolt be a
városvezetés múlt szerdán. Megtudhattuk azt is:
a Szent László téri uszoda
építkezése befejezõdött,
jelenleg a mûszaki átadásátvétel zajlik, a nyitás
csupán a szakhatósági
engedélyek beérkezésétõl
függ. Az iskolai, óvodai
közétkeztetésben változások várhatók.
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Hatmillió forintot fordíthat minden választókerület járdaépítésre
2007 elején elindult, egyremásra hozza meg az eredményeket – fûzte hozzá mindehhez
T. Mészáros András, aki megemlítette azt is: a közelmúltban
több önkormányzat lemondott
a pályázati lehetõségekrõl,
mivel a központi finanszírozás
drasztikus csökkentése miatt
egyre kevesebb pénz jut az
oktatásra, az egészségügyre, a
szociálpolitikára, a településeknek pedig nem marad pénzük
a pályázáshoz szükséges önerõ
biztosítására.
– Érd a fejlesztések önrészét a kötvénykibocsátással
elõre finanszírozta. Minden
ellenkezõ híreszteléssel szemben ez nagyon fontos lépés
volt. A jövõben is olyan célokat
fogalmazunk meg, amelyeket a
pályázatkiírók is elismernek és
támogatnak anyagilag, illetve
továbbra is olyan szakértõkkel,
kollégákkal dolgozunk majd,
akik képesek pénzt hozni
a városba – zárta szavait
T. Mészáros András.
Segesdi János alpolgármester a választókerületi pénzek
felhasználásáról beszélt. Mint
ismert, 2007-ben a közgyûlés
úgy döntött: választókerületenként ötmillió forintos pénzkeretet biztosítanak a költségvetésben, amit a helyi jellegû,
sürgõsebb munkákra – például
járda- és játszótérépítés, kátyúzás, vízelvezetés – költhetnek
el a választókerületek. Ezt az
összeget 2008-ban hatmillió
forintra emelték, idén pedig
megduplázták: a hatmillió forint
mellé még egyszer ennyit kaptak a választókerületek, azzal a

kikötéssel, hogy a pluszösszeget csak járdaépítésre fordíthatják – méghozzá úgy, hogy az új
járdákat könnyen, kis költséggel
helyre lehessen állítani a csatornázást, útépítést követõen.
E kritériumnak a térkõburkolat
felel meg leginkább.
– A választókerületek idén
összesen csaknem kétszázmillió forintot használhatnak fel, ennek felét a járdaépítési program keretén belül.
A munkálatok összehangoltan,
mindig a legsürgõsebb, legfontosabb teendõkre koncentrálva zajlanak, és azok a feladatok kerülnek elõtérbe, amelyek megoldása sokakat érint.
A választókerületekben rengeteg olyan probléma van, amelyet e keretbõl kellene kezelni,
de tizenkétmillió forint kevés
minden gond megoldására.
Folyamatos tervezéssel azonban így is megoldhatók olyan
feladatok, amelyek pályázati
forrásból nem – például vízelvezetési problémák, kárenyhítések. Ésszerû tervezéssel a
hatmillió forintokkal évrõl évre
elõbbre tudunk jutni – fûzte
hozzá Segesdi János.
T. Mészáros András az Érdi
Újság kérdésére beszámolt
a Szent László téri uszoda
helyzetérõl is. Mint mondta, a létesítmény elkészült, a
mûszaki átadás-átvétel zajlik, a
használatbavételi és mûködési
engedély iránti kérelmeket is
elindította a város.
– Úgy terveztük, Mikulásnapon már versenyt is rendezhetünk, ám ezt sajnos át
kellett tenni Százhalombattára.

A bürokrácia malmai ugyanis
lassan õrölnek, az engedélyek
nagyon lassan érkeznek meg,
több szakhatóságnak is jóvá
kell hagynia, és ez a folyamat
az önkormányzattól független
– mondta a polgármester, aki
bízik benne, mihamarabb hírt
adhat az uszoda megnyitásáról.
Újságírói kérdésre a polgármester beszámolt az iskolai,
óvodai közétkeztetéssel kapcsolatos elképzelhetõ változásokról is. Az önkormányzat
októberben írt ki pályázatot a
városi nevelési, oktatási és szociális intézményekben történõ
közétkeztetés
biztosítására
és ezen intézmények fõzõ- és
tálalókonyháinak felújítására.
A pályázatok
novemberben
beérkeztek, döntés is született,
ám a vesztes pályázó – a jelenleg szolgáltató, a Junior – megfellebbezte. T. Mészáros András
ezzel kapcsolatban megjegyezte: a vesztes nem adott ajánlatot
a konyhafelújításra, holott ez
feltételként szerepelt.
– Úgy gondoljuk: a rossz
állapotú helyiségek felújítását
nem a város pénzén kellene
elvégezni, hanem annak a cégnek kellene finanszíroznia,
amelyik anyagi haszonhoz jut
a közétkeztetéssel. A pályázat
nem zárult le, várunk a
döntõbizottság határozatára
– még az is elképzelhetõ, hogy
ismét ki kell írni. Ami az árakat
illeti: az infláció mértékében
emelkednek ugyan, lényeges
változás azonban nem várható – legfeljebb a minõségben,
pozitív irányban.

Ádám Katalin

Rákérdeztünk

Hogyan készült fel az idei télre?
Graholy Krisztián

autószerelõ:
– Kisgyermekünk miatt fontos, hogy a családi
házban lehetõleg mindenütt a megszokottnál pár fokkal melegebb legyen. Gázzal és
fával fûtünk felváltva, mert különben nem
gyõznénk a gázszámlát fizetni. Mi már felkészültünk a hidegebb napokra is, vásároltunk
húsz mázsa tûzifát, persze felaprítva, ami úgy
gondoljuk,, legalább három hónapig kitart.

Ohidyné Darula Eszter

nyugdíjas fõkönyvelõ:
– Én a mozgás híve vagyok, minden évszaknak
megtalálom a szépségét. Már alig várom, hogy
még hidegebb legyen, mert akkor jóval frissebb
a levegõ – talán az influenza is jobban elkerül
–, és nagyokat sétáljak, sõt korcsolyázzak. Ez
utóbb különösen kikapcsol, és még karban is
tart. Már megélesítettem a korcsolyámat!

Orbán Janka

diák:
– Fokozatosan készítettem elõ a téli ruhákat,
amelyek közül némelyiket rendbe is kellett
hozni. Jó lenne a téli szünetben elutazni valahová, mondjuk külföldre egy kis pihenésre, de
nem hiszem, hogy megengedhetem magamnak ezt a luxust, mert egy ilyen téli kiruccanás
nem olcsó mulatság. Akkor pedig marad idehaza az olvasás és legfeljebb a moziba járás.

Egri László

énekmûvész:
– Több fellépésem is lesz a télen, azokra készülök. Emellett a hobbimnak, a barkácsolásnak is
szeretnék élni, mert ilyenkor arra is szakítok idõt.
Van egy hatalmas garázsom, mindenféle szerszámokkal felszerelve, így szinte mindent meg
tudok magamnak csinálni, illetve javítani, még
megrongálódott bútorokat is fel tudok újítani.

A képviselôk fogadóórája:
1. 

KUBATOV
ISTVÁN
20/462-2696
Telefonon történô egyeztetés alapján.

2. 

9. 

TÓTH
TAMÁS
20/513-2976
Minden hónap
második keddjén 16.00 órától a Polgárok
Háza 117. termében, telefonos egyeztetés alapján.

ANTUNOVITS
ANTAL
20/363-8498
10. 
Alsó u. 20. és
Alsó u. 91. –
Folyamatos, mindig elérhetô.

3. 

MÉSZÁROS
MIHÁLY
20/514-9773
Telefonos
megbeszélés
alapján az Összefogás
Egyesület Házában,
Alsó u. 8. szám alatt.

4. 

DOMBAI
TAMÁS
30/627-6151
Telefonon történô egyeztetés alapján minden
munkanap.

5. 

MÓRÁS
ZSOLT
20/578-1180
Telefonon történô egyeztetés alapján.

6. 

SEGESDI
JÁNOS
20/572-0467
Alpolgármes
teri és képviselői fogadóóra minden
hét keddjén 9–12 óráig
a polgármesteri hivatalban.

7. 

TEKAUER
NORBERT
20/914-4037
Telefonon történő egyeztetés alapján.

8. 

DR. ARADSZKI
ANDRÁS
20/462-6714
Képviselői
fogadóóra:
minden hónap második
keddjén 17 órától a
Jószomszédság
Könyvtárban,
Sárd u. 35.

KÉRI MIHÁLY
20/462-1987
Minden hónap
utolsó csütörtökén 18–19
óráig az Összefogás
Székházban (Alsó u. 8.)

11. 

DR. VERES
JUDIT
30/962-6292
Telefonos
egyeztetés
alapján minden hónap
harmadik hétfője, 17–18
óráig a Polgárok
Házában.

12. 

DONKÓ
IGNÁC
20/571-1063;
372-754
Telefonos
egyeztetés alapján bármikor rendelkezésre áll.

13. 

MISKOLCZI
KATALIN
30/852-8412;
377-710
Telefonon történő egyeztetés alapján.

14. 

DR. SCHÜTZ
ISTVÁN
20/467-9267
Telefonon
történő egyeztetés alapján.

15. 

HORVÁTH
ANDRÁS
20/476-2931.
Telefonon történő egyeztetés alapján.

16. 

SZABÓ BÉLA
20/946-4924.
Telefonon történő egyeztetés alapján
bármikor a Parkvárosi
Közösségi Házban.
(Bajcsy-Zs. u. 206-208.)

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. JÁNOSI GYÖRGY országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 18 és 20 óra
között.
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Elérhetőség: A képviselő munkatársa áll az
érdeklődők rendelkezésére a 06-20/216-0208-as telefonszámon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

