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Bevezetés 
  

A Batthyány-programot, az önkormányzat 2007-2014 közötti ciklusprogramját a 
város vezetése egy közép- és hosszú távú városfejlesztési tervezési lehetıségnek  és 
kiindulási pontnak tekinti.  

A program megfogalmazza az önkormányzat mőködésével kapcsolatos 
célkitőzéseket és mőködési elveket.  

A program röviden áttekinti az önkormányzat kötelezı vagy önként vállalt 
feladatainak és mőködésének jelenlegi helyzetét, megfogalmazza azokat a 
prioritásokat, amelyeket a városvezetés érvényesíteni kíván a ciklus során.   

Az önkormányzat intézményrendszerének és a közszolgáltatások jelenlegi 
állapotának rövid áttekintése után megfogalmazódtak azok a feladatok, amelyek e 
téren szükségesek.  

A feladatok megfogalmazása során figyelembe vettük a város korábban elfogadott és 
érvényben levı  hosszú távú fejlesztési koncepcióját (2005, Balsay), a II. Nemzeti 
Fejlesztési Terv (ÚMFT) és a Közép-Magyarországi Régió Érdet is érintı 
célkitőzéseit, valamint a kistérségi szerepbıl adódó feladatokat.  

A felhasznált adatok a Polgármesteri Hivatal különbözı szervezeti egységeinek 
tájékoztatása alapján szerepelnek a dokumentumban.  

A gazdasági program elkészítésének, elfogadásának fıbb lépései, résztvevıi:  

• 2007. március 10-20 között: a Közgyőlés állandó bizottságai illetve a 
részönkormányzatok elsı olvasatban megtárgyalták és észrevételezték  a 
Batthyány-programot 

• 2007. március 22-én a Közgyőlés ülésén elsı fordulóban tárgyalalta és 
második fordulóra alkalmasnak találta 

• 2007. április 18-án: lakossági fórum 
• 2007 május 10: Érdi Befektetıi Fórum-konzultáció a helyi gazdasági élet 

szereplıivel, potenciális befektetıkkel 
• 2007. május 5- május 15: második fordulós bizottsági és részönkormányzati 

tárgyalások 
• 2007. május 5-május 15 között: egyeztetés a kistérség önkormányzataival 
• 2007. május 17: Közgyőlés ülésén: második fordulós tárgyalás  
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Jövıkép  
Érd Megyei Jogú Város vezetése Batthyány-program néven olyan gazdasági terv 
kidolgozásába kezdett, amely hosszú távon alapja lehet Érd stabil és biztonságos 
fejlıdésének. E terv alapján olyan várost építünk, ahova nemcsak lakni járnak az 
emberek, de otthonuknak is érzik azt.  

A program neve kétszeresen is indokolt: egyrészt Batthyány Lajos miniszterelnök, a 
magyar reformkor kiemelkedı, nemzeti érzelmő polgára, akinek idén ünnepeljük 
születése 200. évfordulóját. Politikájában megfontolt, a népszerőséget nem hajhászó, 
maradandót alkotó politikus volt, aki mind a közéletben, mind a gazdasági életben a 
haza üdvét mindeneknél elırébb valónak tartotta.  Batthyány Lajos rokona volt 
Batthyány Fülöp herceg, Érd XIX. századi újjáépítıje. Kultúrmecénás volt, a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Nemzeti Múzeum – Széchenyi után – második legfıbb 
támogatója. Érd város címerében a háromágú korona a Batthyány-családra is 
emlékeztet.  

A városvezetés a Batthyány-programot a kormány megszorító intézkedései és az örökölt 
városgazdálkodási helyzet ellenére állította össze, mert meggyızıdésünk, hogy vannak 
olyan területei a város és a családok életének, amelyet minden körülmények között 
támogatni és fejleszteni kell. Nem hagyhatjuk, hogy a jelenlegi súlyos helyzet hatásai 
hosszú távon rossz irányba befolyásolják az érdiek életét.  

Lassan egy évtizede, hogy átléptünk a XXI. századba. Az elıttünk álló legfontosabb 
feladat, hogy Érdet is XXI. századi várossá tegyük.  Ez szükségessé teszi mind az 
infrastruktúra, mind a város lakóit és vállalkozásait kiszolgáló intézményhálózat 
átgondolt, tervszerő és fenntartható fejlesztését és minıségének javítását. 

Érd a fiatalok városa. İk azok, akik biztonságos otthont, nyugodt körülményeket 
teremthetnek szüleiknek és gyermekeiknek. Az élhetı környezet, a szabadidı kellemes 
és hasznos eltöltését lehetıvé tevı település, a befogadó és támogató helyi közösség, az 
erıs érdi identitás szükségszerő és célszerő a minden korosztályt magába foglaló érdi 
fiatalok körében. 

A város építhet a helyi közösségeire is, melyek megerısödését ugyancsak támogatnunk 
kell.  Ezek a közösségek, közéleti tevékenységük az érdi identitás megszilárditásában 
kiemelkedı szerepet játszhatnak.  

A várospolitikai céljait következetesen megvalósító helyi közösségnek biztos és 
tervezhetı anyagi forrásokra van szüksége. A felelısen gazdálkodó önkormányzat 
kettıs célból is ösztönzı, támogató módon kell elısegítse újabb befektetések, 
munkahelyteremtı beruházások létrejöttét. A helyi gazdaság adófizetési képességének 
és a helyi munkahelyek számának folyamatos növekedése fontos célkitőzés kell legyen.  

Érd kistérségi központi szerepe különösen nagy felelısséget ró ránk. Meg kell találnunk 
a partneri együttmőködés lehetıségeit szomszédainkkal, testvérvárosainkkal a 
kölcsönös elınyök és a lehetıségek minél szélesebb kihasználása érdekében.  
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I. Jövı Program 

A Jövı Program fıbb célkitőzései: 

• az érdi, gyermeket vállaló és nevelı családok megbecsülése 
• az oktatási-nevelési intézményhálózat (iskolák, óvodák) minıségének jelentıs 

növekedése 
• a hátrányos helyzető tehetséges gyermekek részére ösztöndíj program megvalósítása 

1. Baba-program 

Érden az országos átlagtól eltérıen pozitív tendenciaként értékelhetı a magasabb 
gyermekvállalási kedv (2006-ban 720 érdi gyermek született). 

A helyi társadalom megbecsülésének jeleként 2007-tıl kezdıdıen az önkormányzat 
anyagilag is támogatni kívánja a gyermeket vállaló szülıket, e célból minden évben a 
költségvetésben biztosítja a szükséges anyagi eszközöket. 

2. Óvodai és köztéri játszóterek felújíása és biztonságosabbá tétele 
 
Az érdi fiatalkorúakat nevelı családok és az e téren egyre szigorúbb EU normáknak 
megfelelıen 2008 év végéig a biztonsági elıírások figyelembevételével minden érdi 
játszóteret fel kell újítani. 
 
3.  Nevelési-oktatási intézményhálózatfejlesztése 

Jelenleg a normatív támogatás jelenleg csak jelentısen kiegészítve biztosítja az 
intézmények zavartalan mőködését. Érd Megyei Jogú Város önkormányzata 8 
óvodát (13 telephelyen), 9 általános iskolát, 2 középfokú oktatási intézményt és egy 
Nevelési Tanácsadót tart fenn. Ezen intézményhálózat fenntartásáról és az ezzel járó 
jogkörök gyakorlásáról a jövıben nem kíván lemondani.  

A közoktatási intézményekben ellátottak számának alakulását a 2003-2007 között az 
alábbi táblázat mutatja be:  

  2003-2004. 2004-2005. 2005-2006. 2006-2007. 

Óvodások 1634 1635 1640 1650 

Általános iskolások 4585 4443 4360 4283 

Középiskolások, 
szakiskolások 

1258 1258 1239 1175 

 
Az érdi óvodai ellátás terén többszörös kihívással kell szembesülnie az 
önkormányzatnak a ciklus során: egyrészt az óvodáskorú gyermekeket nevelı szülık 
jogos igényével ami az óvodai férıhelyek számát illeti, másrészt az óvodai ellátást 
finanszírozó állami normatívák várható jelentıs csökkentésével, amelyet csak 
jelentıs önkormányzati saját források felhasználásával lehet pótolni. A helyzet és a 
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lehetséges megoldási lehetıségek megvitatására széleskörő társadalmi vitát és 
egyeztetést szükséges szervezni. 
 
Érd oktatási vonzáskörzete igen nagy. Ezt bizonyítja, hogy nemcsak a 
középiskolákban, de az általános iskolákban is jelentıs a szomszédos településekrıl 
Érdre ingázó diákok száma. Ugyanakkor a nyilvántartások szerint jelentıs számú 
diák ingázik Budapestre vagy a környezı településekre. Ez utóbbi az oktatási 
intézmányek közötti egyre élesedı versenyben kihívást is jelent, hisz a nem érdi 
oktatási intézményekbe járó gyermekek után más önkormányzatok kapják az állami 
normatívát. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata arra törekszik, hogy a felsıoktatás, illetve a 
szakképzés területén is nyújthasson szolgáltatást. Így a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium épülete ad otthont az informatikai és közgazdasági ismereteket oktató 
Gábor Dénes Fıiskola egyik Konzultációs Központjának is.  

2006 szeptemberétıl a gimnázium ECDL Nyelvvizsgaszervezı Központként 
mőködik angol és német nyelvekbıl.  

A Lukin László Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Érd mővészetoktatási 
intézménye.  A gyerekek nagy része a központba bejárás helyett az általános 
iskolában részesül zeneoktatásban. Mostanra valamennyi hangszeres oktatást 
folytató tagozaton mőködik elméleti foglalkozás, szolfézsóra. Jól megoldott a 
korrepetíció is.  A 2002/2003. tanévben életre kelt az évek óta szunnyadó Érd 
Zenekultúrájáért Alapítvány, amely új kuratóriummal és újrafogalmazott célokkal 
kezdte meg a mőködését.  
 
Az Érd Városi Nevelési Tanácsadó szolgáltatásait Diósd község számára is biztosítja. 
Központi feladatként ellátott alaptevékenysége: pedagógiai szakszolgálat, nevelési 
pszichológiai tanácsadás, (beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, 
magatartási zavarokkal küzdı gyermekek, tanulók problémáinak feltárása, 
korrekciós célú, családközpontú foglalkoztatás komplex pedagógiai és pszichológiai 
módszerekkel, iskolaérettségi vizsgálat végzése, szakvélemény készítése). A város és 
vonzáskörzete óvodáival, iskoláival és egyéb szociális és mentálhigiénés 
tevékenységet folytató intézményeivel élı kapcsolatot alakítottak ki a nevelési 
tanácsadó munkatársaival.  

Tervek és feladatok  

3.1. 2007-ben –széleskörő társadalmi vitát és az intézmények körében tartott 
egyeztetést követıen- el kell készíteni Érd Megyei Jogú Város  Közoktatási 
Intézkedési Tervét. Ennek során figyelembe kell venni a közoktatási törvény 
tervezett módosításait is. 

3.2. 2007-ben el kell kezdeni a Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítását.  
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3.3. 2007-ben prognózist kell készíttetni a várható  létszámokra (mennyi diák lesz, 
mennyi óvodai férıhely szükséges a demográfiai folyamatoknak köszönhetıen).  
Ennek figyelembevételével meg kell tervezni az érdi oktatási-nevelési 
intézményhálózat fenntartható struktúráját és intézkedési tervet kell kidolgozni a 
más településekre járó érdi iskoláskorúak érdi intézményekbe való beiratásának 
ösztönzésére 

3.4. 2007 év végéig el kell készíteni az oktatási-nevelési intézményhálózat hosszútávú 
fejlesztési tervét, amely tartalmazza az intézményfelújítások és eszközfejlesztések 
ütemezését, az intézményi hálózat átalakításának elveit és a finanszírozási tervet. A 
fejlesztési terv alapján el kell kezdeni a terveztetést, pályázati források és/vagy 
finanszírozási lehetıségek felkutatását, majd a konkrét kivitelezést.  

3.5. 2008-2014- között az alábbi feladatokat be kell tervezni és ütemezni: 
• Tanuszodák építése az általános iskolák és óvodák mellett (Gárdonyi, Kırösi, 

Teleki) 
• Térségi feladatokat ellátó szakképzı központ (TISZK) létrehozása Érden 
• Kistérségi feladatokat ellátó Nevelési Tanácsadó feladatainak teljes kibıvítése 
• Kistérségi feladatok ellátása a Lukin László Alapfokú Mővészetoktatási 

Intézmény bıvítésével 
• Térségi feladatokat ellátó Vörösmarty Mihály Gimnázium fejlesztése 
• Kistérségi feladatokat is ellátó általános iskola és középfokú oktatási-nevelési 

komplexum létrehozása a Teleki Sámuel Általános Iskola bıvítésével (12 
évfolyam számára) 

• Széchenyi István Általános Iskola felújítása 
• Batthyány Általános Iskola átépítése 
• Hunyadi Mátyás Általános Iskola felújítása 
• Bolyai János Általános Iskola felújítása, és az Alsó u. 80. bıvítése 
• Erdei Iskola kialakítása a Napközis Tábor területén 
• 8. Sz. Óvoda (Felsı u.) újjáépítése 
• 4. Sz. Óvoda főtés-korszerősítése 
• Kincses Óvoda korszerősítése  
• Kisfenyves Óvoda infrastruktúrájának fejlestése 
• Meseház Óvoda infrastrukturájának fejlesztése  
• 1. Sz. Óvoda infrastruktúrájának fejlesztése bıvítéssel  
• Tusculanum Óvoda infrastruktúrájának fejlesztése  
• 7. Sz. Óvoda infrastruktúrájának fejlesztése 
• Parkváros vonzáskörzetében új óvodai férıhelyek létrehozása 

 
4. Ösztöndíj program 
2007- tıl kezdıdıen az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell a hátrányos 
helyzető tehetséges, szorgalmas gyerekek számára, az oktatásban és a sportban való 
részvételhez segítséget nyújtó ösztöndíj-rendszer anyagi forrásait. 
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II. Otthon program 

Az Otthon Program fı célkitőzései: 
• Érd otthonossá tétele a fizikai és humán infrastruktúra fejlesztésével 
• az utakra, a közmővekre, a közlekedésre fordított kiemelt figyelem 
• a szociális és egészségügyi szolgáltatások,  
• a közszolgáltatások,  
• a közösség által igénybevett szolgáltatások minıségének javítása  
• a közösségi terek, alközpontok fejlesztése 
• közbiztonság javítása 

 
1. Utak és közlekedés 
1. 1. Közutak 
 
Érd területén két fıút a 6-os és a 7-es számú utak haladnak át. A 6-os számú 
Budapest-Dunaújváros-Pécs elsırendő fıút Érdet elkerülı szakaszát 1993-ban adták 
át a forgalomnak, jelentısen tehermentesítve ezzel a belváros amúgy is zsúfolt 
forgalmát.  
Sajnos a jelentıs forgalom még mindig érinti a várost (Budafoki út), várhatóan az 
M6-os érdi tetı-M0 szakaszának átadása sem szünteti teljesen meg a teherforgalmat 
ezen a szakaszon. Ezért szükséges az M6 és a Duna közötti szakaszon a 6-os út egy 
elkerülı szakaszának megépítésének szorgalmazása az illetékes minisztériumnál. 
A település déli határvonalán áthaladó, majdan európai korridorként funkcionáló 
M6-os autópálya a városhoz várhatóan összesen négy közlekedési csomóponttal 
kapcsolódik majd. E beruházás megvalósulása egyedülálló lehetıséget kínál arra, 
hogy a városban a budaörsi, törökbálinti gazdasági-kereskedelmi fejlesztésekhez 
hasonló nagyságrendő beruházások valósulhassanak meg. 
Az M7-es autópálya a várost Parkvárosnál metszi ketté, összeköttetést biztosítva 
ezzel a város Budapest, illetve a Balaton felé irányuló forgalmának.  
Az M7-es érdi lehajtója forgalomirányítási és szabályozási szempontból egyre 
növekvı  balesetveszélyes helyzetet jelent. Ennek megoldására tárgyalások folytak a  
Nemzeti Autópálya Rt-vel. A több változat bemutatása esetén mérlegelni kell a 
közép vagy a hosszútávú megoldások támogatása között illetve azt, hogy a 
megoldások hogyan illeszkednek a Bem-tér környékének komplex fejlesztéséhez. 
 
1.2. Belterületi közúthálózat és közlekedési csomópontok 
A város belterületi közúthálózata - a 2003. évi KSH adatok szerint -399 km, melynek 
30,85%-a minısíthetı szilárd burkolatúnak.  
Fentieknek megfelelıen az egyik legfontosabb infrastruktúra-fejlesztési terület a 
közúthálózat fejlesztése.  
 
A helyi közútfejlesztés egyik irányát, a települést észak-déli, valamint kelet-nyugati 
irányban átszelı gerincutak felújítása, átépítése, valamint azokhoz kapcsolódóan 
megfelelı teherbírású csomópontok kialakítása képezi, annak érdekében, hogy a 
várost érintı  fı közlekedési útvonalak elérhetısége biztosított legyen. E területen a 
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fejlesztések, beruházások folyamatosan - a rendelkezésre álló anyagi forrásokhoz 
igazodóan - történnek.  
 
A város minden évben jelentıs útépítést kell végrehajtson az önkormányzati 
kezelésben lévı belterületi utak vonatkozásában, kihasználva az ezzel kapcsolatos 
EU pályázati lehetıségeket.  
 
A Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program (KMROP) programban 
elérhetı ú.n. „1+1 programban” minden évben részt kell venni, biztosítva a 
szükséges önerıt. 2007-ben a Diósdi út és a Bagoly utcai vasúti átjáróhoz kapcsolódó 
utakhoz kapcsolódó munkálatokra kell pályázni. 
 
Támogatni kell az önerıs útépítési kezdeményezéseket, minden évben forrást 
biztosítva az önkormányzat költségvetésében e célra. 
 
2007 november 30-ig el kell készíteni a hosszútávú útépítési- és karbantartási tervet, 
amely utcára és évekre lebontva tartalmazza az építések és munkálatok tervezett 
ütemezését, valamint a a megvalósítás finanszírozásának formáit. Koncepciót kell 
készíteni a jelenlegi földutak végleges állapotára. A jelenlegi földutak esetében nem 
csak az aszfaltút az elfogadható megoldás, figyelembe véve a kertvárosias 
környezetben a lakók igényeit. Az útépítések tervezésénél ügyelni kell arra is, hogy 
az lehetıleg a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésével összhangban, azt követıen 
valósuljon meg. Az elkészült terv alapján minden évben –a biztosított anyagi 
források szerint- az útépítések kivitelezése.  
 
2007-ben meg kell terveztetni és el kell kezdeni a Bajcsy Zsilinszky-Tárnoki-
Riminyáki útkeresztezıdés biztonságosabbá tételét. 
 
A Diósdi úti aluljáró befejezését követıen a Diósdi-Riminyáki körforgalom 
áttervezése és bıvítése szükséges. 
 
2009-ig el kell készíteni a Lıcsei-Szovátai keresztezıdés fejlesztésének tervét és a 
kivitelezés finanszírozásának koncepcióját. A biztosított anyagi források 
függvényében biztonságosabbá és városképileg is elfogadhatóbbá kell tenni. 
 
1.3. Térségi utak 
A közlekedési infrastruktúra-fejlesztésnek egy harmadik irányát képviseli a város 
térségközponti szerepköréhez kapcsolódó közútfejlesztés, hiszen a város a környezı 
térségben betöltött központi szerepébıl eredı feladatait csak úgy tudja ellátni, ha a 
környezı települések közötti megfelelı szintő közlekedési kapcsolat biztosított.  
A konkrét kezdeményezések: 
-Tárnoki út teljes hosszában való kiépítése, felújítása 
-M7-M6 összekötı út kiépítése 
-Érdet és Százhalombattát összekötı út 
-Sóskút, Tárnok és Érd északi területeit a Cora áruház parkolójával összekapcsoló 
út létesítése 
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-meg kell vizsgálni a szomszéd településekkel közös utak kiépítésének, 
felújításának lehetıségét 
 
1.4. Helyi közösségi közlekedés 
A helyi- illetve a helyközi autóbusz-közlekedés vonatkozásában a legnagyobb 
utasforgalmat a városközpontban lévı buszpályaudvar bonyolítja.  
Áthelyezésével, illetve a vasútállomással való összeépítésével, valamint a kapcsolódó 
P+R parkoló megépülésével 2005. ıszén megkezdte mőködését a város elsı 
intermodális közlekedési-, átszállási csomópontja. Innen indulnak, illetve ide 
érkeznek a fıvárossal és a környezı településekkel kapcsolatot tartó helyközi járatok. 
A parkvárosi Bem tér alközpontként, átszállóhelyként mőködik.  
Igényként merült fel a lakosság részérıl a helyi tömegközlekedési szolgáltaátsok 
továbbfejlesztése, mind területi, mind mennyiségi szempontból. 
A fentiek figyelembevételével 2008 végéig elvégzendı feladatként fogalmazódnake 
meg a következık: a helyi buszközlekedés újragondolása, az igényekhez jobban 
alkalmazkodó ráhordó hálózat kialakítása, a buszközlekedéssel ellátott területek 
növelése. A jelenlegi buszmenetrend felülvizsgálata.  A Volán és MÁV 
menetrendek harmonizálása, az elıvárosi vasút beindulásához az igények és 
lehetıségek egyeztetése. A közlekedési hálózat kiépítésének ütemterv készítése. 
 
1.5. Alternatív közlekedési módok 
Az erre vonatkozó felmérések szerint igény mutatkozik az olyan alternatív 
közlekedési módok fejlesztésére is, mint amilyen a kerékpárút-hálózat, vagy a Duna, 
mint vízi út igénybevétele.  
 
Utóbbi vonatkozásában meg kell vizsgálni, hogy az egykori ófalusi kikötı helyén 
csónak-, illetıleg – megfelelı anyagi forrás és igény esetén – akár komolyabb vízi 
jármővek fogadására is alkalmas kikötıt, hajóállomás létesüljön. Ez alapvetıen 
rekreációs funkciók ellátására alkalmas, de meg kell vizsgálni a fıváros irányában, a 
vonatkozó nemzeti programok figyelembevételével a Duna, mint alternatív 
tömegközlekedési lehetıség igénybevételét. 
 
A kerékpárút-hálózat további lépéseként anyagi forrást kell biztosítani a Nagytétény-
Érd-Százhalombatta kerékpárút megépítéséhez szükséges önrész finanszírozására. 
A belterületi úthálózat fejlesztésével egyidıben szükséges  a kerékpárút-hálózat 
bıvítési lehetıségeinek biztosítása. 
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2. Közmőhálózat, vízgazdálkodás, környezetvédelem 
2.1.  Csatornahálózat, szennyvíztisztítás 
Érden a csatornahálózat még nem teljesen kiépített, a közüzemi szennyvízcsatorna-
hálózatba bekapcsolt lakások aránya – a 2003. évi KSH adatok alapján- 20, 5 %. 
Ugyanakkor a város rendelkezik egy jelentıs kapacitású szennyvíztisztító-teleppel, 
amely Érd mellett képes fogadni a szomszédos települések, Diósd és Tárnok 
szennyvizeit is.  
2006-ban az elvégzett munkálatok eredményeképpen a szennyvíztisztító-telep 
kapacitása 5.000 m3/nap-ról kb. 8.000 m3/napra nıtt. E kapacitásbıvítés további 
kismértékő csatornabekötést tesz lehetıvé. 
A nem csatornázott részeken jelenleg 6-szor magasabb a szippantás mint a csatorna 
díja. Ha a javasolt intézkedésekkel a díjat sikerülne a felére csökkenteni, akkor a 
szennyvízzel kapcsolatos szabálysértések esete is valószínőleg csökkenne. 
A csatornázottság tekintetében jelentıs változást csak egy átfogó regionális 
szennyvíztisztítási projekt jelenthet. Ennek megvalósítására a jelenlegi álláspont 
szerint az EU Kohéziós Alapja által finanszírozott, a „Dél-Budai Régió 
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja” címő projekt keretében kerülne 
sor. A projekt összértéke 2004-es árakon számítva mintegy 71.000 millió forint, ebbıl 
az érdi csatornahálózat fejlesztése kb. 25.000 millió forint.  
E projekt keretében sor kerülne kb. 220 km gravitációs- és kb. 9 km nyomott csatorna, 
valamint 5 darab átemelı megépítésére. Emellett a regionális szennyvíztisztító 
kiépítésével párhuzamosan megvalósulna a jelenlegi érdi telep felszámolása és 
rekultivációja is.  
A beruházás megvalósulása esetén a csatornázottság aránya - a népesség várható 
növekedését is figyelembe véve- 90 %-ra emelkedik. A pályázati anyag elıkészítése 
(elıkészítı tanulmányok, hatástanulmányok, elvi engedélyezési tervek elkészítése) a 
fıváros gesztor szerepe mellett folyamatban van. 
A gazdasági program készítésének idıszakában merült fel az a nem várt akadály, 
hogy a projekt keretében az addig elvárt 10% helyett 30-35%-os önerıt várnak el az 
önkormányzattól illetve a lakosságtól, ez jelentısen csökkenti az ilyen formában való 
megvalósulás lehetıségét. 
A Kohéziós Alap pályázat lehetısége mellett a város természetesen nem mond le a 
szennyvíz-csatorna hálózattal kapcsolatos önálló - saját, illetıleg központi 
forrásokból - történı fejlesztésérıl sem, melyekbe alternatívaként szakmai partner 
bevonását is meg kell vizsgálni. 
Egy 2006-ban készült felmérés szerint a lakosság többsége –leginkább azokon a 
területeken, ahol nincs jelenleg csatornázás- hajlandó részletfizetés formájában részt 
venni az infrastrukturális fejlesztésekben. Létezik egy helyi rendelet az önerıs 
közmőépítések támogatásáról, ennek alkalmazása bizonyos esetekben megoldást 
jelenthet. 
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Feladatok: 
A felszíni víz szennyvízcsatornába való szabálytalan bevezetésének felderítése. 
Ellenırzési akció kidolgozása a szolgáltatóval közösen. 
 
A teljes csatornázásig olyan szennyvízleürítı lehetıség megteremtése, ami 
lényegesen csökkentené a jelenlegi szippantás igen magas díját.  
 
A csatornázatlan területekre, ahol lehetıség és lakossági igény van, viziközmő 
társulás keretében önerıs fejlesztés megindításának önkormányzati támogatása 
(foghíjas területek bekötése), a szükséges anyagi források biztosítása az 
önkormányzat költségvetésébıl. 
 
A város teljes csatornázását biztosító program lebonyolítása. Ennek egyik 
lehetısége (megfelelı pénzügyi feltételek teljesülése esetén) a Dél-Budai Regionális 
Szennyvíztisztító Projekt. A DBR projekt mellett alternatívaként meg kell vizsgálni 
egy érdi központi tisztító létesítésének lehetıségét vagy újabb tisztítókapacitások 
létesítésének lehetıségét. 
 
2.2. Felszíni vízelvezetés 
Az idıjárási viszonyok egyre szélsıségesebbé válásával egyre nagyobb problémát 
jelent a felszíni vízelvezetés nem megfelelı megoldása. 
 
Ennek okán 2007 szeptember 30-ig el kell készíttetni egy intézkedési tervet, amely: 
-ütemezi a megoldandó feladatokat, a legkritikusabb pontokkal kezdve 
-tartalmazza az intézkedések pénzügyi vonzatát, lehetéséges finanszírozási 
alternatívákat 
-megoldásokat javasol a Rávna és a 6-os, M6-os építkezések által generált 
problémákra 
 
2007-ben és 2008-ban elı kell készíteni és be kell adni a terv alapján a KM-ROP-ban 
megpályázható EU forrásokra az intézkedési tervnek megfelelıen elıkészített 
pályázatokat.  
 
2.3. Vízellátás, vízgazdálkodás 
A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya – a 2003. évi statisztikai adatok 
szerint – a városok átlagértékénél magasabb 99%.  
2006-ban a tulajdonos önkormányzatok az ÉTV Kft 26%-os tulajdonrészét és az ÉTV 
Kft menedzsmentjogait értékesítették a Veolia Víz-FCSM Rt konzorciumnak. Az 
aláírt privatizációs szerzıdéscsomag szerint 2006 év végéig a befektetık javaslatot 
kellett volna tegyenek a viziközmő vagyon középtávú (5 éves) felújítási és 
rekonstrukciós tervére (ez a program készítésének idıpontjáig nem történt meg). A 
város egyes részein az elmúlt évek során tapsztalható vízellátási problémák 
megelızésére az elkövetkezı idıszakban ennek pótlásaként az önkormányzat fontos 
feladata egy  közép- és hosszú távú víz- és csatornafejlesztési terv készítése, a 
szolgáltatókkal a fejlesztési terv egyeztetése, a fejlesztési irányok kijelölése. 
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2.4. Hulladékkezelés és -hasznosítás 
 
Az Érd-Kom Kft. látja el Érd város, valamint számos környezı település, így  Diósd, 
Martonvásár és Tordas községek hulladékelszállítását is.  
 
A szelektív hulladékgyőjtés számára Érd területén 47 db győjtısziget létesült, 
melyekkel gyakorlatilag az érdi lakott terület lefedésre került.  
 
Az Érd-Kom Kft privatizációs szerzıdésének elıírásait igénybe véve 2007-2008-ban: 
-meg kell állapítani az érdi lakossági szilárd hulladék valamint az érdi szelektív 
hulladékgyőjtés valós költségeit és elérni a szolgáltatóval a díjszabás ennek 
megfelelıen módosítását 
-el kell érni a vállalt befektetések realizálását, további hulladékudvarok létesítését 
 
2.5. Földgázellátás, távközlési hálózat,villamosenergia-ellátás 
 
A városban vezetékes gázszolgáltatás 1978-ban kezdıdött meg. A 2003. évi 
statisztikai adatok szerint a gázhálózat kiépítettsége 91 %-os. 
 
A távközlési hálózat területen is jelentıs fejlıdésen ment át a város. 1991-ben 
nyilvántartások szerint még csak 1.203 volt a bekapcsolt állomások száma. Az elmúlt 
években a távközlési hálózat szinte teljesen kiépült, a 2003. évi KSH adatok szerint a 
lakások 97%-a rendelkezik egyéni távbeszélı-fıvonallal. A hálózat alkalmas a 
legújabb technológiák alkalmazására, országosan a fıváros után elsık között 
vezettek be több új szolgáltatást (ADSL, IP TV, stb) 
 
Érd város közüzemi áramszolgáltatója az ELMŐ Rt., a világítási berendezések és az 
energiaellátó hálózat is ELMŐ tulajdona. A város mintegy 400 km-es úthálózatán 
8600 db lámpatest világít 160 db transzformátor körzetre elosztva, ebbıl 137 db 
szabályozva van. Ez az összes beépített teljesítmény 92 %-a. A közvilágítás fényáram 
szabályozó berendezésekkel ellátott, melyek este 22 óra és reggel 5 óra között 
csökkentik a fényerıt, mellyel jelentıs energia és díj takarítható meg. A világító 
berendezések állapota korszerőséget és mőszaki állapotot tekintve megfelelı. Az 
áramellátottság 100 %-os. 
E területen megfogalmazott feladat a közvilágítási hálózat felmérése, az ellátatlan 
területek számbavétele, a világításfejlesztésre program kidolgozása. 
Az intézmények villamosenergia beszerzését racionalizálni kell, az energiapiacon 
történı villanyáram vásárlás feltételei megteremtésével. 
 
2.6. Távhı 
A távhıellátás Érden a lakótelep épületeire, illetve a környékén lévı néhány 
önkormányzati intézményre terjed ki. Jelenleg koncesszióban mőködteti az Érdhı 
Kft.  
Kezdeményezni kell a koncessziós szerzıdés teljesítésének felülvizsgálatát, a 
szolgáltatóval közösen az árképzési mechanizmus felülvizsgálatát, a 
szolgáltatásért fizetendı díj csökkentése céljából. 
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2.7.  Egyéb környezetvédelmi feladatok 
2007-ben biztosítani kell az önkormányzat költségvetésébıl a Panel-program 
önkormányzati részét. 
 
2008-ig meg kell vizsgálni az energiatakarékos és alternatív energiákat felhasználó 
családi házak kialakításának lehetıségét, egy helyi támogatási és ösztönzı rendszer 
kialakítását. 
 
2008-ban ki kell dolgozni a helyi és kistérségi megújuló energia-programot, amely 
elsısorban a közintézmények alternatív energiafelhasználásának szorgalmazására, 
másrészt a a lakosság részére információs szolgáltatásokra irányul. 
 
2008-2009-ben ki kell dolgozni a helyi természetvédelmi területek komplex 
fejlesztésének tervét, fel kell kutatni a lehetséges finanszírozási forrásokat 
(elsısorban EU pályázatok). 
 
2010-ig meg kell vizsgálni és a lehetıségek függvényében ki kell fejleszteni a 
lakossági zöldulladék-komposzt programot és a csapadékvíz házi 
újrahasznosításának lehetıségeit (házi öntözırendszerek). 
 
 
3. Egészségügyi szolgáltatások 
 
3.1. Egészségügyi alapellátás 

Háziorvosi ellátást 10 gyermek és 20 felnıtt körzetben látják el vagy egyéni, vagy 
társas vállalkozási formában. Az Önkormányzat a 14/2002. (VII.22.) ök.  
rendeletében rögzítette a körzetek nagyságát, és határait.  

Az Önkormányzati törvény a települési önkormányzatok kötelezettségévé tette az 
alapellátás biztosítását, az egészségügy finanszírozásának jelenlegi rendszerében a 
fenntartó önkormányzatoknak saját költségvetésükben kell gondoskodniuk a 
tulajdonosokra háruló feladatok anyagi fedezetérıl.  Ennek megfelelıen a települési 
önkormányzat jelenleg nem vonulhat ki teljes mértékben az egészségügyi ellátás 
finanszírozásának területérıl. 

Érd Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a rendelıket a 
háziorvosoknak ingyenes használatba adja a 2002-ben aláírt szerzıdésük szerint.  Az 
épületek állapota nem kielégítı. Az Önkormányzatra hárulnak a javítási munkák. 
Mozgássérültek részére egyik rendelıben sincs kialakítva mellékhelyiség. 
 
Szükséges az intézményrendszer teljes fizikai környezetének átalakítása (javítása) 
az ANTSZ és az Európai Uniós elvárásoknak megfelelıen. Ennek érdekében 2007 év 
végéig egy teljes állapotfelmérést és felújítási tervet kell készíteni. 
 
Közös érdek mentén, megfelelı feltételekkel az önkormányzat megállapodhat a 
háziorvosokkal. A finanszírozási rendszer változásáig fennmaradnak az orvosi 
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rendelık kialakítására és felújítására vonatkozó, jelenleg is meglévı önkormányzati 
kötelezettségek. Példaként megemlíthetı, hogy a Duna utcai gyermekrendelı 2006 
évben épült Önkormányzati támogatással, ahol a védınıi szolgálat is helyet kapott. 
Folyamatban van a Kutyavári úti rendelı problémájának megoldása is, a Balatoni út 
66 szám alatt épült Casinó üzletházba történı átköltöztetésével.  
 
A város területileg és létszámában is állandó növekedést mutat, célszerő az M7-es 
autópályán túli területre a háziorvosi, védınıi, fogászati munkához kapcsolódó 
infrastruktúra fejlesztése. 
 
Az International Ambulance Kft. Érd, Tárnok, Diósd, Sóskút, Pusztazámor központi 
orvosi ügyeletét látja el  2005. február 1-jétıl. Az összevont központi ügyelet 
összesen 82.500 felnıtt és gyermek sürgısségi orvosi ellátását biztosítja, jelenleg a 
nap 24 órájában . 
 
A Képviselı-testület a fogászati körzetek nagyságát módosította, 2 új vegyes körzet 
kialakítását hagyta jóvá. A mőködtetınek saját magának kellett rendelkeznie 
eszközökkel és helyiséggel. Az Érd Cseresznyefa u. 55. szám alatt nyílt meg az 
alapellátási rendelı, tehermentesítve ezzel a szakorvosi rendelıintézet 
helyiségkapacitását. Az önkormányzat ezzel a döntéssel megszüntette azokat a 
területi aránytalanságokat,  melyek korábban a lakosságszám terén mutatkoztak. A 
fogászaton szintén lezajlott a funkcionális privatizáció, azonban az orvosok a 
szakorvosi rendelıintézetben mőködnek tovább. 
 
A városban 2 iskolafogászat mőködik, amelyek Szakorvosi Rendelıintézetben látják 
el feladatukat. Rendszeres szőréseket, egészségügyi felvilágosításokat tartanak az 
intézményekben mőködı iskola orvosokkal és az iskola védınıkkel. 
 
A védınıi szolgálat a szakorvosi rendelıintézet feladatkörében mőködik 19 területi 
és 6 iskolavédınıvel. A területi védınıi szolgálat a minimum feltételeknek 
megfelelı eszközeinek pótlása megtörtént. A területi gondozottak száma: 4802 fı.  
 
2006-ban 770 gyermek született Érden. Az országos átlaggal szemben – amely 
csökkenést mutat – Érden az elızı évinél 80 gyermekkel született több. Az iskola-
védınık felszerelése még hiányos, eszközbeszerzés folyamatban. A védınıi 
szolgálat magas szintő, egészség-orientált képzettséggel, preventív szemlélettel, 
országos lefedettséggel képült kapcsolatrendszer. Jelentıségük az egészségügyi 
felvilágosító, nevelımunkában jelentkezik, valamint ösztönzi a szőrıprogramokban 
való részvételt. Az intézmények oktatási-nevelési tervében szerepelnek a védınık 
által javasolt programok, a munkában a védınık aktívan vesznek részt. 
 
Érd városa új, korszerő, egynapos sebészeti ellátást is biztosító intézmény építését 
tervezi (Multifunkcionális egészségügyi centrum) a Hegyaljai és Kolozsvári utcák 
által határolt, 10,5 ha nagyságú, jelenleg üres, önkormányzati tulajdonban lévı 
területen. A fejlesztésre kijelölt terület „zöld mezıben” található, Érd legnagyobb 
településrészén, Parkvárosban, közel az M7 autópálya csomópontjához, valamint a 
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csomópontnál tervezett új településközponthoz. A terület nagysága miatt betarthatók 
a megfelelı, elıírt védıtávolságok, valamint a tervezett beruházás után még 
rendelkezésre állnak fejlesztési tartalékterületek, pl. következı ütemben ide 
telepíthetı egy fekvıbeteg-ellátó intézmény is, vagy egyéb kapcsolódó alternatív 
gyógymódokat, vagy egészségmegırzı tevékenységeket is kielégítı komplexum. 
 
A város környezetébe illeszkedı, igényes építészeti kialakítású, kétszintes, központi 
aula-udvar köré szervezett új épületben szeretné kialakítani a régi mellett számos új 
szolgáltatást is nyújtó, valamint egynapos sebészeti ellátást is biztosító 
rendelıintézetét. 
  
Az új létesítményben kialakításra kerül továbbá egy négyállásos korszerő 
mentıállomás, így lehetıség van a jelenlegi, korszerőtlen állomás kiváltására. Közös 
diszpécserközpont mőködtetésével a sürgısségi beavatkozás magasabb szintre 
emelhetı. Az ügyeleti és traumatológiás ellátás jobban szervezhetı és 
költséghatékonyabb lesz. 
A városnak ezen a részén, nem található közforgalmú gyógyszertár, a tervezett 
létesítményben egy modern közforgalmú gyógyszertár is helyet kap. 
 
3.2. Kórházi ellátás 
Városunk kórházi ellátása jelenleg szorosan a fıvároshoz kötött. Az elmúlt években 
kórházi ellátás szempontjából bázisnak a Rókus kórház és intézményei voltak 
tekinthetık. Ide tartozott a belgyógyászat, szülészet-nıgyógyászat, csecsemı- és 
gyermekgyógyászat, fül-orr-gége, szemészet, reumatológia, szájsebészet, a 
pulmonológia a törökbálinti, az alkohológia a pomázi Munkaterápiás intézethez. Az 
egyéb szolgáltatásokat is a fıvárosi kórházak látták el. 
 
A 2007 április elsején a kormányzati döntéssel életbe léptetett kórházi beutalási rend 
számos anomáliát és elfogadhatatlan tartalmaz (pl. a belgyógyászati és kardiológiai 
ellátás terén a kerepestarcsai Flór Ferenc a kijelölt kórház). Ezért szükséges az 
önkormányzat részérıl a megfelelı megállapodások tárgyalásos úton való 
elıkészítése és ennek nyomán a kijelölt kórházak megváltoztatásával az érdiek 
részére megközelíthetı és színvonalas kórházi ellátás biztosítása. 
 
A kórházi kezelést igényelı, jelentıs lakosságszám lényegesen csökkenthetı lenne 
egy jól mőködı, jól felszerelt szakorvosi rendelıintézeti ellátással. Az aktív 
korosztály mőtéteinek száma igazolja azt, hogy – nyilván nem a teljes esetszámot, de 
jelentıs részét egynapos sebészeti szolgáltatásban ellátva – kórházi ágykapacitást 
szabadítana föl. Az érdi lakosok 2005. évi kórházi kezeléseinek ápolási napjait 
figyelembe véve, és 82%-os ágykihasználtsággal számolva, egy 300 ágyas (elméleti) 
kórház teljes éves kapacitását foglalja el. 
 
Ugyancsak a fenti számok igazolják azt, hogy a kórházi kezelést követı rehabilitációs 
rendszereket célszerő lenne a lakóhelyhez közel, járóbeteg-formában megvalósítani. 
A számsorok ismeretében született meg a döntés egy korszerő, befejezett ellátást 
nyújtó járóbeteg-ellátás rehabilitációval, és krónikus ellátással összekötött 
rendszerének megvalósítására zöld területen. 
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Célszerő a multifunkcionális egészségügyi központ bıvítése - a központi 
intézkedések nyugvópontra kerülése után - a város déli területeken fekvı települések 
lakosainak bevonásával a rehabilitációt is nyújtó szolgáltatások körével 
 
 
3.3. Gyógyszertárak 
 
A megváltozott jogi környezetben a gyógyszerészeknek lehetıségük nyílt – a 
jogszabályban foglalt feltételek teljesítésével – új gyógyszertár nyitására. 
Városunkban jelenleg 12 mőködı gyógyszertár látja el a lakosok kiszolgálását. A 
lakosságszám növekedésével biztosítani kell a nem kellıen ellátott területeken is a 
gyógyertárak szolgáltatásait.  
 
4. Szociális szolgáltatások 
 
A szociális szolgáltatások lehetséges alanyai általában a kedvezıtlen 
életkörülmények között élık közül kerülnek ki, közülük is elsısorban az idısek, a 
betegek, a fogyatékosok és a hajléktalanok. A statisztikai adatok felhívják a figyelmet 
arra, hogy csökken a születések száma, növekszik a születéskor várható életkor, 
ezáltal a gyermekkorúak aránya fokozatosan csökken, az idıs (60 éven felüli) 
korosztályé emelkedik.  A szociális ellátó rendszer legnagyobb célcsoportját az idıs 
korosztály adja. A 60 évesek és idısebbek aránya 2006-ben a városban elérte a 19,4%-
ot. A lakosság korösszetétele, öregedése, az aktív népesség társadalmon belüli 
csökkenı aránya, jövedelmi viszonyai meghatározzák a szociális szolgáltatások iránti 
keresletet.  
 
Az önkormányzati szociális intézményrendszer 1996-ban átszervezésre került, 
melynek oka a funkcionális feladatmegosztás, ezzel a meglévı erıforrások 
hatékonyabb felhasználása. 
 
Az alapszolgáltatások tekintetében fokozott figyelmet igényel a településeken 
jelentkezı szolgáltatások iránti igények megjelenése, valamint a település teherbíró-
képessége.  
 
A nappali ellátás alapvetıen egy nyitott, a szükségletekre gyorsan reagáló ellátási 
formává kell hogy váljon. Ennek érdekében feltétlenül szükséges a településen egy 
széles körő igényfelmérés, melynek során  átfogó kép alkotható az ellátások iránti 
valós igények tekintetében. 
 
A szakosított és alapellátási feladatokat is ellátja az Önkormányzat, azonban a 
törvényi kötelezettségeknek teljes mértékben nem tudunk eleget tenni. Mint megyei 
jogú városnak lényegesen több feladatunk lenne, de ez finanszírozási problémák 
miatt nem megoldható. Az elmúlt évek tendenciája alapján a  normatív hozzájárulás 
évrıl-évre csökken. Jelenleg a Szociális Gondozó Központ 6 tagintézménnyel  és 1 
gazdasági irodával, 11 telephelyen látja el a személyes gondoskodás körébe tartozó 
feladatait. Az épületek állaga leromlott, felújításra, karbantartásra nincs fedezet. 
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A feladatellátás hatékonyságának növelése érdekében, valamint gazdaságossági 
szempontból elengedhetetlen a szociális szolgáltatások telephelyeinek koncentrálása 
és átszervezése. 
 
A non-profit szervezetek bevonásával vizsgálni kell  a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások hatékonyabb mőködtetését, pályázatot kell kiírni a mőködtetésre, a 
beérkezı  ajánlatoktól függıen akár egészében, akár csak azokat a feladatokat 
(idısotthon, bölcsödéi ellátás) melyek fenntartása a legnagyobb megterhelést jelenti a 
városnak. Ez a típusú feladat ellátás egyre jobban elterjedt, több jó példa van rá, hogy 
sokkal magasabb színvonalon, hatékonyabban biztosítható a szolgáltatás, az ellátásra 
kötelezettnek pedig költség kímélı megoldás. A non profit szervezeteknek a szociális 
ellátás területén nagyobb mozgásterük van, egyéb pénzeszközöket is be tudnak 
vonni, s így új szolgáltatási formák bevezetése is megvalósítható. 
 
A Szociális Gondozó Központ tagintézmányei által ellátott feladatok a következık: 
 
4.1. Bölcsıdék 
gyermekek napközbeni ellátása 6 hó és 3 éves kor között 
4.2. Családsegítı szolgálat 

� támogató szolgálat 
� pszichiátriai közösségi ellátás 
� információs Iroda 

4.3. Gyermekjóléti Központ 
� utcai szociális munka 

4.4. Ifjúsági Klub és Információs Iroda 
� nem kötelezı ellátási forma, a 10 év feletti gyermekek és fiatalok 

alternatív napközbeni ellátását biztosítja. 
4.5. Habilitációs Központ – fogyatékos személyek nappali intézménye 
A kötelezı ellátási forma mellett önként vállat feladatként ellátja a „korai fejlesztés, 
képzés” feladatot is, egyedülállóként a megyében.( egyéni tanácsadás, pedagógiai 
vizsgálat, komplex fejlesztıfoglalkozás, konduktív pedagógia, logopédiai fejlesztés, 
stb.). 
4.6. Hajléktalan Ellátást Biztosító Központ 
A Központ által biztosított kötelezıen ellátandó feladatok 

� nappali ellátást  
� férfi átmeneti szálló 
� nıi átmeneti szálló 
� éjjeli menedékhely 
� családok átmeneti otthona 

4.7. Idısellátás 
A Gondozó Központ legnagyobb tagintézménye, mely az alábbi kötelezı feladatokat 
látja el:  

� Étkeztetés 
� Házi segítségnyújtás 
� Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
� Idısek nappali ellátása 
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� Idısek otthona 
4.8. Gyermekek átmeneti otthona 
Az önkormányzat feladat-ellátási szerzıdés keretében Fészek Egyesület által 
biztosítja. 
4.9. Civil szféra a településen 
A szociális - különösen a személyes gondoskodást nyújtó ellátások területén – az 
önkormányzat mellett fontos szerepet töltenek be a civil szféra szereplıi, 
magánszemélyek, társadalmi szervezıdések is. Az Érd város területén mőködı civil 
szervezetek közül több mint 20 tölt be igen komoly feladatot a szociális ellátások 
biztosításában (3 családok átmeneti otthonának fenntartása, idısek ápolása-
gondozása, fogyatékos gyermekek és családjaik támogatása, csökkent 
munkaképességőek foglalkoztatása). A legújabb intézmény ezen a területen a Leány, 
Anya, Gyerek Közhasznú Alapítvány által létrehozott és 2005. áprilisában átadott 
Lea Otthon, mely – több funkciós gondozóközpontként – összesen 20 
krízishelyzetben lévı fiatal anya és gyermeke befogadására és ellátására. 
Nem önkormányzati fenntartással 2 idısek otthona mőködik Érden ( 3 telephelyen). 
A Szent József katolikus szeretet otthon, és az üzleti vállalkozásként mőködı 
Napfényotthon, melynek már két nyugdíjas háza is üzemel Érden. 
 
Legfontosabb feladatok 
A non-profit szervezetek bevonásával vizsgálni kell  a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások hatékonyabb mőködtetését, pályázatot kell kiírni a mőködtetésre, a 
beérkezı  ajánlatoktól függıen akár egészében, akár csak azokat a feladatokat 
(idısotthon, bölcsödéi ellátás) melyek fenntartása a legnagyobb megterhelést jelenti a 
városnak. Ez a típusú feladat ellátás egyre jobban elterjedt, több jó példa van rá, hogy 
sokkal magasabb színvonalon, hatékonyabban biztosítható a szolgáltatás, az ellátásra 
kötelezettnek pedig költség kímélı megoldás. A non profit szervezeteknek a szociális 
ellátás területén nagyobb mozgásterük van, egyéb pénzeszközöket is be tudnak 
vonni, s így új szolgáltatási formák bevezetése is megvalósítható. 
 
Felzárkóztató ház ( egészségház) a hátrányos helyzető gyermekeknek. Tanítás után 
lehetısége volna korrepetálásra szülıkkel közösen, összekapcsolva  életmód formáló 
programokkal. Azon családoknak nyújtana segítséget,akiknek otthon nem 
biztosítottak a feltételek, lehetısége lenne tisztálkodásra, mosásra képzett 
szakemberek vezetésével a mindennapi életvitelhez viteléhez szükséges dolgokat 
tanulnák meg gyermekek, családok.  
 
Szociális intézményrendszer átalakítása 
 
A szociális intézményrendszer átalakításával   az alább felsorolt 3 intézménytípus 
létrehozása is megoldható. A pályázati kiírásban szerepeltetni kell milyen ellátásokra 
jelentkezik igény  a városban,  várhatóan hány fı ellátását kell biztosítani. A jelenleg 
mőködı ellátási formák létszám igényét felül kell vizsgálni, valószínősíthetı, hogy 
egyes szolgáltatásoknál kevesebb fıre  kell  szolgáltatást biztosítani, ehelyett azonban 
az igényeknek megfelelıen új ellátásokat kell bevezetni. A bentlakásos és átmeneti 
intézményekhez lehet integrálni a különféle csoportok nappali és közösségi ellátását 
is.  
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Mentálhigiénes ellátások kiterjesztése:  
Az 1993. évi III. törvény „ közösségi ellátások” címszó alatt  szerepelteti a  
pszichiátriai és szenvedélybetegek részére nyújtandó mentálhigiéniás ellátásokat. 
Pszichiátriai közösségi ellátás már mőködik a városban, melyet a családsegítı 
központ végez. Szükséges azonban egy olyan  közösségi intézmény létrehozása, 
amely a különféle szenvedélybetegségekben szenvedık és hozzátartozóik részére 
nyújt  hatékony segítséget.  Ennek az intézménynek a segítségével, az itt dolgozó 
szakemberek bevonásával az úgynevezett „alacsony küszöbő” ellátás biztosítását is 
meg lehet oldani. A többféle közösségi ellátás egy intézményben történı 
integrálásával, ezen gondozottak nappali ellátása is megoldható lenne egy késıbbi 
idıpontban. 
 
Idısotthon bıvítése, idısek átmeneti otthonának kialakítása:  
A rendelkezésre álló férıhelynél lényegesebb nagyobb igény jelentkezik az  idısek 
bentlakásos otthonára. A meglévı intézmények felújítása, bıvítése halaszhatatlanná 
vált. Ezzel egy idıben létre kell hozni az idısek átmeneti otthonát, mely egy 
intézményen belül, külön részleg kialakításával hatékonyan megoldható lenne. 
Ennek a részlegnek a kialakítása valószínőleg csökkentené a bentlakásos otthonba 
várakozók számát és lecsökkentené a várakozás idejét. Egy-egy betegségbıl felépülés 
után remény van rá, hogy a nem túl elesett idıs ember segítséggel saját otthonába 
visszagondozható lesz. 
 
Fogyatékosok otthona létrehozása, ezen belül átmeneti részleg kialakítása 
Jelenleg a megyei fenntartású fogyatékosok otthonában 25 fı érdi ellátott van, a 
férıhelyre várakozók száma 2-3 fı. Nagy igény mutatkozik erre az ellátási formára 
is, hiszen  a család egy bizonyos ideig fel tudja vállalnia a fogyatékos egyén ellátását, 
de a szülı halála,  vagy egy betegség következtében azonnali elhelyezésre lenne 
szükség. A fentiek miatt elengedhetetlen az otthonon belül egy átmeneti részleg 
kialakítása. Ez az ellátási típus idıközönként az ilyen személyt gondozó családot 
tehermentesíteni tudná ( mely a család mentális szinten tartásához elengedhetetlen), 
csökkentené az elhelyezésre várakozók számát és elhelyezésre várás idıtartamát. 
Mint leendı kistérségi  központ,  a környezı településeken jelentkezı igényeket is ki 
tudná elégíteni.  
 
Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása  
2009. január 1-tıl mint megyei jogú városnak  a törvényben foglaltak szerint 
biztosítani kell a személyes gondoskodást nyújtó szakellátások keretében az otthont 
nyújtó ellátást, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást.  
Ennek értelmében az otthont nyújtó ellátások tekintetében az ellátásra kötelezettnek 
vagy gyermekotthont kell létrehoznia, ahol az ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, illetve az utógondozói 
ellátást igénylı fiatal ellátása biztosítva van. Vagy másik lehetıség, hogy helyettes és 
nevelı szülıi hálózatot mőködtet az utógondozásban részesülı fiatal részére pedig 
lakhatást nyújtó külsı férıhelyet biztosít.   
A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében ellátja mindazokat a 
feladatokat, melyet részére a jogszabályok elıírnak.  



 21

 
A gyermekvédelmi szakellátás biztosítását a fenntartó vagy saját intézménye útján, 
vagy non profit szervezettel kötött feladat ellátási szerzıdés keretében látja. Ennek a 
feladatnak az ellátása jól megoldható lenne civil szervezet bevonásával, hiszen 
gyermekvédelmi alapellátási feladatot jelenleg is civil szervezett látja el szerzıdés 
keretében.  
 
Ifjúsági Információs és tanácsadást szolgáltató Klub létrehozása  a város több 
pontján 
 
Ifjúsági Információs és tanácsadást szolgáltató klub jelenleg a város egy pontján,  a 
városközpontban mőködik. Ez az ellátási forma közkedvelt a 10 év feletti gyermekek 
és fiatalok körében. Ezzel az ellátási formával kiváltható a gyermekek és fiatalok 
napközbeni alternatív ellátása is. A város nagyságából adódóan szükség lenne még 
több ilyen jellegő intézmény létrehozására a  város más pontjain is. A késıbbiek 
folyamán ezek az intézmények bizonyos fejlesztések után a hátrányos helyzető 
gyermekek felzárkóztatásának helyszínei is lehetnének. 
 
5. Közrendvédelem 
 
5.1. Érdi Városi Rendırkapitányság 
 
A körzeti szerepet betöltı (Érd mellett a százhalombattai, tárnoki, sóskúti, diósdi, 
pusztazámori rendırırsöket is összefogó, irányító) Érdi Rendırkapitányság 
rendkívül fontos szerepet játszik a város életében. 
 
A város lakói körében végzett felmérések és a hivatalos rendırségi beszámolók 
tükrében is megfogalmazható, hogy szükséges egy új, korszerő, a személyi 
állomány elhelyezésére és az ügyintézés színvonalas lebonyolítására alkalmas 
épülettel kiváltani a jelenlegi rendırség épületét, legkésıbb 2009-ig. 
 
A látható rendırség és a város kiterjedése indokolja, hogy 2007-ben újból létrejöjjön 
és a részönkormányzatokkal együttmőködve hatékony bőnmegelızési tevékenység 
alapjául szolgáljon a Körzeti Megbizotti Iroda (KMB) rendszer. Az önkormányzat 
közre kell mőködjön a szükséges tárgyi feltételek biztosításában. 
 
5.3. Polgárır Szövetség 
A városban huzamosabb ideje mőködı polgárırség nagymértékben hozzájárul a 
település közbiztonságának erısítéséhez. Hagyományos feladataik mellett fontos 
szerepet töltenek be az óvodák és általános iskolák környezetének felügyeletében, 
valamint részt vesznek az önkormányzati rendezvények helyszínbiztosításában is.  
 
Az önkormányzat nagyobb anyagi támogatásban kívánja részesíteni az Érdi 
Polgárır Szövetséget, amely a rendırséggel együttmőködve hatékony munkát 
végezhet a bőnmegelızés terén, a KMB Irodákhoz kapcsolódóan. 
 
Szintén a hatékony munkavégzés feltételeinek megteremtésének elısegítésére az 
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önkormányzat a Polgárır Szövetség rendelkezésére bocsátja a Duna utcai volt 
rendelı épületét, diszpécserszolgálat létesíztése és mőködtetése céljából. 
 
5.4. Érd Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága 
2003 óta mőködik a városban - a térség lélekszám és területi elhelyezkedés alapján is 
legjelentısebb településén - hivatásos tőzoltóság. 

Érd Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága létszámát tekintve az országban a 
4. legjelentısebb tőzoltóság, térségi szerepe kiemelkedı jelentıségő, vonulási területe 
vonulási területe több mint 18 településre terjed ki, míg a tőzrendészeti hatósági 
feladatokat mintegy 30 település vonatkozásában látja el.  

A 2003-ban részben állami részben önkormányzati forrásból felépült - parancsnoki 
épületet és 6 szerállásos üzemi épületet magában foglaló tőzoltólaktanya - a korszerő 
technika és hírközpont igénybevételével látja el a város, valamint a környezı 
települések tőz-és katasztrófavédelmi feladatait. 
 
6. Központ és alközpontok, közterek, közterületek, városfejlesztés, városrendezés 
 
6.1. Alközpontok, közterek, városfejlesztés 
A város kiterejedt területét, valamint az ellátandó területeket figyelembevéve 
megfigyelhetı egy természetes igény és folyamat alközpontok kialakulására. 
 
Az alközpontok városképileg is fontos kialakítása mellett szolgáltatási funkciókat is 
kell nyerjenek és biztosítani kell az olyan szolgáltatások megtelepedését is, amelyet a 
vonzáskörzetébe tartozó lakók vehetnek igénybe: önkormányzati ügyfélszolgálat, 
posta, egészségügyi alapellátás, gyógyertár, kereskedelmi szolgáltatások, stb. 
 
Kiemelten kell kezelni a Bem-tér és az Érdligeti alközpont fejlesztését. A Bem tér 
esetében támaszkodni kell a város által korábban elkészítettett tervekre, 
tanulmányokra.  
 
A Bem-tér program a kereskedelmi fejlesztésekkel 2008-ban el kell induljon, ehhez 
kapcsolódóan szükséges a lakosság és az érintett szereplık bevonásával egy komplex 
rendezési terv kidolgozása és végrehajtása. 
 
Meg kell találni Parkváros vonzáskörzetében egy piac kialakításának lehetıségét, 
legkésıbb 2009-ig. 
 
Az Érdligeti alközpont kialakítása során a volt strand  területének felhasználásával 
biztosítani kell a zöldfelületet, közösségi teret. 
 
Érd-Óvárosban a Duna-part és a meglévı idegenforgalmi potenciál hasznosítására 
egy komplex tervet kell kidolgozni legkésıbb 2008 decemberig. 
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6.2. Városközpont 
2007-ben –lehetıleg pályázati pénzek felhasználásával- meg kell kezdeni a Kálvin tér 
projektet. 
 
Legkésıbb 2008-ban el kell kezdeni a Gesztelyi-ház rekonstrukcióját.  
 
A Diósdi úti vasúti aluljáró környékének rendezésével (Mária utca-Alispán utca), 
valamint a Pelikán-sétány megépítésével ki kell alakítani a sétálóutcákat, a 
találkozóhelyet, a szabadidı kellemes eltöltésének lehetıségét biztosítva. 
 
2009-ig meg kell vizsgálni a Szabadság-tér városképi és funkcionális rendezésének 
lehetıségét. 
 
6.3. Közterületek 
A tapasztalat szerint igény volna rá, hogy a plakátokat legális formában 
helyezhessék el a hirdetık. Hirdetmények (plakátok) elhelyezésére szolgáló 
berendezések elhelyezése a városközpontban, és az alközpontokban, buszmegállók 
mellett, stb. megoldandó feladat. Ezzel párhuzamosan megoldást kell találni az 
illegálisan kihelyezett hirdetı-berendezések folyamatos eltávolítására.  
 
Meg kell valósítani egy olyan utcanévtábla-programot, amely nem balesetveszélyes, 
informatív és városképbe illı módon segít az érdi utcákon való tájékozódásban. 
  
Közterületre összehordott hulladék, sitt folyamatos elszállítása (amennyiben 
lehetséges, a költségek utólagos ráterhelése a hulladék elhelyezıjére). 
 
Szükséges egy fásítási program beindítása. Például kiosztásra kerülhetne megfelelı 
fajtájú facsemete a lakosság részére, a közterületre történı kiültetés megszabásával.  
 
Érd város szinte egész területérıl hiányoznak a megfelelı minıségő utcai 
szemétgyőjtı berendezések. A szelektív hulladékgyőjtı szigetek rendeltetésszerő 
használatát elısegítı kampány (kihelyezett felvilágosító táblák, stb.) 
  
Parkolási rendelet megalkotása szükséges, mely rendelet segítséget nyújtana a 
városközpontban egyre sőrősödı kereskedelmi egységek (butikok, stb.) részére, 
hogy megválthassák az üzlet mőködtetéséhez feltételül szabott parkolóhelyeket. A 
rendelet elsısorban nem bevételi forrást kell hogy jelentsen a városnak, hanem a 
jelenlegi rossz parkolási helyzet javítását. 
 
A zöldhulladék elszállításának megszervezését, a város egész területére kiterjesztve, 
évente legalább egy, de lehetıség szerint két alkalommal. Ezzel a 
környezetszennyezı égetés visszaszorítását lehetne elérni. Az égetéssel kapcsolatos 
jogszabályok betartásának szigorúbb ellenırzését és szankcionálását kell 
megkezdeni. Közterületen például az égetés minden esetben szabálysértésnek 
minısül, a helyszíni bírságot e szerint kellene alkalmazni.  
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Állandó ırjárat szervezése (közterület-felügyelet) az illegális hulladéklerakó 
helyekre. Napi két-három kör (hétvégén is) jelentıs visszatartó erıt jelenthetne. A 
feladat ellátása meglehetıs költségeket jelentene, mivel a közterület-felügyelıknek 
hét végén is dolgozni kellene. Ehhez, és a hasonló jellegő feladatok állandó 
ellátásához nem biztos, hogy a nyolc fıs közterület-felügyelet alkalmas (szabadság, 
hiányzások). 
 
6.4. Temetı 
2007 végéig több alternatíva megvizsgálásával ki kell jelölni a temetı bıvítésének 
irányát és területét. 

III. ÉRDemes program 

 
Az ÉRDemes program fı célkitőzései: 

• a családok, de különösen a legfiatalabb korosztályok részvételével a helyi tömegsport 
és versenysportok támogatása 

• a közösségi élet és szabadidı értelmes és kulturált helyi lehetıségeinek fejlesztése 
• az érdi identitás erısítésének, a helyi közösségek és civil szervezıdések 

tevékenységének támogatása 
• a helyi kulturális-mővészeti élet támogatása 
• a helyi tömegtájékoztatás és média támogatása 

1. Sport 
A város sportélete változatos, arculata folyamatosan változik. Egyesületei, intézményei 
azonban alulfinanszírozottak. A sportlétesítmények, tornatermek kis kivétellel nem a legjobb 
állapotban vannak. Mőködtetésük  önkormányzati  feladat a sporttörvény elıírása alapján.  Az 
Érd Városi Sportegyesület az Ercsi úti sporttelepet karbantartja, mőködteti Érd MJV  éves 
költségvetési keretébıl megállapodás alapján. 
 
Feltétlenül szükséges egy átfogó, az oktatási intézmények ( ezen belül a tanórai testnevelés, a 
tanórán kívüli edzés és szabadidısport), illetve az egyesületek sport helyzetérıl szóló pontos 
felmérés elkészítése.(Folyamatban van az intézményeknek, egyesületeknek kiküldött adatlap 
alapján.)   
 
A Városi Sportcsarnok és Uszoda, amely a tulajdonos-építtetı bank tulajdonában áll, jelenlegi 
formájában igen sok mőszaki és finanszírozási problémát jelent (csak mőszaki módosítások 
után alkalmas úszásoktatásra és versenyek rendezésére). A korábban kialakított jogi és 
pénzügyi konstrukció mind az önkormányzat, mind a potenciális igénybevevık részére 
irreálisan magas árakat jelentett volna, ami nem elfogadható. Ezért törekedni kell a tulajdonos 
bankkal egy olyan megállapodásra, amely megfizethetı áron elérhetıvé teszi a 
szolgáltatásokat az iskolai, sportegyesületi illetve tömegsport céljából igénybevevıknek. 
  
A városi sporttevékenység finanszírozása terén az erre fordított pénzösszeg a megyei jogú 
városok összehasonlításában nagyon kevés. Az önkormányzati támogatás – mőködési 
támogatás. Célként mefogalmazható, hogy kiemelten kell támogatni az évek óta tartó, stabil, 
eredményes munkát.  
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Célként kell kitőzni az Európai Unió ajánlásaként jelentkezı – a városi költségvetés 2%-át 
megjelölı- támogatási célhoz való fokozatos felzárkózást.  
Más megyei jogú városhoz hasonlóan meg kellene oldani – ha nem is a teljes eredeti 
összegben – az elvett normatív támogatás (a sportra megcimkézett 1300,-Ft/fı) juttatását az 
iskoláknak. 
2007 június 30-ig ki kell dolgozni a Sportkoncepciót, majd ennek alapján akciótervet kell 
készíteni. 
 
1.1. Oktatási-nevelési intézményekben folyó sporttevékenység 

A város szinte minden általános iskolája részt vesz a diákolimpiai versenyrendszerben. Az 
iskolák a gyerekanyag és a testnevelık szakosodása alapján neveznek csapatokat és indulnak 
a felmenı rendszerő Diákolimpia versenyein. A városi versenyek gyıztesei képviselik a 
várost a megyei, illetve az országos versenyeken.  
 
Az iskolai sportok esetében az általános iskolai vonala az erısebb. A két középiskolánál már 
nem ilyen jó a helyzet. Csak a Vörösmarty M. Gimnázium vesz részt a diákolimpiai 
versenyeken mind az általános, mind a középiskolai versenyrendszerben. Ez nem a másik 
középiskola érdektelenségét mutatja, hanem ott a speciális gyakorlatok miatt a felkészülés, 
mind a versenyeztetés nehézségbe ütközik.  
 
Minden településnek kiemelt figyelemmel  kell foglalkoznia az egészséges, edzett nemzedék 
kinevelésének ügyével. Ennek érdekében a rendszeres mozgás, sportolás iránti igényt, mint az 
egészséges életmód, és a szabadidı hasznos eltöltésének fontos részét - a nevelési, oktatási 
intézményekben kell megalapozni.  
 
 
Feladatok: 
 

• Az önkormányzat fı feladata, hogy az oktatási intézményekben biztosítsa a tárgyi 
feltételek (tornaterem, kommunális helységek, szabadtéri pályák, sportszerek)  
folyamatos javítását, bıvítését. A tanuló ifjúság egészségi, erınléti állapota a jövı 
társadalmának egyik meghatározó tényezıje. Megfelelı korban kezdıdı 
mozgásfejlesztés, jól szervezett, hatékonyan támogatott és motivált óvodai és iskolai 
testnevelés, diáksport képezheti csak azt a meghatározó alapot, melyre a 
sporttevékenység többi területe, így a szabadidıs sport, az utánpótlás-nevelés, majd a 
versenysport,  élsport épülhet. Szükséges, hogy a testnevelésre, testmozgásra fordított  
idı az óvodákban, óraszám az iskolákban a jövıben se csökkenjen.  

• Az óvodák és iskolák felújítása során egy tanuszoda-építési program lehetıségének 
megvizsgálása és a tanuszodák megépítése (legalább a Gárdonyi, Kırösi, Teleki 
iskolák mellett) 

• A térségi és városi iskolai diákolimpia versenyek rendezési feltételeinek biztosítása 
• Az iskolai gyógytestnevelés feltételeinek javítása 

 
 
1.2. Sportegyesületek 

A városban nagy hagyománnyal rendelkezı Érdi Városi Sport Egyesület (ÉVSE) kibıvült 
elıször egy sakk, késıbb egy igen eredményesen mőködı tollaslabda szakosztállyal, illetve 
2007-ben egy vízilabda szakosztállyal . Ennek megfelelıen az egyesület hét szakosztállyal 
mőködik, - atlétika, sakk, tollaslabda, kézilabda, labdarúgás, röplabda, vízilabda.  
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Másik eredményes egyesület az Érdi Spartacus, ahol birkózó, sumó és szabadidı szakosztály 
mőködik. Birkózóik az egyesületi versenyekrıl érmekkel, jó helyezésekkel térnek haza. 
Sumósaik nemzetközi versenyeken is eredményesek. Fontos számukra, hogy szabadidıs 
tevékenységbe is minél több embert vonjanak be, így rendszeresen részt vesznek a városi 
sportmegmozdulásokon is.  
A Benta SE szintén új szakosztályokkal bıvült. A judon kívül kerékpáros, futó és szabadidıs 
sporttevékenységgel foglalkozó szakosztály is mőködik az egyesületen belül.  
Az Elsı Érdi Úszóegyesület öt év alatt jelentıs fejlıdésen ment keresztül, igazolt 
versenyzıinek száma nıtt, a hazai úszóéletben folyamatosan számottevı eredményeket érnek 
el. Mindezek mellett eredményesen vesznek részt szövetségi és diákolimpiai versenyeken is.  
Megalakult a városban a Baseball Team Egyesület is, céljául tőzve ki a baseball 
megismertetését, népszerősítését a városban. Lelkes iskolásokkal kezdte meg mőködését, ma 
már felnıtt csapattal is rendelkezik.  
A Battai Bátor Buldogok százhalombattai rögbi klub szakosztályaként  mőködnek a 
városban utánpótlás korú korosztályos  csapatok. Szintén egy százhalombattai egyesület 
kihelyezett szakosztályaként a vívás is egyre népszerőbbé válik Érden. 
Az érdi Tekergı Kerékpáros Egyesület szervezésében helyi, országos és külföldi 
kerékpártúrák is szervezıdnek, tagjai aktívan támogatják a helyi, valamint az országban 
bárhol kialakítandó kerékpárutakkal kapcsolatos tevékenységet.  
 
Az önkormányzat legfıbb feladata e téren a költségvetésben a sportegyesületek anyagi 
és erkölcsi támogatása, az éves költségvetésekben a szükséges források biztosítása 
összhangban az érvényben lévı sporttörvénnyel, illetve a helyi sportrendelettel.. 
 
1.3. Szabadidısport 

 
Tánc-sport egyesületek 
Igen népszerő Érden a tánc különbözı formája. Táncsport egyesületeink (Junior Holiday, 
Frutti, Tigers, Bonton, Happy Dance Club) nagyon eredményesek, országos versenyeken  
dobogós helyezéseket is érnek el, nemzetközi eredményekkel is rendelkeznek. A Junior 
Holiday Táncsport Egyesület sportakrobatika szakosztállyal is bıvítette versenyzıi számát.   
 
A tánc-sport versenyek illetve különbözı rendezvények alkalmával tartott bemutatók az 
iskoláskorúk számára a küzdelem, a verseny mellett közösségi élményt is jelentenek. 
 
Sajnos, jelenleg nem teljesen megoldott a megfelelı felkészülési és versenyhelyszínek 
biztosítása (iskolai tornatermekben, Mővelıdési Házban, stb. zajlik a felkészülés). 
 
Az önkormányzat feladata az anyagi és erkölcsi támogatás mellett a mőködési feltételek 
és a nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas helyszín feltételeinek elısegítése. 
 
A tömeg- vagyis szabadidısport nem eredményorientált, fıként kedvtelésbıl, az egészség 
megırzéséért, a szabadidı hasznos eltöltéseként, folyamatosan végzett sporttevékenység, 
testedzés. A jövı társadalmának egyik legdinamikusabban fejlıdı területe, ami ellensúlyozza 
az állandó stresszt, a mozgásszegény életmódot, a helytelen táplálkozást. 
 
Az egészségmegırzésben meghatározó szerepet tölthet be a rendszeresen végzett szabadidıs 
sporttevékenység, mely a munkaképesség megtartásán és javításán kívül az önmegvalósítás, a 
szórakozás, a közösségi tevékenység egyik fontos eszköze. Ezért a lakosság széles rétege 
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számára kell biztosítani az alapvetı (szabadidı) sportolási és rekreációs lehetıségeket. Ez 
elsısorban a megfelelı programok, illetve létesítmények biztosításával történhet meg.  
 
A sportolást népszerősíteni családi sportnapokkal, amatır sportversenyekkel lehet, ahol 
nem a teljesítményé  a fıszerep, hanem a vidám, közösségformáló sportos együttlété. 
Ennek érdekében támogatni kell azokat a sportszervezeteket, amelyek mőködésükkel 
biztosítják a gyerekek és családok szabadidıs sporttevékenységét, különös  figyelemmel a 
hátrányos helyzető társadalmi csoportok sporttevékenységére.  
 
Tömegsport jellegő utcai futó-, kerékpár versenyek, családi sportnapok szervezésével 
viszonylag olcsón, nagy tömegeket lehetne megmozgatni. Ezek az események alkalmasak  
lennének prevenciós funkció betöltésére az egészségmegırzésben. 
 
A szabadidısport megerısödése nem csak a diákok, felnıttek mozgásigényét szolgálná, 
hanem az összes sportág javára válhatna, egészségesebb, nagyobb létszámú tömegbıl lehetne 
az élsport számára válogatni. 
A szabadidısport megerısítése a város feladata, a sportreferens szervezésében kell ezeket a 
versenyeket megszervezni, és lebonyolítani.  
 
1.4. Utánpótlás-nevelés és versenysport 

Érd Megyei Jogú Város sportéletének legjelentısebb tényezıje. A két terület nem választható 
szét, egyrészt mert szinte minden egyesületben döntı többségben vannak a 18 év alatti 
sportolók (úgy a versenyzık, mint a tömegsportban résztvevık, valamint  az elıkészítı 
csoportok résztvevıi), másrészt mert nincs is külön utánpótlás-, vagy versenysport egyesület. 
 
Az utánpótlás nevelés fı célja a tehetségkutatás, a kiválasztás, a tehetséggondozás, vagyis a 
felnıtt versenysportra, élsportra való felkészítés. Az utánpótlás-nevelés és a versenysport 
szoros összefüggésben van egymással, hiszen – normális esetben a színvonalas iskolai 
testnevelésre épülı – korszerő utánpótlás nevelés nélkül a versenysport elképzelhetetlen.  
 
Városunkban szerencsére sok megszállott sportvezetı és edzı dolgozik, így nálunk ez a 
tendencia nem érvényesül, sıt évrıl – évre nı a sportoló fiatalok száma, javulnak sportolási 
lehetıségeik. 
 
Ennél jóval nagyobb sportolói létszámra (és most nem  versenyzıi szinten)  lenne azonban 
szükség – elsısorban az egészségmegırzés, a káros szenvedélyek, rossz viselkedési normák 
kialakulásának elkerülése miatt. Szerencsére egyre többen ismerik fel a sport jelentıségét az 
egészség megırzésben, és törekednek egy minıségi,  aktív életstílus megvalósítására. 
 
A sportról szóló törvény a helyi önkormányzatok feladatai között nem említi a versenysport 
támogatását, a támogatásra javasolt területek között szerepel viszont az utánpótlás nevelés 
támogatása. Az utánpótlás nevelés kiemelését a sporttörvény ajánlása mellett indokolja, hogy 
a tehetséges fiatalok számára biztosítani kell a megfelelı szintő képességfejlesztés 
lehetıségét. Ezt az elvet az Európa Tanács által kiadott Európai Sport Charta is konkrétan 
megfogalmazza. 
 
Azt azonban el kell ismerni, hogy minıségi versenysport nélkül nincs igazán utánpótlás sport 
sem. A versenysport eredményei pozitív hatásúak városunk szempontjából városmarketing, 
város-imázs, társadalmi kapcsolatok területén, az országos és a nemzetközi versenyeken elért 
sikerek növelik a városunkban élı emberek azonosságtudatát, kötıdését lakóhelyükhöz, és 
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pozitív hatást gyakorolnak az iskolai testnevelésre, a diáksportra, az utánpótlás-nevelésre és a 
szabadidısportra is. 
 
2. Kulturális-mővészeti élet 
 
2.1.  Önszervezıdı közösségek, egyesületek, körök 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja a helyi alkotók, írók, költık, 
képzımővészek, elıadómővészek támogatását, bemutatkozási lehetıség 
megteremtését számukra.  
 
A Szepes Gyula Mővelıdési Központ tevékenységének köszönhetıen Érd az amatır 
mővészet megyei központjává vált, ahol rendszeres kiállítási lehetıséget kapnak Pest 
megye amatır mőhelyei és a biennáléként szervezett megyei amatır seregszemle is. 
Említést érdemelnek a város mővészeti szakkörei, elsısorban az évtizedek óta Eıry 
Emil szobrászmővész által vezetett képzımővész szakkör. 
 
A hagyományos intézményi struktúra mellett megjelentek a különbözı 
önszervezıdı közösségek, egyesületek, körök, amelyek kulturális rendezvények 
szervezıi, s a demokrácia legjobb iskolái. Ezek a civil szervezetek irodalmi 
rendezvények és képzımővészeti kiállítások szervezıi mint pl. a Poly-Art 
Alapítvány, közösségi kulturális rendezvény szervezıi mint pl. a Szent Iván éjszakát 
megrendezı civil szervezet.  
 
A különbözı kisebbségi önkormányzatok is foglalkoznak kulturális rendezvények 
szervezésével. A Német Kisebbségi Önkormányzat évek óta megrendezi a Kutyavári 
Napokat Érdligeten, a Mátyás király korabeli Kutyavár romjainál. A Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat aktív részvételével szervezzük testvérvárosunk, 
Lubaczów alkotóinak, mővészeti csoportjainak érdi bemutatkozásait, illetve az érdi 
alkotók, mővészeti csoportok lengyelországi látogatásait. Angliai testvérvárosunk, 
Poynton is évente küld zenei együtteseket rendezvényeinkre. A Horvát Kisebbségi 
Önkormányzat évente megrendezi a –már hagyományossá vált- Rác Bált és a 
disznótoros vacsorát. 
 
Az egyházak kulturális tevékenysége igen gazdag. Az elıadásoktól a 
hangversenyeken át a táborokig, nyugdíjas klubok fenntartásáig, közhasznú 
programokig, filmvetítésekig terjed. Egyre több templom ad otthont nemcsak a 
hagyományos orgonakoncerteknek, hanem komolyzenei hangversenyeknek és a 
mővészeti együttesek bemutatkozásainak is. Rendszeresek a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségének programfelhívásai.  
 
A város zenei életének szervezıi intézmények és civil szervezetek. A Városi 
Zeneiskola és a Szepes Gyula Mővelıdési Központ által szervezett hangversenyek 
adják a város zenei életének lelkét, ezt egészítik ki az egyházak által szervezett 
templomi hangversenyek és a Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola által szervezett 
Pest megyei Kórustalálkozók is. A Városi Zeneiskola minden évben rendez egy 
hangversenysorozatot a város polgárai számára, melyen a zeneiskola mővész-tanárai 
lépnek fel. A Bach és Mozart mőveit bemutató koncertek minden alkalommal telt ház 
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elıtt, nagy sikerrel zajlanak. A 2002/2003-as tanévben életre kelt az évek óta 
szunnyadó „Érd zenekultúrájáért” Alapítvány, amely új kuratóriummal és 
újrafogalmazott célokkal kezdte meg mőködését. Az Alapítvány és a zeneiskola 
közös célja, hogy Érd város kulturális és mővészeti életét fellendítse, pályázatokkal 
segítse a zeneiskola és Érd fiatalságának mővészeti nevelését, és hogy városunkat 
országos szinten is elismert regionális mővészeti központtá tegye. 
 
A népmővészet területén büszkék lehetünk a városunkban három évtized óta magas 
színvonalon mőködı Bukovinai Székely Népdalkörre, melynek vezetıje Kóka 
Rozália, a Népmővészet Mestere, Európa Díjas és Érd városa által Csuka Zoltán-díjjal 
kitüntetett elıadómővész.  
 
A tárgyalkotó népmővészeti hagyományok ápolására és átadására jött létre a Szepes 
Gyula Mővelıdési Központ által mőködtetett szövımőhely, ahol gyerekek és 
fiatalok, valamint felnıttek sajátíthatják el a szakmai fogásokat. 
 
A százhalombattai Forrás Néptáncegyüttest mőködtetı Magyarok Öröksége 
Alapítvány 2003. szeptember 1-jétıl önálló mővészeti iskolát hozott létre Pesovár 
Ferenc Mővészeti Iskola néven. A mővészeti iskola székhelye Százhalombatta, de 
tagozatai Érden, Diósdon és Ercsiben is mőködnek. Növendékeik számára magas 
szinten mőködı mővészeti közösséget, kíiváló pedagógusokat, hosszú évekre 
megfelelı szép, tartalmas elfoglaltságot, aktív közösségi életet, fizikai és szellemi 
állóképességet, fellépéseket kínálnak itthon és külföldön. 
 
Jeles napoknak tekinthetjük az Érdi Napok programsorozatot, melynek keretén belül 
a város kulturális intézményei, civil szervezetei, iskolái szerveznek mővészeti 
eseményeket, konferenciákat, könyvbemutatókat és sportprogramokat.  
 
A Magyar Földrajzi Múzeumnak is otthont adó Wimpffen-kúria udvara szolgál 
helyszínül a nyaranként megrendezésre kerülı - mind a helyiek mind a környékbeli 
településekrıl idelátogatók körében rendkívül népszerő - Nyári Zenélı Udvar 
elnevezéső rendezvénysorozatnak. E rendezvénysorozat keretében helyi és 
meghívott elıadómővészek színvonalas komoly- és könnyőzenei elıadásai 
nyújtanak kellemes kikapcsolódást az érdeklıdık számára.    
 
Ugyancsak kiemelkedı jelentıségő kulturális-társadalmi esemény a „kilométeres 
utcabál” elnevezéső zenei és gasztronómiai fesztivál, mely a balatoni úti vendéglátó 
üzletek szervezésében évrıl évre több mint 10.000 látogatót vonz. 
 
Az Óvárosi Szent Mihály Alapítvány kiemelkedı tevékenységet végez a helyi 
kulturális örökségvédelem területén.  
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Feladatok: 
Az önkormányzat részérıl a már meglévı szervezetek és rendezvények támogatása 
mellett: 

• létre kell hozni az érdi Mővészeti Alapot és évente költségvetési forrást kell 
biztosítani a z ebbıl támogatandó tevéknyeségek finanszírozására  

• a Civil Alap Kulturális Keretébıl biztosítani kell a civil szervezetek 
rendezvényeit 

• biztosítani kell az éves költségvetésben a város nagyrendezvényeire szükséges 
anyagi forrásokat (pl. Kilométeres Utcabál) 

 
2.2.  Közmővelıdési intézmények 
A települési önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység 
támogatása. A közmővelıdés a maga sajátos tevékenységével a kultúra értékeinek 
megırzését és átadását, a helyi nyilvánosság erısítését, a helyi társadalom kohézióját 
szolgálja. Feladata a kulturális sokszínőség felmutatásával a helyi társadalom 
fejlıdésének, a civil önszervezıdések munkájának a segítése is. 
 
Városunkban a Szepes Gyula Mővelıdési Központ látja el az önkormányzat által 
rábízott közmővelıdési feladatokat. Az épületet 1972-ben adták át egy nagyközségi 
szerepet ellátó városnak. Mára azonban olyan elvárásoknak is meg kell felelnie, 
melyet egy megyei jogú város intézményével szemben támaszt az egyre gyarapodó 
létszámú lakosság. 2006-ban a látogatói létszám közel 50.000 fı volt. A mővelıdési 
központ minden létezı adottságának és feltételrendszerének a mozgósításával látja el 
a feladatait. Annak érdekében, hogy még több rendezvény és közösség otthonává 
tudjon válni, meghosszabbította a nyitva tartását, több hétvégi és nyári programot 
szervez, kihelyezett helyszíneken is.  
 
22 mővészeti együttesnek, klubnak, szakkörnek és körnek ad otthont, 10 civil 
szervezet veszi igénybe az intézményt és szolgáltatásait. A városban mőködı 13 
nyugdíjas klub mőködését is segíti, pályázataikat gondozza. Az intézményre 
irányuló elvárásoknak egyre nehezebben tud megfelelni, mivel a központi épület 
adottságai nem teszik lehetıvé a további tevékenység bıvítést, a városban pedig nem 
épült ki kellıen a közösségi házak rendszere.  
 
A Parkvárosi Közösségi Ház az intézmény telephelyeként mőködik, és az utóbbi 
évek technikai felújításának köszönhetıen intenzívebb szakmai munka indulhatott 
el, melyre a Felsı-parkvárosi területen élık részérıl egyre nagyobb igény jelentkezik.  
 
Az Óvárosi Klubház is a Szepes Gyula Mővelıdési Központ telephelyeként 
mőködik, azonban 2005-ben a baptista egyház kezelésébe került azzal a feltétellel, 
hogy az épületben mőködı civil szervezetek továbbra is használhatják az épületet.  
 
Az Érdligeti Közösségi Ház nem tartozik az intézmény fenntartásába, azonban  
folyamatosan szükség van az intézmény segítségére, mivel nyugdíjas klub mőködik 
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itt. A lakótelepen két üzlethelyiségben a számítógépes tanfolyamok és a 
szövıszakkör elhelyezését oldották meg.   
 
A Minaret is a mővelıdési központ fenntartása alá tartozik, nyitva tartása nem 
könnyő feladat, mivel a toronyhoz sem a személyzet, sem a turisták részére nincs 
kiszolgáló épület.  
 
A városban zajló ünnepségek, megemlékezések mindegyike részben vagy teljes 
egészében az intézményhez is kötıdik. Összességében a folyamatosan növekvı 
lakosságszám miatt felfokozott igény mutatkozik a városközpontban és a települési 
alközpontokban elérhetı kulturális szolgáltatások iránt. 
 
2.3. Közgyőjteményi intézmények 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

A települési és a megyei  könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok 
kötelezı feladata. Érd Megyei Jogú Város több mint 60 ezer lakosát egyetlen 
közkönyvtár látja el könyvtári szolgáltatásokkal, de a környezı 4 település is a városi 
könyvtárhoz fordul magasabb szintő könyvtári szolgáltatásokért, melyeket a 
kulturális törvény értelmében biztosítanunk kell. Az intézmény felnıtt és 
gyerekkönyvtára egy udvaron, két épületben mőködik. A zenei részleg a Magyar 
Földrajzi Múzeum épületében került elhelyezésre. Két fiókkönyvtár lát el 
szolgáltatásokat: Érdligeten a Jószomszédság Könyvtára valamint a Parkvárosi 
Fiókkönyvtár a Közösségi Ház épületében.  

Alapelv, melyet a Csuka Zoltán Városi Könyvtár is vall, az hogy a könyvtár legyen 
egy hasznos, korszerő győjteménnyel rendelkezı felhasználóbarát kultúraközvetítı 
intézmény, amely megırzi a hagyományos könyvtári funkciókat azzal együtt, hogy 
modern eszközöket használó információközvetítı intézmény is. A könyvtár a 
tudásalapú társadalomban egy olyan kultúra- és információközvetítı  közösségi tér, 
mely a nap nagy részében nyitott az emberek számára.  A városi könyvtár 2006-ban 
közel 5 ezer beiratkozott olvasóval rendelkezett, látogatóinak száma meghaladta az 
50 ezret. A kivihetı, kölcsönözhetı állomány több mint 74 ezer db. A felnıtt és 
gyermekkönyvtár meghosszabbított nyitva tartással mőködik. A könyvtárhasználók 
összetételét jellemzi, hogy nagy a valamilyen iskolarendszerben, vagy tanfolyamon 
résztvevık száma és egyre többen keresik fel helyismereti információkért 
(összetartás érzésének erısödése!) és a vonzáskörzetbıl a magasabb igényő 
szolgáltatásokért a könyvtárat. Azonban a városon belüli nagy távolságok miatt sem 
arányos az olvasói létszám a lakosok számával. A könyvtárban folyó tartalmi munka 
igen sokrétő: állománygondozás, állomány-feldolgozás, dokumentum- és információ 
szolgáltatás, olvasószolgálat, kulturális rendezvények szervezése, kiadványok 
megjelentetése.  

Az olvasói létszám és a szolgáltatási színvonal emelése az épületek infrastrukturális 
fejlesztésével párhuzamosan képzelhetı el, melynek tervezése a közeljövı feladata. 
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Magyar Földrajzi Múzeum 

Az 1983 októberében Érden megnyílt Magyar Földrajzi Múzeum országos győjtıterülető 
szakmúzeum. Célja a geográfiával, valamint a magyar utazókkal, földrajzi felfedezıkkel 
kapcsolatos tárgyi emlékek, kéziratok, levelek, naplók, expedíciós jelentések, könyvek, 
újságcikkek, képzımővészeti alkotások, személyi hagyatékok felkutatása, győjtése, 
megırzése, tudományos feldolgozása és közkinccsé tétele. A kiállítások, szervezett 
tárlatvezetések mellett nagy hangsúlyt helyeznek a helybeli általános és középiskolákkal való 
kapcsolatra, a múzeumpedagógiai tevékenységre. Gyakoriak a múzeumi órák, foglalkozások, 
feladatmegoldással egybekötött vetélkedık, autóbuszos kirándulások. A földrajzot oktató 
pedagógusokkal történı kapcsolattartás rendszeres formája az elıadással egybekötött szakmai 
továbbképzés. A felnıtt érdeklıdık számára a Múzeumbarát Körben havonta tartott 
elıadások jelentenek vonzerıt. A múzeum tudományos munkájával, kiállításaival, publikációs 
tevékenységével egyedül álló missziót tölt be a magyar geográfia területén.  

A Magyar Földrajzi Múzeum a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 
2005-ben elindított többéves pályázati programon, az ún. Alfa Program pályázatán 
nyert összegbıl kezdte meg a múzeum elsı, 1983-ban létrehozott   „Magyar utazók, 
földrajzi felfedezık” c. állandó kiállítás termeinek a teljes mőszaki és installációs 
rendszerének a felújítását.  

A kiállítás 2007. júniusban nyílik meg ismét a nagyközönség számára.  
2007. év kiemelt feladata a múzeum szervezeti kereteiben mőködı Helytörténeti és 
Sporttörténeti állandó kiállítás megnyitása a Felsı u. 3.sz. alatti épületben.  
 
Feladatok: 

• 2007 decemberig el kell készíteni a közmővelıdési és közgyőjteményi 
intézmények hosszú távú fejlesztési tervét, mely tartalmazza az intézmény 
felújítások és bıvítések ütemezését és a finanszírozási tervet (EU pályázati 
lehetıségek, elsısorban az infrastruktúra-fejlesztéshez). A fejlesztési terv 
alapján el kell kezdeni a terveztetést és a pályázati források, finanszírozási 
lehetıségek felkutatását. 

• Partnerkeresés révén ösztönözni a magántıkét újabb kulturális és 
szórakoztató létesítmények létrehozására Érd vonzáskörzetében 

 
3. Média 
A várost a helyi írott és elektronikus média sokszínősége jellemzi, mely nemcsak a 
helyiek, hanem a környezı településeken élık mindennapjaiban is közösségformáló 
erıként jelenik meg. 
Az Önkormányzat hivatalos lapja, az ingyenes „Érdi Újság” jelenleg kéthetente 
jelenik meg, 25 ezer példányban. Az Önkormányzat megbízásából az Absolut Média 
Kft kiadásában megjelenı lap beszámol a várost érintı aktuális kérdésekrıl, 
ügyekrıl, tudósításokat, véleményeket közöl, programokat kínál a helyiek és a 
környezı településeken élık számára. Az Érdi Újság egyes számai a város honlapjára 
is felkerülnek, így biztosítva a közérdekő információkhoz történı minél teljesebb 
hozzáférést. 
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A hivatalos lapon kívül több egyéb sajtótermék is (Érdi Lap, Érdekes Közérzeti 
Magazin, illetve az ÉrdCenter online magazin) hozzájárul a közvélemény 
tájékoztatásához. 
Az elektronikus média területén kiemelkedı szerepet tölt be a Rádió Junior, mely 
négy évvel ezelıtt kezdte meg mőködését, s napi 24 órás mősorával kielégíti 
nemcsak a város, hanem a környék rádióhallgatóinak igényeit is. Fontos szerepet tölt 
be a helyi tájékoztatásban, kapcsolatot teremt és tart a város meghatározó 
személyiségeivel, erısíti a helyi közösségeket, s emellett természetesen szórakoztat 
is.  
Az elektronikus médiumok másik „zászlóshajója” az önkormányzat tulajdonában 
lévı Érdi TV, amely naponta jelentkezı híradóval, politikai-közéleti vita- és 
beszélgetıs mősoraival, a várost érintı riportmősoraival az egyik legfontosabb 
tájékoztatási fóruma Érdnek. Az érdi televízió indítása után egy évvel olyan szintre 
jutott, amely alkalmassá teszi arra, hogy a mősorstruktúra jelenleg is zajló átalakítása 
után a térség vezetı hírforrása és tájékoztató eszköze lehessen. 
Érd Városa - élve a XXI. század technikája által biztosított lehetıséggel - honlapot is 
mőködtet, „Érd Online” néven. E honlap tematikus oldalain foglalkozik a várost és 
térségét érintı aktuális kérdésekkel, programokkal, figyelemmel kíséri az írott sajtó 
Érddel kapcsolatos híradásait, cikkeit. Külön blokkban foglakozik a közigazgatás és 
közszolgáltatás, az oktatás és kultúra, az egészség, a társadalom, a közlekedés, a 
szolgáltatások, valamint a vendéglátás témakörével. E honlapról érhetı el az 
Önkormányzat saját honlapja is. 
 
A várost átfogó jelleggel bemutató, nagyobb lélegzető mővek sorában elsı helyen az 
elıször 2001-ben, majd bıvített kiadásban 2003-ban ismét megjelent „Érdi Krónikát” 
kell említenünk, amely tudományos alapossággal mutatja be a város múltját, 
természeti, építészeti, mővészeti értékeit. Egy másik – Érd fejlıdését, jellemzıit 
elsısorban a településrendezés és -fejlesztés szemszögébıl vizsgáló mő a Rumi Imre 
által szerkesztett „Érd és térsége – Épített környezet az agglomerációban” címet 
viselı munka. Fenti mővek mellett számos más rendkívül értékes, a város egy-egy 
aspektusát (földrajz, épített értékek) vizsgáló mő is napvilágot látott. 
 
Feladatok, lehetıségek 
A városvezetés a jövıben is alapvetı feladatának tekinti, hogy minden eszközzel 
elısegítse, hogy e médiumok eleget tehessenek közszolgálati feladataiknak. A tervek 
között szerepel az Érdi Újság átalakítása hetilappá – ennek megvalósítására már a 
pályázat elindítása elıtt is többen jelentkeztek –, aminek alapvetı indoka, hogy az 
immár több mint hatvanezres, és évente mintegy ezer polgárral gyarapodó várost 
érintı információk meghaladják a kétheti lap kereteit. 
A városvezetés külön figyelmet szentel arra is, hogy a nem a tulajdonában álló, de 
Érden mőködı civil orgánumokat is segítse, elsısorban az információk átadásával. 
A közszolgáltatás minıségének további javítása, a versenyhelyzet erısítése és nem 
utolsó sorban a helyi médiumok támogatása érdekében létrehoztuk az úgynevezett 
Média Alapot, amely az adott év költségvetésében meghatározott pénzügyi alappal 
segíti a pályázó sajtóorgánumokat.  
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4. Helyi civil társadalom 
A civil szervezetek mind a társadalom egészének, mind a helyi közösségeknek 
kiemelkedı fontosságú, értékhordozó és közösségteremtı tényezıi. Jelentıségüket 
mutatja, hogy bevonásukkal eredményesebben, hatékonyabban oldhatók meg az 
önkormányzati feladatok, és amellett, hogy lakossági igényeket is közvetítenek, 
tájékoztatásukkal, a velük való párbeszéddel könnyebben közvetíthetıek az 
önkormányzati elképzelések, koncepciók, tervek. A civil szervezetekben plusz erı, 
kreativitás és közel sem utolsósorban jelentıs lokálpatriotizmus rejlik. Céljaik nem 
egyszer egybeesnek az önkormányzat céljaival, feladataival, ezért az 
önkormányzatok is építhetnek rájuk. 
 
Az Érden mőködı civil szervezetek létrehozták a városi szinten mőködı Érdi Civil 
Fórumot (ÉCIF). Tevékenységüket – szakterületek szerint – kollégiumba tömörülve 
végzik. A kollégiumok vezetıi alkotják a városi civil tanácsot (Érd Város Civil 
Tanácsa). A kollégiumvezetık maguk közül, idıszakonként soros elnököt 
választanak. 
 
Feladatok 
A civil szervezetek kiemelt szerepének elismeréseként és tevékenységük 
támogatására, a támogatási szabályok egyértelmő és világos kialakítására: 

• meg kell alkotni és a mőködési tapasztalatok függvényében felül kell vizsgálni 
a civil szervezetek támogatásáról szóló helyi rendeletet 

• biztosítani kell az éves költségvetésben a Civil Alap forrásait 
• támogatni kell a helyi önszervezıdı közösségeket 
• elsısorban pályázati forrásokból meg kell teremteni egy jól mőködı közösségi 

ház hálózatot 
 
5. Érdi identitás erısítése, városmarketing 
Az önkormányzat által szervezett kulturális, sport és szabadidı tevékenységek  
minden korosztály számára azt a célt is kell szolgálják, hogy erısödjön a helyi 
identitás, lehetséges legyen Érd  számára az alvóváros szerepkörbıl való kitörés. Ez 
különösen fontos a legfiatalabb korosztályok körében.  
 
Ennek érdekében az önkormányzat feladata olyan akciótervek, tájékoztató 
kampányok kidolgozása és lebonyolítása, amelynek segítségével erısödik a helyi 
identitás, a régebben vagy nemrégiben beköltözött érdiek is jobban megismerik a 
települést, a város által nyújtott kikapcsolódási, sport-szabadidıs és egyéb 
lehetıségeket. 
 
6. Tudásháló kialakítása 
A városban lakó, de jelenleg többnyire a fıvárosban tevékenykedı, a gazdasági, 
tudományos, kulturális életben kiemelkedı szerepet játszó és kapcsolati hálóval 
rendelkezı érdiek feltérképezése és a város érdekében való tevékenységre ösztönzés 
az önkormányzat fontos feladata.  
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Ugyancsak a város hosszútávú érdekeit szolgálja az érdi, fıiskolára vagy egyetemre 
járó fiatalok pályájának követése, amelynek segítségével hasznosítható az érdiek 
tudása a város érdekében. 

IV. Értékteremtés program 

1. Önkormányzat mőködése, térségi és külkapcsolatok 

1.1. Önkormányzat mőködése 

Az önkormányzat mőködésével kapcsolatosan kiemelkedı fontossággal bír a 
lakosság bizalma és a mőködés ellenırzési lehetıségének biztosítása. A ciklus során 
biztosítani kell az érdi lakosok részére az önkormányzati döntéshozatalt és mőködést 
érintı gyors és pontos információszolgáltatást. Ezért a Polgármesteri Hivatalban: 

 
� meg kell alkotni a közérdekő adatok igénylésének rendjét biztosítani hivatott 

Szabályzatot,  
� biztosítani kell a közédekő információkhoz való akadálymentes hozzáférést 
� biztosítani kell a Közgyőlés, a bizottságok és a részönkormányzatok 

munkájáról szóló legnagyobb nyilvánosságot a helyi sajtón és a városi 
portálon keresztül 

� biztosítani kell az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos, nyilvános 
adatokhoz való gyors és egyszerő hozzáférést 

� tovább kell fejleszteni az elektronikus önkormányzati rendszert (e-
demokrácia) annak érdekében, hogy a döntéshozatalba – véleményezés és 
javaslattétel formájában – minél szélesebb kört lehessen bevonni 

� anyagi forrásokat kell biztosítani az éves költségvetésekben a helyi média 
támogatására, amelynek segítségével az információk és vélemények minél 
sokoldalúbb és színvonalasabb formában juthatnak el a lakossághoz (Média 
Alap) 

 
A Közgyőlés döntés-elıkészítésében és döntéshozatalában kiemelkedı szerepet kell 
biztosítani az elızetes konzultációknak, véleményezéseknek. A szakmailag jól 
elıkészített döntések meghozatala és a döntések által érintettekkel való legszélesebb 
körő konzultáció érdekében: 
 

� a döntéselıkészítés és  a szakmai viták lefolytatása a Közgyőlés állandó 
szakmai bizottságaiban kell történjen 

� a településrészi önkormányzatok (részönkormányzatok) a 
településrészt érintı sajátos kérdések megvitatása mellett elızetesen 
véleményezzék a településrészt érintı közgyőlési döntéseket 

� az oktatási-nevelési és egészségügyi, valamint a szociális 
intézményhálózatot érintı döntések esetében elızetes konzultáció 
szükséges az érintett intézmények érdekképviseleteivel 

 
A Közgyőlés munkája során tervbe kell venni a szakági koncepciók felülvizsgálatát. 
Azokon a területeken, ahol még nem készült el, meg kell alkotni a koncepciót, 
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stratégiát (legfontosabb a környezetvédelmi, közlekedési és tömegközlekedési 
koncepciók elkészítése). 
 
 

� Gazdasági program (ciklusprogram) 
� Közmőszolgáltatási és -fejlesztési koncepció 
� Informatikai stratégia (ÉRDITS)  
� Környezetvédelmi koncepció 
� Közbiztonsági Koncepció 
� Közlekedésszervezési és tömegközlekedés-szervezési koncepció 
� Közterületfenntartás, életminıség-biztosítás program 
� Szociális szolgáltatásszervezési koncepció 
� Esélyegyenlıségi program 
� Drogstratégia 
� Közoktatási intézkedési terv 
� Kulturális koncepció 
� Sport program 
� Külügyi Program 

 
A településrészi önkormányzatok (részönkormányzatok) az adott településrészt 
érintıen véleményezési és javaslattételi joggal rendelkeznek több kérdéskörben. Ezen 
kívül a Közgyőlés SZMSZ-e lehetıséget biztosít, hogy egyes kérdésekben a 
Közgyőlés által átruházott hatáskörben járhassanak el. 
 

� a részönkormányzatok támogatják az önszervezıdı helyi közösségeket 
és a civil szervezeteket 

� létre kell hozni a Választókerületi Alapokat, amelynek felhasználására a 
területileg illetékes részönkormányzatok tesznek javaslatot 

� a részönkormányzatok a településrészt érintı fejlesztések során részt 
vesznek a szervezési munkákban és a lebonyolítás ütemezésének 
tervezésében, a lakosság informálásában 

 
Érden hét kisebbségi önkormányzat alakulhatott meg (bolgár, cigány, horvát, 
lengyel, német, szerb, görög kisebbségi önkormányzat). Tevékenységükkel 
hozzájárulnak a kisebbségek kultúrájának megırzéséhez, a kultúraközi kapcsolatok 
építéséhez, a testvérvárosi kapcsolatok fejlıdéséhez. Tevékenységük támogatására: 
 

� biztosítani kell a kisebbségi önkormányzatok mőködéséhez szükséges 
feltételeket a Polgárok Házában 

� biztosítani kell az éves költségvetésben a kisebbségi önkormányzatok 
támogatására szükséges pénzösszegeket 

� biztosítani kell a kisebbségi önkormányzatok rendezvényeinek 
támogatását 
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1.2. Polgármesteri Hivatal 

A megyei jog elnyerésével, a várható kistérségi feladatok növekedésével, illetve a 
pályázati tevékenység intenzitásának jelentıs növekedésével számottevı változások 
jelentek meg a Hivatal feladatainak körében. 
Az elvégzett átvilágítás és a Hivatal feladainak elemzése nyomán a hivatali struktúra 
átszervezése szükséges, amely biztosítja a feladatok hatékony ellátását és a 
szolgáltatások minıségének javulását. 
A hivatal jelenlegi létszáma: 214 fı+8 közmunkás. Az átszervezés során várhatóan – 
az ellátott feladatok növekedésnek ellenére – a létszám csökkenni fog. 
A hivatal két szomszédos épületben, az Alsó u. 1. és 3. szám alatt helyezkedik el. Az 
Alsó u. 1. szám alatti épülethez új épületszárnyat építettek, melyet 2000-ben adtak át, 
bejárata a Budai u. 10 felıl van. Az Alsó u 1. szám alatti épülettömböt 2004. tavaszán 
kívülrıl felújították, és belülrıl folyamatosan korszerősítik, hogy az egyre nagyobb 
lélekszámú város polgárai kultúráltabb, méltóbb környezetben intézhessék el 
ügyeiket. 
 
Feladatok, tervek 
A hivatal szervezeti felépítésének átszervezésével csökkenteni kell a szervezeti 
egységek számát, valamint az összlétszámot. 
 
Kiemelt fontosságú a stratégiai tervezést és a fejlesztéseket koordináló, ezen belül a 
pályázatok elıkészítését és lebonyolításának feladatát ellátó szervezeti egység 
létrehozása.  

Hangsúlyt kell fektetni a városmarketinggel kapcsolatos tevékenységre és a helyi 
identitás erısítését célzó programok kidolgozására és lebonyolítására. 

A hivatalban – ezen belül leginkább a hatósági és a lakossági vagy vállalati 
szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egységeknél – az ügyfélközpontú szemléletet kell 
erısíteni. El kell végezni a szükséges auditot, és be kell vezetni a minıségbiztosítási 
rendszert. 

Ki kell alakítani az ügyfélszolgálati irodát a Polgármesteri Hivatal épületében. Meg 
kell vizsgálni – a költséghatékonyság figyelembevételével – egy új, megyei jogú város 
hivatalához méltó és az ügyfelek részére  magasabb színvonalú szolgáltatásokat 
nyújtó épületbe való költözés lehetıségét. Ki kell alakítani hivatali kirendeltségeket a 
város alközpontjaiban is (pl. Parkváros-Bem tér, Érdliget ). 

Meg kell teremteni a „Virtuális Panasziroda” feltételeit. Biztosítani kell a szükséges 
technikai eszközöket (zöld szám, internetes portál, mobil eszközök, vélemény-
postaládák) a lakosság és az ügyfelek részére, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal 
visszajelzést biztosítsanak a közszolgáltatások vagy más, az életminıséget 
befolyásoló szolgáltatásokkal kapcsolatban. 
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Tovább kell fejleszteni az e-önkormányzati szolgáltatásokat, amelyek 
költséghatékonyan és folyamatos rendelkezésre állással biztosítják a minıségi 
szolgáltatásokat. 

1.3. Érdi kistérség megalakítása és mőködtetése 

Érd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 160/2006. (VI.22) ÖK. számú 
határozatában úgy döntött, hogy Érd városa a továbbiakban nem kíván a Budaörsi 
statisztikai kistérséghez tartozni, egyúttal kifejezte azon szándékát, hogy egy új, Érd 
központú statisztikai kistérség megalakítását kívánja kezdeményezni Diósd, 
Százhalombatta, Tárnok, Pusztazámor, Sóskút, települések bevonásával. 

A képviselı-testület döntését elsısorban arra alapozta, hogy a jelenlegi kistérségi 
kialakítás nincs figyelemmel a települések eltérı földrajzi, közlekedési, térszerkezeti, 
demográfiai jellemzıire, valamint az egyes települések között kialakult természetes 
kapcsolatokra.  

Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése a 379/2006. (XII.21.) számú KGY határozatával 
megerısítette a Képviselı-testület korábbi szándékát, kifejezésre juttatva azt, hogy a 
megyei jogú státusz elnyerését követıen az Önkormányzat elkötelezett híve az új 
térségi lehatárolás kialakításának. 

Az érintett települések e tárgyban szintén meghozták döntésüket. Az új kistérség 
létrehozásának kezdeményezését Érd MVJ kívül támogatta: Diósd, Százhalombatta 
és Tárnok Önkormányzata. 

A kezdeményezést támogató települések együttes lakosságszáma a jelenlegi 
Budaörsi Kistérség népességének több, mint 64%-a (meghaladja a 95 ezer fıt). 
Hivatkozva a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. 
évi CVII. törvény 1. § (8) szakaszában meghatározottakra, a többcélú kistérségi 
társulás megszőnik, amennyiben a tagjai által képviselt települések lakosságszáma 
nem éri el a kistérség lakosságszámának 60%-át. 

A kistérségek az egyre erısödı közigazgatási funkció mellett alapvetıen 
területfejlesztési funkciót töltenek be, és úgy véljük, hogy e funkciókat Érd Megyei 
Jogú Városa, a kistérség centrumaként nemcsak a saját, hanem a leendı kistérségi 
társtelepülések érdekében is eredményesebben tudná gyakorolni. Ezt igyekszik 
alátámasztani az a tény is, hogy a térség tradicionális központja Érd, melynek 
természetes vonzáskörzete a kistérség összlakosságának mintegy 2/3 részét teszi ki. 

Az új, Érdi Kistérség megalakítását élı térségi kapcsolataink, és partneri viszonyunk 
mellett az alábbiak is indokolják: a közlekedési kapcsolatrendszer kiépítettsége 
(egyéni és közösségi közlekedés egyaránt), a város beépített területei összenıttek a 
szomszédos településekkel.  
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Szociális, egészségügyi, oktatás-közmővelıdési szolgáltatásokat egyre növekvı 
mértékben Érd biztosíthatja, illetıleg biztosítja vonzáskörzetében lévı települések 
részére, velük szorosan együttmőködve, magas színvonalon. 

A következı hét évben térségünk számottevı fejlesztéséhez támogatást szerezni, 
csak hasonló adottságokkal, problémákkal, hasonló fejlettségi szinttel rendelkezı 
településeink önálló menedzselésével - az új kistérség mentén szervezıdött társulás 
révén-, közösen meghatározott projektekkel lehet.   

Ahol települések között olyan típusú kapcsolat van, amelyik mögött pénz van, vagy 
fejlesztési érdekek vannak, természetes vonzáskörzeti kapcsolatokra épül, azokra föl 
lehet építeni egy önkormányzati együttmőködést, abból a célból, hogy valamilyen 
lehetıséget kínáljunk a szétaprózódott önkormányzati szerkezet problémáinak a 
fölszámolására, anélkül, hogy önkormányzatok önállósága sérülne, megszőnne. 
Fıleg a többcélú társulások rendszerének a lényege az lenne, hogy nem pusztán 
székhelyekhez kötıdı, hanem használja azt az intézményes struktúrát, amivel, 
amilyen adottságokkal rendelkeznek a települések. A lehatárolás-változás jelenleg a 
kistérségi törvény által diktált metodika szerint zajlik. Ami a szakmai tartalmat illeti, 
továbbra is alapelvként az létezik, hogy települések közötti természetes 
vonzáskapcsolatokra épül, a centrum-periféria elvre.  

A Pest Megyei Területfejlesztési Tanács is támogatta szándékunkat. A Közép-
Magyarországi Tanács márciusba hozza meg a döntését. Az endogenitást és a 
mőködést tekintve, valamint a megkívánt lakosság arányt megfelelünk a törvényi 
követelményeknek az új kistérség létrehozásának. Érd Megyei Jogú Város olyan 
fejlesztéseket kíván megvalósítani, mint a Rendırkapitányság, a Bíróság városunkba 
helyezése. Érd, mint MJV, földrajzi, közlekedési, térszerkezeti, demográfiai 
jellemzıire, valamint az egyes települések között kialakult természetes kapcsolatokra 
tekintettel méltó lenne és el is tudná látni az új Érdi kistérségi központ szerepét. 

1.4. Hazai és külkapcsolatok, regionális együttmőködés 

Választott kisebbségi önkormányzatok bekapcsolása a nemzetközi vérkeringésbe. 
(Cigány, Német, Szerb, Horvát, Lengyel, Görög, Bolgár)  
 
Jelenleg Érd testvérvárosai: Poynton (Anglia), Lubaczów (Lengyelország), 
Szászrégen (Románia), tervbe van véve Szabadka (Szerbia, EU külsı határa). A 
lengyel és az angol testvérvárosokkal a kapcsolat felvétel 2003-ban kezdıdött el. 
2005-ben született a döntés kapcsolat létesítésére a romániai Szászrégen városával. A 
németországi Tostedt várossal a kapcsolat felvétel testvérvárosunk Lubaczowon 
keresztül történt meg, mellyel régóta együttmőködik. A szerbiai Szabadka városának 
önkormányzatunk a kapcsolat felvételérıl szóló szándéklevelet küldött. 

Feladatként fogalmazódik meg, hogy Érd kapcsolatokat építsen más régiókban levı, 
vegyes lakosságú illetve többségében magyar lakta településekkel is.  
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A nemzetközi projektek több város együttmőködését követelik meg. Ezért városunk 
számára a kapcsolatok bıvítése nélkülözhetetlen.  

A testvérvárosi kapcsolatok bıvítése az érdi kisebbségi önkormányzatok (német, 
horvát, görög, bolgár) elképzeléseinek figyelembevételével történik: Németország-
Ludvigshafen, Horvátország-EU tagjelölt, Szlovénia-Muravidék, Bulgária, 
Görögország. A szomszédos országok közül Ukrajna (Kárpátalja-Ungvár megyei 
központ), mint az EU külsı határán lévı ország, Ausztria (Cadses-tag), Szlovákia 
(Nyitra kerület, mint a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió tagja) és a Visegrádi négyek tagja, 
Csehország, mint a Visegrádi négyek tagja. 

Ezen kapcsolatok bıvítése lehetıséget teremt, hogy minél szélesebb palettán 
vegyünk részt az EU regionális, közösségi és egyéb programjaiban.  

A kapcsolati háló kialakítása abból a célból fontos, hogy azt specifikusan 
meglehessen tölteni tartalommal. Egyes programokban az iskolák, másikban az 
önkormányzat, a harmadikban a vállalkozók, stb. vehetnek részt.  

Érd partnervárosai belföldön: Budaörs a kistérség kapcsán, Debrecen, mint megyei 
jogú város tapasztalatcsere; külföldön (Marosvásárhely, Székelyudvarhely, 
Csíkszereda); illetve az ENTP és az INTERREG IIIC-CAPTURE-ben korábban részt 
vevı városok. Például az Ile de France megye városai. Az Ile de France megye pest 
megyéhez hasonlóan körül veszi a fıvárost.  

Célként megfogalmazódott, hogy bıvítsük belföldi partnervárosi kapcsolatainkat.  
 
Kapcsolati rendszerünk (Megyei Jogú Városok Szövetsége, TÖOSZ (Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége), KMRFT (Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács), KMRFÜ (Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség), PMTFT (Pest Megyei Területfejlesztési Tanács), PMTFÜ (Pest Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség),  

Célkitőzések szakmai területenként a testvérvárosokkal 

A kultúra, oktatás területén az együttmőködés bıvítése, a civil és gazdasági 
szervezetek között új kapcsolatok létrehozása. A kistérségi, regionális 
együttmőködés és város településfejlesztés során szerzett tapasztalatok átadása az 
újonnan csatlakozók számára és tapasztalat-átvétel a korábban csatlakozott 
országoktól.  

A megvalósítás EU-, önkormányzati és magán forrásokból történhet.  
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2. Önkormányzati vagyongazdálkodás 
2.1. Vagyongazdálkodás 
A vagyongazdálkodás területén el kell készíteni a hosszútávú vagyongazdálkodási 
koncepciót, majd ennek alapján évente el kell készíteni a vagyongazdálkodási 
irányelveket, amelyek tartalmazzák a vagyon forgalomképességének megfelelı 
bontásban a cselekvési tervet és a közremőködı szervezeti egységeket. 
 
Jelenleg az önkormányzatnak van vagyonkatasztere. Ezt pontosítani kell, azokat a 
vagyonelemeket, amelyek nem szerepelnek benne vagy nem pontosan szerepelnek, a 
megfelelı értéken és bontásban kell feltüntetni. 
 
Az önkormányzati vagyon hasznosítására a vagyon forgalomképességének és 
földrajzi elhelyezkedésének megfelelı hosszú távú koncepciót kell kidolgozni. 
 
Kiemelten kell kezelni a közmővagyont, a belterületi úthálózatot, valamint a 
köztereket, az ezekre készített hosszú távú vagyongazdálkodási tervet. 
 
Rehabilitációs akcióterületek kialakításával a városközpont és az alközpontok 
rendezésébe be kell vonni az önkormányzati vagyonelemeket. A tervek 
megvalósításába pályázati forrást valamint a magántıkét is be kell vonni. 
 
Az ingatlanvagyon kezelésénél olyan portfolió kialakítására kell törekedni, amely 
folyamatos bevételt eredményez. 
 
Az önkormányzat hosszútávú elkötelezettségét jelenti: 
-az intézményhálózat fenntartása 
-a csatornahálózat kiépítése 
-a belterületi utak és a felszíni vízlevezetés megoldása 
 
Ezeken a területeken a jelentıs beruházások tervezéséhez közép- és hosszú távú 
mőszaki és finanszírozási terv szükséges. 

2.2. Költségvetés-tervezés 

El kell készíttetni egy középtávú (2014-ig tartó) prognózist, amely az önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak várható alakulását vetíti elıre. 
 
Ennek keretében figyelembe kell venni az önkormányzati feladatok állami 
finanszírozásának, a normatív támogatások várható alakulását. Modellezni kell a 
sajátos bevételek alakulását. 
 
Meg kell vizsgálni a kiadások különféle finanszírozási modelljének hosszú távú 
kihatásait és a determinációkat. Meg kell vizsgálni a kiadási oldal csökkentésének 
lehetıségeit és kihatásait. 
 
El kell végezni az önkormányzat gazdasági potenciáljának közép- és hosszú távú 
modellezését. Tartalmaznia kell a fejlesztések önkormányzati költségvetésbıl való 
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finanszírozásának lehetıségeit, a szükséges forrásbevonásokat és a forrásbevonás 
alternatíváit. 
 
A helyi adók területén pontosítani kell az adózók nyilvántartását. Intézkedési tervet 
kell kidolgozni az adóhátrálékok csökkentésére. A várható kormányzati adótörvény 
módosítások következtében felül kell vizsgálni a helyi adórendeletet. 
 
Ösztönzési modellt kell kidolgozni a lakcím bejelentésére azok részére, akik amúgy is 
Érden laknak. Ez a jelenlegi állami finanszírozási modell szerint jelentıs 
többletbevételt jelentene az önkormányzatnak, amelyet az életminıség javulását 
jelentı beruházásokra fordíthatna. 

2.3. Pályázati tevékenység 

2007 elején az önkormányzat gyakorlatilag nagyon kevés kidolgozott és reális 
projektötlettel rendelkezett. Az EU finanszírozási források sajátos ütemezésének 
megfelelıen a Központi Régióban a  2007-2008-ban beadott pályázatok azok, 
amelyeknek pályázati forrás biztosítható. Ezért 2007-ben a nulladik prioritás a 
projektek generálása és olyan szintő kidolgozása kell legyen, amelyek biztosítják az 
említett idıszakban való sikeres pályázati tevékenységet. 
 
Meg kell teremteni a Polgármesteri Hivatalon belül azt a szervezeti egységet, amely a 
pályázat elıkészítésben, a projektek generálásában valamint a lebonyolítás 
szervezésében és követésében vesz részt. 
 
Meg kell határozni (a szükséges szakági koncepciók kidolgozásával együtt) a 
fejlesztés prioritásait és keretfeltételeit. 
 
Együttmőködési kapcsolatokat kell kiépíteni a megyei és régiós fejlesztési 
ügynökségekkel. A projektek kidolgozásába referenciával és komoly szakértelemmel 
rendelkezı szakcégeket kell bevonni, akik képesek a projektek szakszerő 
menedzselésére. 
 
A pályázatokhoz szükséges önrész biztosítására egy rendelkezésre állásos banki 
finanszírozási konstrukciót kell megteremteni. Ez egy revolving típusú alap kell 
legyen, amely folyamatosan biztosítja a pályázatok elıkészítéséhez szükséges 
forrásokat, valamint az elnyert projektek önrészét és elıfinanszírozását. 
 
3. Beruházásösztönzési tevékenység 
A településrendezési terv a területhasználási, az építési és környezethasználat új, 
meglehetısen rövid idıközönként változtatott helyi szabályait veszi figyelembe, és 
alakítja az új  ellátó egységeket, engedélyezi üzletek, mőhelyek, raktárak 
felépíthetıségét. Nagyon fontos, hogy érvényesíthetı legyen  az Alkotmányban 
biztosított jog, hogy az egészséges, környezetetkímélı, nyugodt körülmények 
meglétét nem  zavaró kereskedelmi és ipari-, illetve szolgáltató tevékenységek  
jöjjenek létre az új lakossági igények kielégítése céljából. 
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Itt jelentkezik az ipari területek kialakításának sürgıssége, a munkahelyteremtés és 
megtartás biztosítása azzal szemben, hogy  jobbára „nagy” vállalkozások szőntek 
meg, települtek át a szomszédos településekre, azok ipari parkjaiban anyagi 
veszteséget, szükségletek nem megfelelı módon való kielégítését és egyéb negatív 
okokat eredményezve.  
    
2007-ben, jelenleg 5.650 azon gazdálkodó szervezetek száma, akik az Adóosztály 
tájékoztatása szerint bevallási kötelezettségünknek eleget tettek, ennél azonban több 
(2006. szeptember havi adat alapján megközelítıleg 6.400, ebbıl kb. 3.400 a társas-,  
kb. 3.000 az egyéni vállalkozók száma) a nyilvántartásban szereplık száma. 
Mára kb. 2.800 egyéni vállalkozó maradt, - ebbıl ténylegesen 2.120 a bevallást is 
benyújtók száma -  nagymértékben csökken a számuk az adózási okok – pl. 2007-ben 
bevezetett e adóbevallás, vagy a másodállásban végzık számának csökkenése miatt. 
Az új egyéni vállalkozók jobbára a fiatal korosztály és pályakezdık, akik, sajnálatos 
módon néhány hónap múlva meg is szüntetik a vállalkozói igazolványukat. 
A tevékenység megoszlása szerint, elsı helyen szerepel a különbözı kereskedelmi 
tevékenységet folytatók száma, majd nem kiemelt mennyiséget képez az ipari és 
szolgáltató, és teljesen minimális a gyártói tevékenységet folytatók száma. Az újak 
jobbára pénzügyi tevékenységre váltják ki, amit nagyon rövid idın belül meg is 
szüntetnek, illetve a közérzetjavítás, egyéb fitness tevékenységre.  
 
Az önkormányzat céljai a gazdasági tevékenység ösztönzésével: 
-helyi adóbevételek növekedése 
-helyi munkahelyek létrejötte 
-önkormányzati vagyon értékének növekedése 
 
3.1. Kereskedelem, szolgáltatás 
A kereskedelmi, szolgáltató tevékenység további fejlesztése az alközpontok 
fejlıdéséhez kapcsolódik mind mennyiségi, mind minıségi vonatkozásban. 
 
A Bem-tér programhoz kapcsolódóan valósul meg 2009-ig az Interspar-beruházás, 
amelynek létrejöttét az önkormányzat minden eszközzel támogatja. 
 
Az Érdligeti alközpont kialakítása során az elfogadható városkép kialakítását is 
figyelembevéve kell megoldani a vonazáskörzet igényeit. 
 
3.2. Ipari Park és gazdaságfejlesztési övezetek 
Az önkormányzatnak proaktív beruházásösztönzési tevékenységet kell folytatnia az 
M6 és a Duna menti, a településszerkezeti tervben gazdasági övezetnek kijelölt 
területeken. 
 
Ennek érdekében el kell készíteni a városban fellelhetı potenciális befektetési 
projekt-portfoliót, intenzív (város)marketing tevékenység révén kell felkutatni azokat 
a potenciális szakmai vagy pénzügyi befektetıket, akik képesek és szándékoznak 
résztvenni az önkormányzat által preferált befektetések megvalósításában. 
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2007-ben el kell készíteni a gazdasági övezetek fejlesztésének koncepcióját, 
megvalósíthatósági tanulmányait, majd 2008-tól el kell kezdeni a konkrét 
megvalósítást. A preferált tevékenységek a logisztika és a kereskedelmi-szolgáltatási 
tevékenységek (pl. nagybani piac). 
 
Az M6 menti területeken –lehetıség szerint EU pályázati forrásból- 2008-ban el kell 
kezdeni egy inkubátorház megvalósítását. 
 
Az ipari-kereskedelmi tevékenység ösztönzése érdekében meg kell vizsgálni a 
Budafoki úti barnamezıs területek illetve a Tárnok határában levı volt ipari területek 
rehabilitációját. 
 
3.3. Mezıgazdaság 
Érd komoly mezıgazdasági múlttal és a térségben is jelenlevı szaktudással 
rendelkezik. Városmarketing szempontból sem elhanyagolható érdi sajátosságként  
ismert az érdi barack és az érdi bıtermı meggy. 
Sajnos az önkormányzat hosszú ideje nem dolgozott ki a mezıgazdaság területére 
érvényes koncepciót, ezért fontos feladatként fogalmazódik meg e téren az illetékes 
bizottság ezirányú tevékenységének hatékonyabb támogatása, illetve a 
mezıgazdaságban rejlı lehetıségek kiaknázására szolgáló önkormányzati cselekvési 
terv kidolgozása. 
 
4. Turisztikai potenciál fejlesztése 
Érd turisztikai potenciáljának legfıbb prioritása Érd-Óváros turisztikai 
potenciáljának hasznosítása. 
Az elızetes tanulmányok szerint szerencsés módon  ötvözhetı a kulturális valamint 
az egészségturizmus illetve –a fıváros közelségébıl adódóan- a Duna part ésszerő 
hasznosításával a rekreációs tevékenység. 
 
E téren megfogalmazott projektötletek, amelyek kidolgozásával EU pályázati 
forrásokat kell megcélozni 2007-2008-ban: 
-egészségturisztikai fejlesztések a termálvíz hasznosítására 
-volt Sina Kastély rekonstrukciója, kastélyszálló 
-Dél-Buda környéki borút kialakítása 
-Érd-Óváros pincerendszerének turisztikai hasznosítása 
-Duna-part, mint rekreációs tevékenység helyszíne 
 
Egy másik fejlesztési lehetıség a konferencia-turizmus, amelynek egyik lehetséges 
helyszíne a Városi Sportcsarnok melletti területek fejlesztése révén jöhet létre. 
 
Parkváros és az Érdet körülölelı zöldterületek rekreációs célú hasznosítása 
érdekében érdemes megvizsgálni a lovasbázisok kialakítását, lovastúra-útvonalak 
kialakítását is. 
 
Ki kell dolgozni a város turisztikai marketing koncepcióját és ehhez kapcsolódóan 
megtalálni és kiajánlani egyéb turisztikai befektetési lehetıségeket. 
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5. E-gazdaság és helyi információs társadalom fejlesztése 
A Központi Régió és ezen belül Érd adottságai (egyetemi központok közelsége, 
magasan képzett lakosság, már meglévı vállalkozások)  kiváló lehetıséget adnak, 
hogy egy tudatos ösztönzı és fejlesztési politika eredményeképpen az e-gazdaság a 
helyi gazdaság egyik meghatározó tevékenysége legyen. 
 
Ezért 2007 szeptemberig ki kell dolgozni az Érdi Információs Társadalom Stratégiát   
(ÉRDITS), valamint a stratégiára alapozva a cselekvési tervet. 
 
A Duna-parti gazdaságfejlesztési övezetek jellegének meghatározása során 
figyelembe kell venni multinacionális cégek szolgáltató-központjának  telepítési 
lehetıségeit is. 

 
 

*** 
 
 
Érd csak egy fejlıdı, erısödı helyi gazdaság révén törhet ki eddigi elhanyagolt állapotából, s 
csak ezáltal növelheti gazdasági potenciálját. Csak így képes megfelelni a XXI. század 
kihívásainak, csak így biztosíthat méltó életkörülményeket polgárainak. 
 
Hisszük, hogy mindenki, legyen az politikus vagy civil, mindenki, akinek fontos Érd, 
támogatni fogja a Batthyány-program megvalósítását.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T. Mészáros András 
      Polgármester 
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