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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden 
hónap minden keddjén a polgár
mesteri hivatalban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522313as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/5720467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/4626714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első keddjén 16 órától a polgármesteri  
hivatalban. 

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522
313as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
email címen bejelentkezés alapján a polgármesteri       
hivatalban.

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/4622696 
Telefonon tör
ténô egyezte

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/3638498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/5149773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Házában,  
Alsó u. 8. szám alatt. 

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/6276151 
Telefonon tör
ténô egyezte

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/5781180 
Telefonon tör
ténô egyezte

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/5720467 
Alpolgármes
teri és képvi

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal
ban. 

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/9144037 
Telefonon tör
ténő egyezte

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/4626714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
keddjén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/5132976 
Minden 
hónap első 

keddje 16 órától a 
Polgárok Házában.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/4621987 
Minden hónap 
utolsó csütör
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/9626292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfője, 17–18 
óráig a Polgárok 
Házában.

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/5711063; 
372754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/8528412; 
377710 
Telefonon tör

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/4679267 
Minden 
hónap harma

dik szerdáján 17–18 óra, 
Parkvárosi Közösségi 
Ház (BajcsyZs. u. 206–
208.)

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/4762931. 
Telefonon tör
ténő egyezte

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/9464924. 
Telefonon 
történő 
egyeztetés 

alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban. (BajcsyZs. u. 
206208.)

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. JÁNOSI GYÖRGY országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 18 és 20 óra 
között. 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Elérhetőség: A képviselő munkatársa áll az 

érdeklődők rendelkezésére a 06-20/216-0208-as telefon-
számon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

A képviselõ-testület tava-
lyi utolsó közgyûlésén 
2009. január 1-jei hatállyal 
módosította a helyi adókról 
szóló rendeletnek az épít-
ményadó, illetve a telekadó 
minimumösszegére vonat-
kozó rendelkezéseit. 

Ezek szerint az építményadó 
esetében a minimálisan fizeten
dő összeg 10 ezer forint, míg a 
telekadó esetében 20 ezer forint 
lesz. A rendelet emellett egy évre 
50 százalékos adókedvezményt 
állapít meg annak, aki közmű
vesítési beruházási hozzájárulást 
fizetett az előző évben. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az elmúlt esz
tendő utolsó közgyűlésén rende
letet alkotott az önkormányzat 
2009. évi átmeneti finanszírozá
sáról és költségvetési gazdálkodá
sáról a költségvetési gazdálkodás 
folyamatosságának biztosítása és 
az intézményi likviditási nehé
zségek elkerülése érdekében. 
Döcsakovszky Béla az MSZP frak
ció nevében nem értett egyet az 
előterjesztő szándékával, amely 
lehetővé tenné, hogy a közgyű
lés felhatalmazást adjon a pol
gármesternek a képviselőtestü
let által jóváhagyott és benyúj
tott pályázatokkal kapcsolatban 
– indokolt esetben – a szükséges 
eljárások lefolytatására (közbe
szerzési eljárások lefolytatása, 
műszaki ellenőrök megbízása, 
vállalkozási szerződések). A kép
viselő úgy vélte, jogi szempont
ból megalapozottabb lenne, ha 
a döntéseket a képviselőtestület 
hozná meg, és kifogásolta, hogy a 
rendelet szerint lehetőség nyílna 
arra, hogy a polgármester egyma
ga döntsön közbeszerzési kérdé
sekben. Szabolcs Mária, a város 
jegyzője válaszában hangsúlyoz
ta, minden esetben a közbeszer
zési bizottság dönt, és jelezte, 
hogy a 2009. évi átmeneti idő
szak költségvetési gazdálkodásá
ra, az önkormányzati feladatok 
átmeneti finanszírozására vonat
kozó rendelet megalkotásának 
célja, hogy az önkormányzati és 
intézményi gazdálkodás műkö
dőképessége, folyamatossága 
– bizonyos kötöttségek mellett 
– biztosított legyen. T. Mészáros 
András polgármester elmondta, 
csak a közgyűlés által megszava
zott döntések operatív feladatai
nak a megoldását teszi lehetővé 
a rendelet, hiszen akadnak olyan 
gyors döntési kényszerhelyzetek, 
amikor nem lehet megvárni a 
közgyűlés összehívását. Az átme
neti gazdálkodásra javasolt pol
gármesteri felhatalmazás a 2009. 
évi költségvetési rendelet hatály
ba lépésének napján megszű
nik – hangsúlyozta T. Mészáros 
András. Ezt követően a képvise
lőtestület 16 igen, egy nem és hét 
tartózkodás mellett elfogadta az 
előterjesztést.

A közgyűlés módosította az 
Érd Megyei Jogú Város 2008. évi 
költségvetéséről szóló korábbi 
rendeletet, és hosszas vita után 
a képviselőtestület egyetértett 
a helyi adókról szóló rendelet 
módosításával. Horváth András 
hangsúlyozta, hogy a Fidesz 
nem hive az adóemelésnek, és 
annak a véleményének adott 
hangot, hogy sokan összekeve
rik az áremelést az adóemelés
sel. Kívánatos lenne, ha a jelen
legi nehéz gazdasági helyzetben 
több pénz maradna az emberek
nél, ugyanakkor szükség van a 
beruházások élénkítésére – tette 
hozzá. Varga László arról beszélt, 
hogy Orbán Viktor, a Fidesz elnö
ke többször is kijelentette, hogy 

csökkenteni kell az adókat, ezért 
érthetetlen, hogy helyi szinten 
miért cselekednek ezzel ellen
tétesen a fideszes politikusok. 
Döcsakovszky Béla ugyancsak 
kifogásolta, hogy nincs összhang 
a Fidesz politikusainak a kije
lentései és a tettei között: mást 
mondanak országosan, mást cse
lekszenek a településeken. Jakab 
Béla elmondta: igazságosabb és 
ellenőrizhetőbb helyi adórend
szert kell kidolgozni és elfogadni, 
Horváth András pedig közölte, 
hogy a kormány kényszerhelyzet
be akarja hozni az önkormányza
tokat. Döcsakovszky Béla véle
ménye szerint át kell értékelni a 
négyzetméteren alapuló adómeg
állapítást, Miskolczi Katalin pedig 
jelezte, hogy sok olyan nehéz 

sorsú ember él Érden, akiknek 
a tervezett 2000 forintos eme
lés is mindennapi anyagi gondot 
jelent. Veres Judit arra emlékezte
tett, hogy 2002 óta nem változott 
az ingatlanadó mértéke Érden, 
és elmondása szerint az adóból 
származó bevételek helyben 
maradnak, ahol az önkormány
zat hasznosan tudja felhasználni 
a pénzt a közösség érdekében. 
Horváth András jelezte, hogy a 
kormány 20 százalékkal csök
kenti 2009ben az önkormány
zati normatívákat, ezért szükség 
van minden egyes fillére, így az 
adóbevételekre is. T. Mészáros 
András polgármester jelezte, 
hogy az önkormányzatokat érin
tő 150 milliárd forintos csökke
nés nominál értékben csupán a 
2002es évi finanszírozást teszi 
lehetővé, és megállapította, hogy 
a Gyurcsánykormány felelőtlen 
politikája miatt Magyarország a 
régió utolsó országa lett a gazda
sági teljesítés terén.

– Érden az emberek igénylik a 
jó minőségű utakat és járdákat, 
működtetni kell az intézménye
ket, ehhez pedig pénz szükségel
tetik. Nem szeretnénk lemondani 
a tervezett fejlesztésekről, virágzó 
kertvárost szeretnénk, de szem
besülünk azzal, hogy a kormány 
kivérezteti az önkormányzato
kat – tette hozzá a polgármester. 
Döcsakovszky Béla véleménye 
szerint jobb önkormányzati gaz
dálkodásra van szükség, és kívá
natos lenne, ha nem venne fel 
hiteleket a város. Baráth Ferenc 
azt állította, hogy a különböző 
pályázatokon elnyert összegek 
a régi önkormányzat munkáját 
dicsérik, a jelenlegi csak elkótya
vetéli a rendelkezésre álló anya
gi forrásokat. Antunovits Antal 
elmondta: az adóemelésből szár
mazó pénzekből járható utak 
lesznek, és ebből fedezik a közvi
lágítás költségeit is. T. Mészáros 
András emlékeztetett arra, hogy 
állami feladatokat ruház át a 
kormány az önkormányzatokra, 
ugyanakkor folyamatosan csök

ken az ezek finanszírozására 
szánt költségvetési keret. 

A közgyűlés módosította az 
önkormányzati tulajdonú vízi
közműből szolgáltatott ivóvíz és 
a biztosított csatornaszolgáltatás 
díjainak megállapításáról szóló 
rendeletet. A vitában Csibrák 
Csaba elmondta, hogy túl nagy
nak tartják a tervezett emelés 
mértékét, és csak az infláció nagy
ságával megegyező áremelést tud 
elfogadni az MSZP képviselőcso
portja. Jakab Béla emlékeztetett 
arra, hogy a pénzügyi bizottság 
támogatta az előterjesztést, mert 
nincs más lehetősége az önkor
mányzatnak, amúgy pedig a díj 
tartalmazza a tervezett műsza
ki fejlesztések költségeit is. Tóth 
Tamás közölte: ÉrdligetKutyavár 

részönkormányzata támogatja a 
rendeletben foglaltakat, és szor
galmazta egy olyan kiadvány 
megjelentetését, amelyben nép
szerűsítenék a különböző költ
ségcsökkentő lehetőségeket és 
módszereket. Végül 17 igen és hét 
nem szavazattal a képviselőtes
tület módosította a rendeletet. A 
közgyűlés egyetértett a távhőszol
gáltatás helyi szabályozásáról, 
valamint a távhőszolgáltatási díjak 
megállapításáról és alkalmazásá
ról szóló korábbi rendelet módo
sításával, és a képviselőtestület 
módosította az érdi Fundoklia
völgy természetvédelmi területté 
nyilvánításáról szóló rendeletet 
is. Az ingatlanok és közterületek 
tisztántartásáról és a szervezett 
hulladékkezelési közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 
önkormányzati rendelet módo
sítására tett javaslat vitájában 
Miskolczi Katalin kifogásolta, 
hogy aránytalanul és méltányta
lanul vannak megállapítva  a 60 
literes és a 110 literes  kukák ürí
tési díjai. A polgármester közölte, 
hogy a jelenlegi árarány egy ter
hes örökség része, és kijelentette, 
hogy igyekeznek olcsóbbá tenni 
a szemétszállítást. Ezt követően 
a közgyűlés módosította a szemé
lyes gondoskodást nyújtó ellátá
sokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjak megállapí
tásáról, a gyámügyi igazgatásról 
és a gyermekek védelmének helyi 
szabályairól szóló javaslatokat, és 
egyetértett a Szociális Gondozó 
Központ Alapító Okiratának a 
módosításával.  

A közgyűlés módosította a 
Középmagyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács által „Települési 
önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak felújításának 
támogatása” célelőirányzat terhé
re megítélt támogatás igénybevé
teléhez szükséges költségvetési 
előirányzatmódosítás jóváha
gyására vonatkozó korábbi köz
gyűlési határozatot. A közgyűlés 
döntött arról, hogy Érd Megyei 
Jogú Város lemond a mintegy 

54 millió forint összegű támo
gatásról, amit a 2005. évi felhő
szakadások okozta károk eny
hítése tárgyában a Pest Megyei 
Területfejlesztési Tanács  megítélt, 
és gondoskodik az összeg vissza
fizetéséről. T. Mészáros András 
elmondta, a 2008. november 26
án kelt leveleiben a Pest Megyei 
Területfejlesztési Kht. – három 
pályázat vonatkozásában – arról 
tájékoztatta az önkormányzatot, 
hogy az elszámolást nem fogadja 
el, mivel a benyújtott számlák 
nem fedik le a pályázat költség
vetésében megjelölt tételeket. A 
tájékoztatás szerint, amennyi
ben az önkormányzat az elszá
molási kötelezettségének nem 
tesz eleget, úgy a Pest Megyei 
Területfejlesztési Tanács a meg
ítélt támogatás összegét vissza
vonja. Tekintettel arra, hogy a 
fenti pályázatok műszakikölt
ségvetési tartalmának megfelelő 
bizonylatok nem állnak az önkor
mányzat rendelkezésére, ezért a 
megítélt támogatások összegével 
elszámolni nem tud a város.

Vitát váltott ki a BentaVölgye 
Szövetkezet tulajdonát képező 
ingatlan megvásárlására előter
jesztett javaslat. Az előterjesztő 
részéről elhangzott, hogy Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 
jogelődje 1991. szeptember 1jétől 
a BentaVölgye Szövetkezet jog
elődjétől bérbe vett 4 ha, 2093 
m2 területet. A bérlet célja az 
ingatlanon történő szennyvíztá
roló kialakítása és üzemeltetése 
volt. A folyékony hulladékleürítő 
2001ig folyamatosan üzemelt. Az 
üzemelés megszűnése azonban 
nem vonta maga után a bérletidíj
fizetési kötelezettség megszűné
sét, mivel e kötelezettség a terület 
rekultiválásáig fennáll. A 2007. évi 
bérleti díj 2 036 400 Ft volt. A terü
let rekultiválására az önkormány
zatnak nincs pénzügyi fedezete, 
ugyanakkor a bérleti díj fizeté
se folyamatosan költségnövelő 
tényező. Az optimális megoldás 
az lenne, ha az önkormányzat az 
egész területet kivásárolná.

Az előzetes egyeztető tárgya
lások szerint a szövetkezet 1200 
Ft/m2 eladási árat jelölt meg. T. 
Mészáros András elmondta: az 
is indokolja a tulajdon megszer
zését, hogy a város a későbbiek
ben – a rekultiváció áthárításával 
– gazdasági fejlesztési területként 
tudná hasznosítani. Miskolczi 
Katalin vélerménye szerint az elő
terjesztő visszatartja az informá
ciókat, és kalandorságnak nevez
te a tervezett vételt, mert teljesen 
értéktelen területet kívánnak 
megvásárolni drágán. Patkóné 
Séra Katalin jelezte, hogy a 78 
milliós adásvételt alaposabban 
elő kell készíteni, és ebben nagy 
feladat hárul a pénzügyi bizott
ságra. Horváth András a vétel 
mellett érvelt, amikor kijelentette, 
hogy komoly világcégek érdek
lődnek a nevezett terület iránt. T. 
Mészáros András közölte, hogy 
minden információ nyilvános, és 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
ha más tulajdonába kerül a terü
let, akkor az önkormányzatnak 
kell állnia a rekultivációs költ
ségeket, amelyek nagyon nehéz 
helyzetet teremtenének. Jakab 
Béla elmondta, hogy a pénzügyi 
bizottság tagjai nem látták a 
bérleti szerződést, nem ismerik 
annak a módosítását sem, ezért 
kívánatos lenne egy új, átfogó 
előterjesztés kidolgozása. A tes
tület végül 16 igen szavazattal 
elfogadta az előterjesztést.

A képviselőtestület a további
akban elfogadott egy sor előter
jesztést, a képviselők választóke
rületük problémáit ismertették, 
később pedig zárt ülést rendelt 
el T. Mészáros András levezető 
elnök. Papp János

Adókedvezmény a közmûvesítési 
beruházási hozzájárulásért

A közgyûlésen nagy vitát váltott ki a helyi adókról szóló rendelet építmény-
adóval, illetve telekadóval kapcsolatos rendelkezéseinek módosítása
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