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Szomorú viccet olvastam nem-
rég, egyikét az interneten keren-
gő, nevettetést célzó történet-
kéknek. Két cégvezető beszélget. 
Az egyik azt kérdezi a másiktól: 
te fizetsz még az embereidnek? 
Nem – hangzik a válasz. Én sem 
– mondja az első, majd tovább 
kérdez: és azért bejárnak dol-
gozni?  Igen – mondja röviden a 
megkérdezett. Hozzám is bejár-
nak – vallja meg a kérdező. Ezen 
kicsit elgondolkoznak mindket-
ten, aztán megszületik az ötlet: 
ha már úgy is bejárnak dolgozni 
az embereik, hogy nem kap-
nak fizetést – nem kellene tőlük 
ezért pénzt kérni?...

Ebben a – nyilvánvalóan kita-
lált – történetben az a szomorú, 
hogy valószerű. Hogy a közeg, 
amiben élünk, ilyen. Hogy 
velünk mindent meg lehet tenni. 
Drágul a közlekedés, a villany, 
a gáz? Oda se neki, kifizetjük. 
Csökkennek a szociális jutta-
tások, szűnik a tizenharmadik 
havi nyugdíj, gyengül a fizetés, 
nő az infláció, értéktelenedik a 
forint? Lenyeljük, nem problé-
ma. Emelkedik a nyugdíjkorha-
tár, nő a munkanélküliség? Nem 
érdekes. 

Pedig ez utóbbi már igencsak 
érzékelhető csapás. Az újságok-
ban egyre több az állást kereső 
hirdető, és – ettől nem függetle-
nül – ennél is rohamosabban nő a 
megélhetési lakáseladók száma. 
Összeköltöznek az emberek, 
vagy kimennek a víkendházba, 
a lakást meg piacra dobják – per-
sze áron alul, hiszen nő a kíná-
lat, ilyenkor süllyednek az árak. 
Az APEH-árverések listáira már 
nemcsak bútorokat, egyéb ingó-
ságokat tesznek fel, hanem a 
fizetésképtelenek lakásait, más 
ingatlanokat is. 

A munkanélküliség pedig 
jórészt azért egyre nagyobb, 
mert ijesztő mértékben meg-
nőtt a cégcsődök, a felszámolási 
eljárások száma. Az egyik cég-
információs szolgálat friss fel-
mérése szerint januárban 1400 

magyarországi céggel szemben 
indítottak felszámolási eljárást, 
és ez minden idők legrosszabb 
havi adata. Mivel a felszámolá-
sok száma meredeken emelke-
dik, a cég elemzése szerint idén 
minden bizonnyal jóval több 
mint 17 ezer társaság jut erre a 
sorsra, de számuk elérheti a 20 
ezret is. Közgazdászkodhatnánk 
most, hogy a magyar vállalko-
zásoknak strukturális gondjaik 
vannak, kicsi a tőkeerejük, gya-
koriak a likviditási nehézsége-
ik – lényegesebb azonban az 
a munkanélküli-tömeg, amely 
a csődök nyomán folyamatosan 
duzzad. A megszűnő vállalko-
zások ugyanis annyiszor három, 
öt, húsz, vagy még több friss 
munkanélkülit jelentenek.

Már-már szervezetté vált – 
elsősorban a képzettek és idegen 
nyelvet tudók körében – a kül-
földre település, nem egyedül, 
hanem családdal, és nemcsak 
ideiglenesen, hanem a bármiko-
ri visszatelepülés szándéka nél-
kül. Ez pedig nagy baj, mert ily 
módon a hazai, értékteremtésre 
még képes réteg is egyszerűen 
elkopik, lehetetlenné téve, hogy 
egy megváltozott, egy állam-
polgárbarát gazdaságpolitikával 
kilábalhassunk a csődtömegből.

Pedig vannak a kilábalásra 
megfelelő közgazdasági tech-
nikák, lehetőségek – ha már 
a döntéshozóknak nincs ötle-
tük, meg lehetne nézni, mit 
tesznek hasonló helyzetben 
Szlovákiában és Angliában, 
Németországban és az Egyesült 
Államokban. Csupán lemásolni, 
átvenni kellene – azt viszont 
minél gyorsabban.

Különben nemsokára való-
ban még fizethetünk is, csak 
hogy bejárhassunk a munka-
helyünkre.

A szerkesztõ jegyzete

Munka nélkül

Három héttel ezelőtti, „Gáz van!” 
című írásom befejezéseként meg-
említettem, hogy a hagyományos 
fűtőanyagok mellett ki kellene 
használnunk a Nap, a szél, a víz 
és a biomassza nyújtotta energi-
ákat. Ez utóbbiak mindegyike az 
országgyűlés által megszavazott 
törvények mentén próbál életben 
maradni. Lendületes előhaladás-
ról, tehát a kihasználatlan energi-
ák fejlődéséről ezúttal nem beszél-
hetünk. A fejlődés szót, mint állít-
mányt, nem szívesen használom, 
mert a vonatkozó törvények hat-
hatós végrehajtását hátráltatják, 
szinte visszahúzzák a törvények 
nyomán aprólékosan kidolgozott 
rendeletek, jogszabályok. Pedig 
hát, ahogy a gázmizéria körül 
kialakult helyzet követeli, nálunk 
is több lábon és biztonságosabban 
kellene helytállnunk a gazdasági 
élet minden területén.

A kételkedők, a kérdést kevésbé 
ismerők kedvéért írom ide; igenis 
tudom, hogy minden, ami jelen-
legi gazdaságunkban végbe ment 
és megy, az bizonyos érdekek 
mentén alakult ki, jött létre és 
érvényesül napjainkban is. Arról 
van szó, hogy az olaj- és gázki-
termelők érdeke: minél tovább és 
minél előnyösebb feltételek mel-
lett maradjanak a piacon. Ezért 
aztán tőkéjükkel, gazdasági hely-
zetükből fakadó hálózatuk segít-
ségével akadályozzák más fontos 
és olcsóbb energiák fejlesztését, 
piacon való megjelenését. Bizony 
nagy, mondhatni hatalmas erőt 
képviselnek. Ugyanekkor egyes 
országokban, ahol a kormánypo-
litika egy kicsit is tekintetbe veszi 

az illető ország nemzeti érdekeit, 
ott az olaj-, a gáz mellett más ener-
giák is teret kapnak és fejlődnek.

A víz és a szél energiája szinte 
egyidős az emberi társadalmak 
iparosodásának történelmével. 
A vízi- és szélmalmok évszáza-
dokon át kitűnően – méghozzá 
természetbarát módon – szolgál-
ták az embert. Egyes társadal-
mak gazdaságában ma is fontos 
szerepük van. Aki napjainkban 
elindul hazánkból Ausztrián át 
nyugat felé, csodálkozva láthatja 
a villanyáramot termelő szélerő-
művek százait, már az osztrák 
főváros előtti térségben, a Duna 
mentén. (Persze, régóta tudjuk: 
„Hej, Dunáról fúj a szél…”) Semmi 
meglepő nincs ezért abban, hogy 
nálunk, Kulcs község határában 
tíz éve működik egy korszerű 
áramtermelő szélkerék. Miért ott? 
Mert végig a Duna mentén – amely 
alól Kulcs és Dunaújváros sem 
kivétel – az év 365 napjából 350 
napon át „az átlagosnál erősebb a 
légáramlat”, magyarán: fúj a szél. 
Amikor az ősember megtelepedett 
Dunapentelén, nem a fennsíkon 
épített magának házat, hanem a 
széltől védett völgyet választotta 
lakhelyül. Az ötvenes években ez 
fordítva történt, mivel a várost a 
rajzasztalokon tervezték meg, és 
kihagyták ebből a legfontosabbat  
– az embert. Nagy szél esetén 
szinte „orgonaszót” hallatnak a 
lakótelepi panelházak.

A szélenergia kihasználására 
nálunk jelenleg csak a nagyon 

erős idegzetű emberek vállalkoz-
hatnak. Az engedélyeztetés tengeri-
kígyója nemcsak mérgez, hanem 
fel is falja a gyanútlan vállalkozót. 
A napenergia házi vagy tömeges 
felhasználóit pedig a tőkehiány 
vágja taccsra. Ismétlem, törvényi-
leg mindenki előtt nyitva az út, de 
ha a törvényt kiegészítő rendele-
tekkel, jogszabályokkal ismerke-
dik a lelkes energiaújító, az élet-
től megy el a kedve, és marad 
a gáznál, olajnál. Pedig a geo-
termikus fűtési lehetőséget még 
nem is említettem. A tudomány 
mai állása szerint talpunk alatt a 
Földgolyó óriási melegtartalékok-
kal rendelkezik. „Csupán” le kell 
fúrni érte, és fölhozni. Mondják, 
a kezdeti befektetés költséges, fel-
hozni nehéz, de aztán néhány év 
múltán a befektetett tőke megtérül 
és „ingyen jön a meleg”.

Négy éve ezen a lapoldalon 
említettem meg dr. Janzsó József 
mezőgazdasági gépészmérnök 
tanulmányát és ténykedését a 
biomassza hazai felhasználásáról, 
helyzetéről. Az akkori eredmé-
nyekről is beszámoltam. Sajnos, 
ebben is kevés az előrelépés, de 
ez nem a kezdeményezők bűne. 
Az EU által is elfogadott hazai 
tervet 2013-ra be kellene fejezni. 
Jó lenne, ha a kormány hatható-
sabban támogatná ezt a fontos 
projektet is. A témában alig-alig 
moccan valami. Befejezésül a 
Janzsó-tanulmány utolsó monda-
tát idézem: „Ketyeg az időzített 
ökológiai bomba. Talán még nem 
késő közbelépni.” Hozzátehetem:  
reméljük!

 Bíró András

Több lábon

Az Érdligeti-Kutyavári Tele-
pülésrészi Önkormányzat 
két tagjának eskütételével 
kezdõdött Érd Megyei Jogú 
Város képviselõ-testületé-
nek január 29-én megtar-
tott rendes közgyûlése. 
Ezt követően Miskolczi Katalin 
interpellációban kifogásolta, 
hogy nem minden érdi civil 
szervezetet tüntettek fel az Érd 
– A virágzó kertváros című kiad-
ványban, amelyet felelőtlen és 
felesleges költekezésnek neve-
zett. T. Mészáros András pol-
gármester hasznosnak nevezte a 
kiadványt, és elmondta, éven-
te mintegy 1500 új beköltöző 
választja otthonául Érdet, akik 
kevés információval rendelkez-
nek a településről. Hasznos infor-
mációkat tartalmaz Érd életéről, 
és ezentúl a lakcímkártyával 
együtt minden új lakos megkapja 
a kiadvány egy példányát, amely-
hez csatolják a város térképét is. 
Miskolczi Katalin nem fogadta el 
a polgármester válaszát, a képvi-
selő-testület viszont egyetértett  
T. Mészáros András válaszával.

A polgármester javaslatot 
terjesztett elő a közbeszerzé-
si bizottság visszahívására, 
és az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése 
és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet 
módosítására. Az előterjesztés 
szerint 2008. szeptember 11-i ülé-
sén a közgyűlés állandó bizott-
ságként hozta létre a közbeszer-
zési bizottságot, és átruházta e 

bizottságra az önkormányzat 
nevében lebonyolított közbeszer-
zési eljárásokban a döntéshoza-
tali jogkört. Ezzel egyidejűleg 
megtörtént az SZMSZ szöveges 
részébe történő beillesztés, vala-
mint ehhez kapcsolódóan a mel-
lékletek módosítása. Sajnos mára 
megállapítható, hogy a feladat 
operatív jellegéből következően 
a közbeszerzésekkel összefüggő  
és az eljárás jogszerű lefolytatá-
sához szükséges döntéshozata-
lok sűrűsége bizottsági formában 
nehézkes, nehezen biztosítható 

minden esetben a határozatké-
pesség, ezért az előterjesztő java-
solta, hogy a korábbi határozatot 
a közgyűlés vonja vissza, és a 
bizottság hatásköreinek gyakorlá-
sát a polgármesterre ruházza át.

Döcsakovszky Béla nem értett 
egyet az előterjesztéssel, sajná-
latosnak nevezte, hogy a szoci-
alisták képviselőit kihagyták az 
ellenőrző jellegű bizottságok-
ból, és jelezte, ha a döntésho-
zást átadják a polgármesternek, 
akkor tulajdonképpen bizottsági 
hatáskörrel ruházzák fel, ez pedig 
nem kívánatos, az előterjesztés 
visszavonását kezdeményezte.  
T. Mészáros András szerint a tör-
vénysértő helyzetet elődei okoz-
ták, és Döcsakovszky Béla csak 
vagdalkozik, amikor kifogásait 
megfogalmazza. Az előterjesz-
tés nem kapta meg a szükséges 
minősített többséget a szavazás 
során.

T. Mészáros András az egész-
ségházak létrehozásáról szóló 
előterjesztésében elmondta, hogy 
lerobbant állapotúak az orvosi 
rendelők, a Bem térit szükség-
lakásba kellett átköltöztetni. 
Tavaly jelentkezett egy befekte-
tői csoport, amelynek képvise-
lői kedvező javaslatot tettek új 
egészségház kialakítására, de az 
érdi orvos- és gyógyszerésztársa-
dalom nem értett egyet ezzel. A 
polgármester emlékeztetett arra, 
hogy szó esett egy, az önkor-
mányzat, az orvosok és a helyi 
gyógyszerészek által közösen 
létrehozandó gazdasági társaság 
létrehozásáról is, de sajnálatos 
módon az illetékesek elzárkóz-
tak ettől is. Az önkormányzati 
alapfeladat a magas szintű egész-
ségügyi ellátás biztosítása, ezért 
az előterjesztő kezdeményezte az 
Egészségház-program elindítását. 
Elmondása szerint az egészség-
házak az orvosi rendelők mellett 
helyet adnának gyógyszertárnak 
és gyógyászati eszközöket forgal-
mazó kirendeltségeknek is.

Schütz István, az egészségügyi 
bizottság elnöke szakmailag kon-
cepciótlannak nevezte az előter-
jesztést, ugyanakkor egyetértett 
azzal, hogy szükség van megfe-
lelő rendelőkre. A képviselő-tes-
tület egyetértett azzal az egész-
ségügyi bizottsági javaslattal, 

amely szerint Érd Megyei Jogú 
Város Közgyűlése felhatalmazza 
a polgármestert, hogy kizárólag 
az Érd, Alsó utca 27. szám alat-
ti egészségházra vonatkozóan 
kezdeményezzen tárgyalásokat, 
és kezdje meg a jogi, gazdasá-
gi, terveztetési feladatokat annak 
érdekében, hogy a beruházás a 
legcélszerűbben valósuljon meg. 

A közgyűlés visszavonta 
a Szakorvosi Rendelőintézet 
vagyonkezelői jogát 2009. feb-
ruár 15-től, és felkérte a polgár-
mestert, hogy a pályázati támo-
gatásból megvalósuló új Érdi 
emeltszintű járóbeteg-szakellátó 
központra kiadott használatba-
vételi engedélyek jogerőre emel-
kedését követően a vagyonkeze-
lői jog gyakorlására vonatkozó 
döntés felülvizsgálatát készítse 
elő. A közgyűlés felkérte a pol-
gármestert, hogy a Szakorvosi 
Rendelőintézetnek a vagyonke-
zelés körében megkötött jelenleg 
is hatályban lévő szerződéseit 
vizsgálja felül, és ahol ezt a beru-
házás, illetve a pályázati felté-
telek megkívánják, a szükséges 
módosításokat saját hatáskörben 
hajtsa végre, illetve terjessze a 
döntésre jogosult önkormányzati 
szervek elé.

Minősített többség hiányában 
a képviselő-testület nem módosí-
totta a Szakorvosi Rendelőintézet 
Alapító Okiratát.

Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése a háziorvosi és a védőnői 
tevékenység folyamatos biztosí-
tása érdekében hozzájárult, hogy 
az eddig Érd, Bem tér 1. szám 
alatt a NEO-PED Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. által a 8. számú; 
a Baby Clinic Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. által a 7. számú 
házi gyermekorvosi körzetekben 
folytatott orvosi, valamint védő-
női tevékenység az önkormány-
zati tulajdonban lévő Parkvárosi 
Közösségi Házban (Érd, Bajcsy-
Zsilinszky út 206.) kerüljön 
átmenetileg áthelyezésre.

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a háziorvosi és a 
védőnői tevékenység áthelye-
zésére tekintettel a Parkvárosi 
Közösségi Ház feladatait átmene-
tileg átszervezte. A Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár fiókkönyvtá-
rának működését és a lakosság 
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Egészségházak jöhetnek létre
ellátását a Parkvárosi Közösségi 
Házban folytatja. 

A testület egyetértett a Segesdi 
János alpolgármester által előter-
jesztett Érd Megyei Jogú Város 
városrészeinek területi lehatáro-
lására és elnevezésére szolgáló 
módosító indítvánnyal, az utcák 
területi hovátartozásáról a febru-
ári közgyűlésen dönt a képviselő-
testület.

A közgyűlés javaslatot foga-
dott el a kegyeleti park létesí-
téséhez szükséges ingatlan 
megszerzésével kapcsolatosan, 
egyetértett az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által fenn-
tartott közoktatási intézmények 
középtávú feladatarányos finan-
szírozásának elveiről és létszám-
adatairól szóló önkormányzati 
határozat végrehajtásának fel-
függesztésére tett javaslattal. 
T. Mészáros András elmondá-
sa szerint csökken a normatív 
támogatás, rossz az ország és 
a város pénzügyi állapota, és a 
költségvetési helyzet alakulása 
megköveteli a rendszer felfüg-
gesztését. Varga László szerint 
csupán öt-hat százalékos csökke-
nésről lehet beszélni a normatív 
támogatásoknál, és kifogásként 
megemlítette, hogy pedagógus-
állásokat szüntettek meg, és 
minimálisra csökkentették az 
óvodák nyitvatartási idejét. Kéri 
Mihály elmondta, az alapfelada-
tok nincsenek veszélyeztetve, a 
pedagógusleépítésekről pedig a 
kormányzat tehet. Döcsakovszky 
Béla úgy vélte, hogy a jelenle-
gi városvezetés nem fordít kellő 
figyelmet az oktatás feltételeinek 
a biztosítására, és csak a törvény 
által előírt minimális feladatokat 
akarja teljesíteni. Patkóné Séra 
Ilona arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a pedagógusok nagyon sok 
feladatatot anyagi ellenszolgálta-
tás nélkül kénytelenek elvégezni.

T. Mészáros András fontos-
nak nevezte a szociálpolitikai, 
egészségügyi és oktatási kötelező 
feladatok maradéktalan biztosí-
tását, és kívánatosnak tartotta, 
hogy az Országgyűlés is fordítson 
nagyobb összegeket az oktatási 
feladatok ellátására.

 Papp János

Dr. Veres Judit jegyzõ az önkormányzat munkatársával, Horváth Andreával

Antunovits Antal, a vagyonnyilatko-
zati és összeférhetetlenségi bizott-
ság elnöke


