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E lapszámunk megjelenésének 
napján, azaz február 12-én tár-
gyal első lépésben városunk köz-
gyűlése a 2009. évi költségvetés-
ről. Több fórumon elhangzott 
már: az idei év nehéz, nadrág-
szíjhúzós esztendő lesz, hiszen 
az állami normatív támogatások 
tovább csökkennek – kérdés, 
milyen tartalékai, forrásai van-
nak még Érdnek az uniós pályá-
zati lehetőségeken kívül. Erről 
beszélgettünk Jakab Bélával, a 
pénzügyi és költségvetést ellen-
őrző bizottság elnökével. 

Érd – és néhány kivétellel 
az összes többi önkormány-
zat – nem tudott mit kezdeni 
a rendszerváltást követő hihe-
tetlen lehetőségekkel, vagyis az 

önállósággal és azzal a hatal-
mas vagyonnal, amit az állam-
tól kapott. Hatalmas kihívás volt 
a helyi politikai szereplőknek, 
hogy mit kezdjenek a városi 
vagyonnal – hangsúlyozza Jakab 
Béla.

– Ma, csaknem húsz év táv-
latából úgy látom: noha az álla-
mi támogatások egyre inkább 
csökkennek, a nagypolitiká-
tól részben függetlenül kerül-
tek olyan helyzetbe a nagyobb 
városok, hogy a legutolsó for-

rás-előteremtő módszerhez, a 
kötvénykibocsátáshoz kellett 
nyúlniuk. Ennek háttere, hogy 
az önkormányzatokhoz tartozó 
intézmények és maga a város 
működtetésének költségei miatt 
mai áron számolva évente mint-
egy egymilliárd forintnyi hiány 
képződött a költségvetésekben. 
A réseket az önkormányzati 
vagyon – közműrész, értékpapír, 
ingatlan – eladásával pótolták. 
Egy idő után a hiány ilyetén 
finanszírozására már nem volt 
mód, ekkor következett a hitel-
felvétel. Az előző városvezetés 
ideje alatt eladták az értékpa-
pírokat, a jelentős, nagy értékű 
ingatlanokat, és egyes vállalatok 
tulajdonrészét, összesen mint-
egy ötmilliárd forint értékben. 

– És mi lett ezzel az ötmil
liárddal?

– Részben a fent említett évi, 
mai értéken egymilliárdos hiány 
eltüntetésére, illetve a Kőrösi 
Csoma Sándor iskola átalakítá-
sára, egyéb fejlesztésekre, mint 
például az ötös körforgalom épí-
tésére  használták fel. De hogy 
a fennmaradó összeg hova lett, 
azt nem tudjuk. Hiszen a város-
központban álló új épületek nem 
önkormányzati, hanem magán-
pénzből épültek.

– Milyen ma a város anyagi 
helyzete?

– Érd most nagyon komoly 
pályázati pénzekhez juthat az 
uniós kasszából. Csakhogy a 
megnyert pályázatoknak magas 
önrésze is van, ráadásul több 
esetben a pályázati pénzeket 
nem folyamatosan, hanem csak 
utólag fizeti ki az unió, a mun-
kálatokat a városvezetésnek kell 
előre finanszíroznia. Ezért az 
önkormányzat 2008-ban felvett 
5,3 milliárd forint kölcsönt – a 
kötvénykibocsátás eszközével 

élve –, és ezt az összeget elkülö-
nítette. Csakhogy az előző ciklus 
idején elkezdett beruházásokat is 
folytatni kellett, amit Érd anyagi 
helyzete nem tett lehetővé. Így a 
kötvényekből befolyó összeg egy 
részét is erre fordították. Én úgy 
érzem, ez nem helyes. Persze, 
akik ideköltöznek, igénylik az 
elmaradt infrastruktúra fejleszté-
sét, és ennek a városvezetés meg 
akar felelni, miközben az intéz-
ményeket is fenn kell tartania, a 
központi támogatás pedig egyre 
csökken. Visszatérve a kötvény-
kibocsátásra; 1,2 milliárd forin-
tot az 5,3 milliárdból elvitt az, 
hogy az előző városvezetés alatt 
felvett kölcsönt kedvezőbb felté-
telűre cseréljék. Ugyanis a szo-
cialista vezetés nemcsak ingatla-
nokat adott el, de hitelt is felvett, 
mégpedig a létező legrosszabb 
konstrukcióban. A mostani veze-
tés egyik legelső ténykedése az 
volt, hogy ezt a hitelt kiváltot-
ta egy jóval kedvezőbb kama-
tozásúra. Nagyon fontos tudni: 
két évvel ezelőtt az új vezetés 
nagyon sok kiemelt kötelezett-
séget – és az ezzel járó költséget 
– is átvállalt elődjétől. Mindezek 
fényében elkerülhetetlen, hogy a 
város szakítson az eddigi gyakor-
lattal, nevezetesen, hogy nem 
takarékoskodik. Mivel máshogy 
nem megy, a nem kötelező fel-
adatok egy részét el kell hagyni. 
Például a zöldhulladék ingyenes 
elszállítását, ami nagyon magas 
összeg. Ahogy az angol mondja: 
elfogyott a pénzünk, kezdjünk el 
gondolkodni. Gazdálkodó önkor-
mányzatot kell létrehozni, amely 
részt vesz a különféle fejleszté-
sekben, mint az ipari parkok, 
lakásépítés. Vagyis nem eladni, 
hanem gazdálkodni, fejleszteni 
kell.

 Ádám Katalin

Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése 2008. január 29-én 
megtartott ülésén az utcanévről 
és a házszámtábláról, a ház-
számozás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet alapján 
Érd megyei jogú város terüle-
tén meghatározta a városrészek 
elnevezését, azonban a terüle-
ti lehatárolásokról nem dön-
tött. Az elkövetkező tíz évben 
Érden önálló városrészként 
szerepel majd Ófalu, Újfalu, 
Városközpont, Tisztviselőtelep, 
Újtelep, Tusculanum, 
Érdliget, Vincellér, Parkváros, 
Dombosváros, Fenyves-
Parkváros és Postástelep – 
mondta Érd alpolgármestere.

Segesdi János emlékeztetett 
arra, hogy az egyre bővülő Érd 
esetében nagyon fontos, hogy 
az itt lakók meg tudják határoz-
ni egy bizonyos szűkebb közös-
séghez való tartozásukat, éppen 
úgy, mint ahogy sokan nem azt 
mondják, hogy ők budapes-
tiek, hanem büszkék arra, hogy 
Pesterzsébeten, Terézvárosban 
vagy Óbudán élnek. 

– A településnek régebben is 
volt közigazgatási területi leha-
tárolása, de ezek megszűntek a 
rendszerváltás idején. Korábban 
is mindenki tudta, hogy a leha-
tárolások minden esetben az 
adott kornak vagy az adott ter-
mészeti körülményeknek meg-
felelően alakultak. Elég csak 
arra emlékeztetni az érdieket, 
hogy Késő Géza utcanévjavas-
latai is ezek szerint történtek. 
Az ófalusi településrészen a 
mezőgazdasági eszközökről 
nevezték volna el az utcákat, az 
újfalusi településrész utcái a női 
neveket, a Tisztviselőtelepen a 
tisztviselőneveket, a sasvárosi 
városrészben a madárneveket 
kaptak, a Tusculanumban pedig 
uralkodókról, írókról és költők-
ről lettek volna elnevezve az 
utcák. Az érdekesség kedvéért 
említem meg, hogy Késő Géza 
ajánlása szerint a Kertvárosban 
virágneveket adtak volna az 
utcáknak, és azt is fel lehet 
ismerni, hogy a Munkásváros 
elnevezés bekerülése legújabb 
kori történelmünk melyik idő-
szakára tehető – közölte az 
alpolgármester.

Segesdi János elmondása sze-
rint vita előzte meg a telepü-
lésrészek elnevezéséről szóló 
döntést.

– Sokan kardoskodtak a régi 
településrészek korábbi elneve-
zése mellett, de akaratlanul is 
felvetődött a kérdés, hogy rend-
ben van, ragaszkodjunk a régi 

elnevezésekhez, de a sok közül 
melyikhez? Sokan megmoso-
lyogták volna, ha visszatértünk 
volna a Munkásváros elneve-
zéshez. Dombosváros esetében 
figyelembe vettük, hogy az 
elnevezés igazán illik a tele-
pülésrész arculatához. Sajnos, 
hosszú vita alakult ki, amikor 
arról volt szó, hogy Ófalunak 
vagy Óvárosnak, Újfalunak 
vagy Újvárosnak nevezzük el 
a város településrészét. Sokan 
azt mondták, ha egyszer már 
várossá nyílvánították Érdet, 
akkor legyen városra utaló neve 
a régi történelmi településmag-
nak is, mások viszont amellett 
érveltek, hogy a történelmi tele-
pülésrész megjelenésében és 
struktúrájában tipikusan falu-
sias környezetet képez, tehát 
furcsán hangzana, ha a falusias 
jellegű településrészt városnak 
neveznénk, akkor is, ha koráb-
ban ez a rész volt a városmag 
– ismertette a korábbi vitákat az 
alpolgármester.

Segesdi János elmondása sze-
rint nagyon fontos a hagyomá-
nyokhoz való ragaszkodás és 
a lokálpatriotizmus elmélyíté-
se, de mégiscsak furcsa lenne, 
ha egy Ófaluban született érdi 
polgár elkezdené hangoztatni, 
hogy ő óvárosi.

– Nagyon sok olyan magyar-
országi település van, amelyik 
a nevében viselte a falu elneve-
zést, és amikor várossá nyilvá-
nították, akkor sem változtatták 
meg a nevét. Tulajdonképpen 
akkor lesz érdekes a dolog, 
amikor elkészülnek majd az új 
utcanévtáblák, amelyeken fel 
lesznek tüntetve a település-
részek is. Az emberek akkor 
könnyebben meg tudják hatá-
rozni, hogy melyik szűkebb 

közösséghez tartoznak, hiszen 
egy sor közös dolgot jelent az 
együvé tartozás. Az emberek-
nek szükségük van erre, és 
abban sem kételkedik senki, 
hogy szép lassan kialakulnak 
majd az utcaközösségek is, ez 
viszont jótékony hatással lesz 
majd a településrészek közös-
ségi életére is – mondta Segesdi 
János.

Az alpolgármester emlékezte-
tett arra, hogy kívánatos egy új 
közösségi szemlélet kialakítása, 
mert a Budapestről, a nagy lakó-
telepekről Érdre költöző csalá-
dok többsége magával hozta a 
nagyváros által rájuk erőltetett 
mentalitást, amelyre jellemző 
az elkülönülés és a magába zár-
kozás.

– Mi erősíteni szeretnénk a 
kertvárosi jelleget, a nyitottsá-
got, a közvetlenséget, és remél-
jük, hogy a családi házas beépí-
tések révén sikerül is megtarta-
ni ezt a családias jelleget, amely 
előbb vagy utóbb közösséggé 
kovácsolja az ott lakókat – állí-
totta Segesdi János.

Az alpolgármester utalt arra, 
gondot jelentett az is, hogy a 
városnak csaknem egyharma-
dát nevezték Parkvárosnak, és 
ezért nehezen lehetett beazo-
nosítani, hogy tulajdonképpen 
Parkvárosnak melyik részéről 
van szó.

– Olyan javaslat is elhangzott 
az elnevezések során szűnjön 
meg a Parkváros elnevezés a 

területrészek lehatárolásánál, 
de ezt nem engedhettük meg, 
mert Érden Ófalu és Újfalu után 
a Parkváros elnevezés a legis-
mertebb. Nem véletlen, hogy 
elfogadtuk a részönkormányzat 
javaslatát, és az M7-es autó-
pályán túli városrészt Fenyves-
Parkváros néven fogjuk szere-
peltetni a következő években 
– mondta Segesdi János alpol-
gármester. Papp János

Jakab Béla: Az elõzõ vezetés min-
dent eladott, a mostaninak gazdál-
kodnia és takarékoskodnia kell
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Forrásokat keresve Régi-új településrészek 

Érd térképén

Segesdi János: Erõsíteni szeret-
nénk a kertvárosi jelleget, a nyitott-
ságot, a közvetlenséget

Az új utcanévtáblákon már szerepel-
ni fog a településrész elnevezése


