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Döcsakovszky Béla interpelláció-
jában sérelmezte, hogy a hivatal 
nem készítette el a helyi, köz-
szolgálati feladatokat ellátó sajtó 
működése tárgyában elektronikus 
levélben kért előterjesztést, ezért 
– véleménye szerint – sérült a kép-
viselők egyenjogúsága, és feltette 
a kérdést: milyen jogszabály írja 
elő, hogy képviselő csak a polgár-
mester jóváhagyásával kérdezhet. 
Szabolcs Mária jegyző válaszá-
ban elmondta: a hivatalnak nincs 
hatásköre a média szabályozásá-
ra, de lehetőség lett volna egy 
szakértő felkérésére, amennyiben 
Döcsakovszky Béla élt volna a 
szöveges előterjesztés lehető-
ségével. A jegyző lehetőségként 
említette egy ad hoc bizottság lét-
rehozását, amely megvizsgálná, 
hogyan tesz eleget a közszolgálati 
feladatoknak az érdi helyi média. 
Döcsakovszky Béla közölte, hogy 
politikai utasításra cselekedett a 
jegyző, amikor a képviselői jogok 
elé helyezte a polgármesterrel 
való konzultációt. A képviselő 
nem fogadta el a választ, a testület 
viszont egyetértett az elhangzott 
válaszszal.

A testület módosította az Érd 
Megyei Jogú Város Építészeti-
Műszaki Tervtanácsának műkö-
déséről szóló rendeletet, és 
egyetértett a település 2008. évi 
költségvetéséről szóló korábbi 
közgyűlési rendelet módosítására 
tett javaslattal.

Ezt követően került sor a város 
kerékpáros koncepciójának kiala-
kításáról szóló vitára. Csőzik 
László alpolgármester ismertette, 
hogy a Magyar Kerékpárosklub 
az Érdi Tekergő Egyesület rész-
vételével elkészítette és 2008. 

december 10-én az önkormány-
zatnak átadta Érd Megyei Jogú 
Város Kerékpáros Koncepcióját. 
Az előterjesztő véleménye szerint 
a koncepcióban megfogalmazott 
elsődleges stratégiai cél a kerékpá-
ros közlekedés mai, még igen ala-
csony mértékének jelentős növe-
lése. Való Gábor támogatta a kon-
cepció elfogadását, és dicsérte a a 
közlekedési koncepciót kidolgozó 
civil szervezetek hozzáállását, 
amelyek példaértékű megoldási 
lehetőségeket kínálnak a helyi 
döntéshozóknak. A kélpviselő 
ugyanakkor szorgalmazta a rossz 
állapotú mellékutak javítását, 
mert így még vonzóbbá lehetne 
tenni a kerékpározást. Mórás Zsolt 
közölte, hogy a sport- és ifjúsági 
bizottság támogatja a kerékpáros 
koncepció elfogadását, és javasol-
ta, hogy az illetékesek vegyék fel 
a kapcsolatot az érdi iskolákkal, 
mert ott nagy a fogadókészség a 
kerékpározás iránt. Mórás Zsolt 
véleménye szerint kívánatos 
lenne, ha az iskolák környékén 
építenének kerékpártárolókat. 
Érd Megyei Jogú Város kerékpá-
ros koncepciójának elfogadását 
a képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta.

A képviselők módosították a 
város címerének és zászlajának 
alkotásáról és használatáról, vala-
mint az épületek fellobogózásáról 
és feldíszítéséről szóló korábbi 
rendeletet. Varga László javasolta, 
hogy az Érdi Napok ideje alatt 
a város legyen fellobogózva, és 
megemlítette, hogy a Trianoni 
emlékműként emlegetett kutya-
vári emlékmű nem tartozik hiva-
talosan a város műemlékeihez. 
A képviselő kifogásolta, miért 

Elhurcoltak emlékműveként 
emlegetik a második világháborús 
emlékművet. Kéri Mihály kijelen-
tette, a Trianoni emlékművet a 
30-as években emelték, és azóta 
létező emlékmű, Segesdi János 
alpolgármester pedig elmondta, 
hogy az Elhurcoltak emlékmű-
ve nem második világháborús 
emlékmű, hanem azoknak a civil 
embereknek állít emléket, akiket 
jogtalanul vittek el kényszer-
munkára. Miskolczi Katalin arra 
szólította fel a közgyűlést, hogy 
csak azután döntsenek a kérdés-
ről, miután meggyőződnek arról, 
hogy mit tartalmaz a határozatok 
tára.

A képviselő-testület módosí-
totta a közalkalmazottak juttatá-
sainak szabályairól szóló egyes 
korábbi rendeleteket, és a képvi-
selők egyetértettek a menetrend 
szerinti helyi autóbusz-közleke-
dés díjának és alkalmazási fel-
tételeinek megállapításáról szóló 
korábbi önkormányzati rendelet 
módosításával. 2009. március 1-
jétől elővételben 160 forintba, a 
gépkocsivezetőnél vásárolva pedig 
190 forintba kerül egy vonaljegy. 
Egyvonalas havibérlet 3290 forint-
ba, egyvonalas félhavi bérlet 1700 
forintba, összvonalas havibérlet 
3810 forintba, összvonalas félhavi 
bérlet 2010 forintba, az összvo-
nalas tanuló- és nyugdíjasbérlet 
pedig 1060 forintba kerül.

A képviselő-testület egyet-
értett Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése 
és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló korábbi ren-
delet módosítására, a közbeszer-
zési bizottság viszszahívására tett 

javaslattal, és elfogadta Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatának 
elfogadására tett javaslatot. 

A közgyűlés támogatta Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és az Érdi Ipartestület közötti 
együttműködési megállapodás 
megkötését. Az együttműködési 
megállapodás célja a helyi vál-
lalkozói és fogyasztói kapcsolat-
rendszer megújítása érdekében 
a tisztességesen működő kisipari 
tevékenység érdekeinek védelme, 
munkájuk szakmai minőségének 
tanúsítása és a fogyasztói tuda-
tosság és tájékozottság növelése. 
Az Ipartestület „Érd Város Tisztes 
Iparosa” megnevezésű sorszámo-
zott, határozott időre szóló szak-
mai tanúsítványt bocsát ki, ame-
lyet az a vállalkozó igényelhet, aki 
az Ipartestület működési doku-
mentumait és az együttműködési 
megállapodás mellékletét képező 
tanúsítványszabályzatot magá-
ra nézve kötelezően elismeri. A 
kibocsátott tanúsítvány igazolja, 
hogy a vállalkozó a tevékenysé-
géhez szükséges képzettséggel és 
hatósági engedéllyel rendelkezik. 
A megállapodás szerint a kibocsá-
tott tanúsítványt az Ipartestület 
képviseletében az ügyvezető 
igazgató, Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata képviseletében 
pedig a polgármester aláírásával 
látja el.

Az Érd Városközpont és 
Mihálytelep településrendezési 
eszközei egyeztetési anyagának 
elfogadásáról szóló javaslat vitája 
során Mártonffy Gábor főépítész 
emlékeztetett arra, hogy szakmai 
egyeztetés előzte meg a terv kidol-

gozását, és az együttes önkor-
mányzati bizottsági ülésen a meg-
szólalók nagy része azt az állás-
pontot képviselte, hogy az új épí-
tési lehetőségek ne haladják meg 
lényegesen a lakótelep magassági 
méreteit, inkább alacsonyabb, 
kisvárosias beépítést engedjenek 
meg. A helyi építészeknek szerve-
zett fórumon elhangzott vélemé-
nyek alapján megfogalmazódott 
az igény, hogy a városközpont 
élhetőségének érdekében a déli 
elkerülő út mellett északi elkerülő 
útra is szükség lenne, és a város 
főterének kijelölésénél biztosítsa-
nak igényes zöldfelület-hálózatot. 

Dombai Tamás arra volt kíván-
csi, hogy a terv kidolgozói figye-
lembe vették-e az ott lakók érde-
keit, Jakab Béla pedig megkér-
dezte, van-e arra lehetőség, hogy 
az önkormányzat is részesüljön 
a területek átsorolása révén létre-
jövő értéknövekményből. Jakab 
Béla komolytalannak nevezte a 
tervezett közparkot, és megkér-
dezte, miből lesz pénze az önkor-
mányzatnak területvásárlásra. A 
Lidl Bt. jogi képviselője a tervvel 
szembeni kifogását hangoztatta, 
és elmondta, hogy nem volt elő-
zetes egyeztetés. Dombai Tamás 
amellett kardoskodott, hogy reá-
lis, megvalósítható tervet kell elfo-
gadni, Döcsakovszky Béla pedig 
arról beszélt, hogy érdeksérelem 
következhet be, ha építési tilal-
mat rendelnek el. Véleménye sze-
rint a jövendő főteret a jelenlegi 
városháza és a művelődési ház 
közötti területen kellene kialakíta-
ni. Végül a közgyűlés egyetértett 
azzal, hogy a Mihálytelep terüle-
tén lévő sportpálya melletti (hrsz: 
24801/1) telek teljes területe a 
korábbi határozatoktól eltérően 
gazdasági, kereskedelmi szolgálta-
tó területként legyen szabályozva. 
A képviselők úgy döntöttek, hogy 
a Krause Kft. területe a Technikus 
utca északi oldalán fekvő lakóte-
rülettől véderdő sávval elválasztva 
a 2003-ban elfogadott ÉVSZ előtti 
állapotnak megfelelően gazdasági, 

ipari területként legyen szabályoz-
va, a volt Volánbusz pályaudvar 
és a székesfehérvári vasútvonal 
közötti terület pedig úgy legyen 
szabályozva, hogy döntően a 
terepszint alatti építésre legyen 
lehetőség, a térszínen közparksze-
rű kialakítással. A közgyűlés egye-
tért azzal, hogy a városközpont 
területén építhető épületek leg-
nagyobb magassága ne lehessen 
nagyobb, mint a lakótelepen épült 
épületek legmagasabbikának más-
félszerese (mintegy 50 m), és a 
városközpont szabályozási tervén 
legyenek megjelölve azok a terü-
letek, amelyek egy városi főtér 
kialakítására alkalmasak, továbbá 
a terv biztosítsa az igényes zöldfe-
lület-hálózat kiépítéséhez szüksé-
ges helyet. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a Szabadság tér köz-
lekedési és fejlesztésre alkalmassá 
tehető területeinek szétválasztásá-
ra legalkalmasabbnak megoldás-
nak tartja azt, hogy az Ercsi út és 
a Felső utca „T” alakú csomópont-
ban csatlakozzon, az Esküdt utcai 
szintbeli vasúti kereszteződése 
megmaradjon, és a Velencei úti 
tömb határai ne változzanak.

A közgyűlés elfogadta Érd 
Megyei Jogú Város városrészeinek 
területi lehatárolására tett előter-
jesztést, és a képviselők egyetér-
tettek a testvérvárosi kapcsolatok 
ápolását szolgáló Testvérvárosok 
polgárainak találkozói című pályá-
zat benyújtására tett javaslattal. 

A képviselők kijelölték a térfi-
gyelő rendszer keretében a képfel-
vevővel megfigyelt közterületeket, 
és a vita során Dombai Tamás és 
Miskolczi Katalin szorgalmazták a 
térfigyelő rendszer kibővítését.

A képviselő-testület tudomásul 
vette a közgyűlés bizottságainak 
2008. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóit, azt követően pedig 
zárt ülésen tárgyalta az Érd Város 
Díszpolgára, az Érd Városáért 
Kitüntetés, valamint az Érdi 
Tudományos Díj kitüntető címek 
adományozására tett javaslatot.

 Papp János

A képviselõk elfogadták 
Érd kerékpáros koncepcióját
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése – egyebek között – 
módosította a város címerének és zászlajának alkotá
sáról és használatáról, valamint az épületek fellobogó
zásáról és feldíszítésérõl szóló korábbi rendeletét, a 
képviselõk egyetértettek a menetrend szerinti helyi 
autóbuszközlekedés díjának megállapításáról szóló 
rendelet módosításával, és a közgyûlés elfogadta az 
Érdi Ipartestülettel való együttmûködési megállapodás 
megkötésére tett javaslatot.
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