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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/572-0467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első keddjén 16 órától a polgármesteri  
hivatalban. 

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

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462-2696 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363-8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér-
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

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

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/627-6151 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és képvi-

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

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462-6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

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

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/513-2976 
Minden 
hónap első 

keddje 16 órától a 
Polgárok Házában.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/462-1987 
Minden hónap 
utolsó csütör-
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

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

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/571-1063; 
372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852-8412; 
377-710 
Telefonon tör-

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467-9267 
Telefonon  
történő egyez-

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476-2931. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/946-4924. 
Telefonon 
történő 
egyeztetés 

alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban. (Bajcsy-Zs. u. 
206-208.)

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.

Tizennyolc igen szava-
zattal, öt nem szavazat 
és egy tartózkodás mel-
lett Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
Közgyûlése 2009. március 
5-én elfogadta a város 
2009. évi költségvetésérõl 
szóló rendeletalkotási 
javaslatot, és a képviselõ-
testület – egyebek mellett 
– döntött az Érd Város 
Díszpolgára kitüntetõ cím 
adományozásáról is.

A közgyűlés módosította az 
Érd megyei jogú város fenn-
tartásában működő szociális és 
gyermekjóléti intézményekben 
dolgozó közalkalmazottak jut-
tatásainak szabályairól szóló 
korábbi közgyűlési rendeletet.

Ezt követően a képviselő-tes-
tület elfogadta az Érd megyei 
jogú város fenntartásában 
működő egészségügyi intézmé-
nyekben dolgozó közalkalma-
zottak juttatásainak szabályai-
ról szóló rendelet módosítására 
tett javaslatot, módosította az 
önkormányzat fenntartásában 
működő szolgáltatófeladatokat 
ellátó egyes költségvetési intéz-
ményeknél dolgozó közalkal-
mazottak juttatásainak szabá-
lyairól szóló korábbi rendeletet, 
és a képviselők egyetértettek 
az önkormányzat fenntartásá-
ban működő, a részben önál-
lóan gazdálkodó költségvetési 
szervek pénzügyi-gazdasági 
feladatait ellátó költségvetési 
intézményekben foglalkoztatott 
közalkalmazottak juttatásainak 
szabályairól szóló rendeletalko-
tási javaslattal.

Hosszú vita előzte meg Érd 
megyei jogú város 2009. évi 
költségvetéséről szóló rendelet-
alkotási javaslat második fordu-
lós vitáját, mert Döcsakovszky 
Béla és Aradszky András alpol-
gármester véleménye szerint 
be kell tartani a szervezeti és 
működési szabályzat előírásait, 
ez pedig azt jelenti, hogy csak 
azokat a módosító javaslatokat 
lehet megszavaztatni, ame-
lyeket írásban terjesztettek be 
a döntés előtti nap 12 óráig. 
Döcsakovszky Béla elmondta, 
hogy be kell tartani az SZMSZ 
ügyrendi szabályait, és javasol-
ta a közgyűlés elhalasztását. T. 
Mészáros András polgármester 
emlékeztetett arra, hogy csak 
az Érd város kerékpáros kon-
cepcióval kapcsolatos egyetlen 
módosítás szavazásáról van szó, 
de Döcsakovszky Béla ragasz-
kodott az SZMSZ betartásához, 
ezért a polgármester visszavon-
ta javaslatát.

Ezt követően az önkormány-
zati bizottságok elnökei ismer-
tették az általuk vezetett mun-
kabizottságok költségvetéssel 
kapcsolatos álláspontját. Szabó 
Béla, a vagyongazdálkodási 
bizottság elnöke elfogadásra 
javasolta a költségvetést. Kéri 
Mihály elnök közölte, hogy az 
oktatási és művelődési bizott-
ság is javasolja a költségvetés 
elfogadását, és jelezte, a bi-
zottsági ülésen három módo-
sító indítványt fogadtak el 
a rendeletalkotási javaslathoz. 
Kezdeményezte, kerüljön beter-
vezésre a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium második igazgató-
helyettesének pótléka 12 hónap-
ra, javasolták a napközis tábor 

költségeire fordítandó összeg 
megemelését, továbbá a Szepes 
Gyula Művelődési Központ és a 
Teleki Sámuel Általános Iskola 
felújítása érdekében a tervezési 
költségek betervezését. Az Érd 
önkormányzatának 2009. évi 
költségvetéséről szóló rende-
letalkotási javaslat elfogadását 
támogatta a közrendvédelmi, 
a városfejlesztési, műszaki és 
mezőgazdasági, az egészség-
ügyi, a sport- és ifjúsági és a 
környezetvédelmi bizottság. 
A szociális és az európai uniós 
és külkapcsolatok bizottságok-
ban szavazategyenlőség miatt 
nem született döntés a rende-
letalkotási javaslat elfogadásá-
ról. Jakab Béla, a pénzügyi és 
költségvetést ellenőrző bizott-
ság elnöke közölte, hogy az 
általa vezetett testület nem 
támogatta az oktatási bizott-
ságban elfogadott módosító 
javaslatot a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium második igazgató-
helyettese pótlékával kapcsola-
tosan, elutasították a Beliczay-
sziget fejlesztésére, valamint az 
MSZP-frakció által benyújtott 
indítványt, amely a médiaalap 
csökkentésére vonatkozott, 
ellenben a bizottság támogatta 
az Érdi Habilitációs Központ 
támogatására tett módosító 
indítványt. 

T. Mészáros András polgár-
mester arra kérte a képviselő-
testület tagjait, szavazataikkal 
támogassák a 2009. évi költ-
ségvetésről szóló, a jövőbeni 
fejlesztésekre koncentráló ren-
deletalkotási javaslatot, mert ez 
lehetővé teszi az érdemi munka 
megkezdését 2009-ben is.

Dombai Tamás elmondta, 
hogy az MSZP-frakció nem 
fogadja el a beterjesztett költ-
ségvetésről szóló rendeletalko-
tási javaslatot, mert abból nem 
derül ki, hogy milyen kötele-
zettségeket vállal magára a 
város, és azt sem lehet tudni, 
miből lesz fejlesztés. A kép-
viselő vagyonleltár elkészítését 
kezdeményezte.

Miskolczi Katalin szóvá tette, 
hogy nem találja az előterjesz-
tésben a Lőcsei utcában ter-
vezett gyalogos-átkelőhelyre 
vonatkozó költségeket, felelőt-
lennek nevezte a gazdálkodást, 
és szociális érzéketlenséggel 
vádolta a jelenlegi városve-
zetést. Elmondása szerint a 
médiaalap csökkentése révén 
támogatni lehetne az idősek 
szállítási költségeit. 

Varga László elmondta, nem 
igaz az az állítás, hogy az álla-
mi költségvetés csökkentette 

volna a normatívát. A képvise-
lő szerint Érden túl sok pénzt 
vettek ki az óvodák és iskolák 
finanszírozási rendszeréből, 
és javasolta, hogy a napközis 
tábor szervezésére adjanak két-
millió forinttal többet a média-
alap terhére.

Horváth András kijelentet-
te, Magyarország költségveté-
se megbukott, de Érdnek lesz 
költségvetése. Elmondása sze-
rint Magyarország 2006 óta 
gazdasági válságban van, és 
ez sújtja az önkormányzato-
kat. A képviselő közölte, kellő 
gondossággal vannak kezelve a 
város pénzei, és visszautasította 
Miskolczi Katalinnak azt a vád-
ját, hogy szociálisan érzéketlen 
lenne a Fidesz–KDNP-frakció-
szövetség. Megemlítette, hogy 
a Fidesz kezdeményezte az Érdi 
Habilitációs Központ nagyobb 
összeggel való támogatását.

Jakab Béla a pénzügyi bizott-
ság elnökeként közölte, a képvi-
selő-testület kormányzó többsé-
gének és a mindenkori ellenzék-
nek is tudomásul kellene venni, 
hogy egy költségvetés kiadások 
tervezésével jár, és nincs olyan 
kormányzó vagy ellenzéki kép-
viselő, aki nem értene egyet 
a városi utak és járdák építésé-
vel, a közvilágítás javításával, a 
környezetvédelmi beruházások-
kal és a közrend megerősítését 
szolgáló többletpénzek megíté-
lésével. Az ellenzéknek el kell 
dönteni, szükséges vagy nem 
szükséges biztosítani a fejlesz-
tésekhez szükséges önrészt.

Veres Judit jelezte, hogy a 
járdaépítésre fordítandó 83 
millió forint jelentős összeg, de 
a körzetében élők ezt az össze-
get is kevesellték. Patkóné 
Séra Ilona a bizottságokban 
végzett műhelymunka fontos-
ságára hívta fel a figyelmet, 
és elmondta, az lenne a jó, 
ha közös lobbizás eredménye-
ként könyvelnék el a habilitá-
ciós tevékenység támogatására 
tett költségvetési javaslatot. 
Döcsakovszky Béla kifogásolta 
az új önkormányzati ciklus-
ban felvett hitel nagyságát, és 
elmondta, hogy 2012-től tör-
leszteni kell a tőkerészleteket 
is, ami azt jelenti, hogy 15 
éven át évi 900 millió forint 
tőke- és kamattörlesztést kell 
kifizetni, amely ellehetetleníti 
a város költségvetését. A kép-
viselő szerint klientúraépítés-
re adnak 130 millió forintot, 
amennyiben megszavazzák a 
költségvetést, de számolni kell 
a későbbi felelősségrevonással 
is. Sokáig emlegetni fogják még 

ezt a költségvetést, és a felelős-
ség azoké, akik megszavazzák 
– tette hozzá a képviselő.

Csőzik László alpolgármester 
kijelentette, hogy valódi, átfo-
gó önkormányzati reform nél-
kül nem látja a felvett hitelek 
visszafizetésének a lehetősé-
gét. A Gazdaságkutató Rt. által 
készített szakértői véleményre 
hívta fel a képviselők figyelmét, 
amely reális következtetésekre 
jutott Érd hosszú távú pénzügyi 
és gazdasági helyzetét illetően. 
Az alpolgármester jelezte, áldo-
zat nélkül nem lehet nullszal-
dóra kihozni a város költségve-
tését, és a Gazdaságkutató Rt. 
szakemberei megoldásként a 
különböző helyi adók emelését 
és a munka további ésszerűsíté-
sét javasolták.

Aradszky András alpolgár-
mester kijelentette, méltatlan 
támadások érik a tervezett költ-
ségvetést, mert tudni kell, hogy 
a felvett hiteleket fejlesztések-
re kívánják fordítani. A költ-
ségvetés alkalmas egy élhető 
város kialakítására, ugyanakkor 
ésszerűen kell gazdálkodni a 
vagyonnal, és zökkenőmente-
sen vissza kell fizetni a törlesz-
tőrészleteket – tette hozzá az 
alpolgármester.

Döcsakovszky Béla a könyv-
vizsgáló megállapításaira hivat-
kozva törvénysértőnek nevezte 
a költségvetési tervet, és arra 
szólította fel Szabolcs Mária 
jegyzőt, hogy adjon törvényes-
ségi nyilatkozatot.

Szabolcs Mária elmondta, a 
városvezetés biztosítani tudja 
a jelenlegi költségvetési egyen-
súlyt, és a 2012. évi költség-
vetési egyensúly megteremtése 
2012-ben válik időszerűvé. 

Miskolczi Katalin kifogásolta, 
hogy a szociális bizottság ülésén 
készült jegyzőkönyv nem tartal-
mazza az általa megfogalma-
zott különvéleményt, a jegyző 
asszony megígérte, hogy orvo-
solják a panaszt. Döcsakovszky 
Béla jelezte, ügyrendi bizott-
ság felállítását fogja kezdemé-
nyezni, mert sok kétely merült 
fel a törvényesség értelmezé-
sével kapcsolatosan. Aradszky 
András alpolgármester kijelen-
tette, hogy a törvényességi fel-
ügyeletet gyakorló szerv csak 
egy alkalommal marasztalta el 
az önkormányzatot.

Ezt követően a képviselő-tes-
tület 18 igen szavazattal, 5 nem 
és egy tartózkodás mellett elfo-
gadta Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2009. évi költ-
ségvetését.

 Papp János

Szünetben békések a vitapartnerek…
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Folytatódnak a fejlesztések és a hosszú távú programok

A képviselõ-testület elfogadta 
a 2009. évi költségvetést


