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MSZP-sajtótájékoztató
A szocialisták nemet mondtak a költségvetésre
A város legjelentõsebb jogi aktusaként a képviselõ-testület többsége elfogadta Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését, amit az MSZP-frak-
ció nem tudott támogatni, mert a jelenlegi városvezetés újabb hitelfelvétellel rontja 
az amúgy is eladósodott város pénzügyi helyzetét – jelentette ki Döcsakovszky Béla 
az önkormányzati ülést követõ múlt csütörtöki sajtótájékoztatón.

A képviselő elmondta, az elfo-
gadott költségvetés további 5,3 
milliárd forint hitel felvételét 
irányozza elő, így a város hitel-
állománya 7,2 millárd forintra 
nő, és ennek a hitelállománynak 
a terhei 2012-től vállalhatatlan 
nagyságrendű terheket rónak 
majd az önkormányzatra.

Döcsakovszky Béla azt is 
közölte: több mint 900 millió 
forint hiteltörlesztés várható 
2012-től minden évben, ami azt 
jelenti, hogy gyakorlatilag az 
összes fejlesztésre szánt pénzt 
elviszi a törlesztés. A költség-
vetés vállalhatatlan, és ezt még 
azok a fejlesztések sem tudják 
ellensúlyozni, amelyek hivatko-
zási alapul szolgálnak erre a 
példátlan méretű eladósodásra 
– tette hozzá a képviselő.

Varga László közölte, hogy 
a hitelfelvétel mértéke jelent 
gondot, mert a központi kor-
mányzattól nyert pályázati 
összegeknek van előfinanszíro-
zási része, és az eddigi gyakor-
lat alapján elmondható, hogy a 
7,2 milliárd forintnak csupán 
töredékéről lenne szó, hiszen 
10–25 százalék közötti pénz-
eszközre van szükség ahhoz, 
hogy ezeket a pályázaton nyert 
pénzeket fel lehessen használ-
ni az előfinanszírozás okán. 
Nem a kölcsönfelvétel vagy a 
kötvénykibocsátás ellen szó-
lunk, hanem annak a mértékét 
tartjuk túlzottnak – tette hozzá 
a képviselő.

Döcsakovszky Béla emlékez-
tetett arra, hogy a város meg-
bízott könyvvizsgálójának a 

jelentése szerint az eladósodás 
túl van a törvény által megenge-
dett határon, ez pedig megsér-
ti az önkormányzati törvényt. 
A képviselő törvénysértőnek 
nevezte az elfogadott költségve-
tési rendeletet.

Varga László emlékeztetett 
arra, hogy az MSZP-frakció által 
benyújtott módosító javaslatok 
megegyeztek a Fidesz-frakció 
által benyújtott módosító javas-
latokkal, csak a mértékek nagy-
ságában tértek el egymástól. A 
szocialisták szomorúan állapí-
tották meg, hogy – mint állítot-
ták – az iskolák és óvodák tekin-
tetében a 2008-as költségvetés 
összegei a jelenleginél mintegy 
245 millió forinttal voltak maga-
sabbak.
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Fidesz-sajtótájékoztató

A költségvetés új távlatokat nyit a városnak
Azért fontos Érd megyei jogú város költségvetésének az elfogadása, mert amennyi-
ben nem sikerült volna érvényes költségvetést megszavazni, akkor sokkal nehezeb-
ben finanszírozható intézményi állapot alakult volna ki, és az önkormányzat intéz-
ményei átmeneti költségvetés keretében mûködési zavarokkal szembesülhettek 
volna – mondta Segesdi János alpolgármester, a helyi Fidesz-frakció képviselõje 
az Érd költségvetésének elfogadása után tartott sajtótájékoztatón.

Segesdi János fontosnak tartot-
ta, hogy a költségvetés elfoga-
dása 18 igen szavazattal tör-
tént, és ez azt bizonyítja, hogy 
a jelenlegi szocialista frakció 
ellenállása hiábavaló volt, mert 
a költségvetés elfogadása mel-
letti érvek meggyőzték azokat 
a képviselőket is, akik nem ideo-
lógiai alapon állnak hozzá a 
költségvetéshez, hanem a város 
fejlődését és működését tartják 
szem előtt. 

– Két gazdasági tendencia har-
col ma a világon és Európában. 
Az egyik a fejlesztéseket elő-
térbe helyezve keresi a kiutat 
a gazdasági válságból, a másik 
– és Magyarország ezek közé 
tartozik – pedig a megszorítá-
sokat és a visszafogást része-
síti előnyben. Érd városa nem 
szeretne az utóbbi hibába esni, 
mi a fejlesztés mellett tettük le 
a voksot, és így áthidalhatjuk 
a ránk váró négy-öt nehéz esz-

tendőt – fogalmazott a Fidesz 
politikusa.

Segesdi János elmondta, a 
közgyűlésen az ellenzék részé-
ről elhangzott, hogy az érdi 
intézmények költségvetéséből 
hiányzik 245 millió forint, de 
azt már nem mondták el, hogy 
kormányzati döntés következ-
tében a 13. havi fizetések terhét 
gyakorlatilag a központi költ-
ségvetés az önkormányzatok-
ra terhelte át, és ezért ezt egy 
másik költségvetési soron kell 
szerepeltetni. 

– A pénz megvan, tulajdon-
képpen 35 millió forinttal keve-
sebbel gazdálkodnak az intéz-
mények, de konszenzusra jutot-
tunk az intézményvezetőkkel 
és az érdek-képviseleti szervek 
képviselőivel, akik elfogadták 
ezt a költségvetést, ami stabi-
lan biztosítja az intézmények 
működését – tette hozzá a kép-
viselő.

Segesdi János elmondása sze-
rint az ellenzék által a hitelfel-
vétellel kapcsolatosan hangoz-
tatott számadatoknak semmi 
közük a valósághoz. Az ellen-
zéknek jólesik azt hangoztatni, 
hogy eladósodik a város, de 
elfelejtik azt, hogy az őket kép-
viselő csapat az egész országot 
eladósítja. A kormány sajnála-
tos módon leállította a terve-
zett beruházások egy részét, 
de Érden a hiteleket olyan fej-
lesztésekre fordítjuk, amelyek 
nyereséget hoznak majd a 
városnak. Az MSZP-frakció által 
hangoztatott 900 millió forint 
törlesztőrészlet gyakorlatilag 
fedezetet nyújt majd minden 
többletkiadásra.

– A most elfogadott költségve-
tés hosszú távon megalapozza 
a város gazdálkodását, és táv-
latokat nyit a település számára 
– tette hozzá Segesdi János.
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az Óváros-Újváros Településrészi Önkormányzat
2009. március 16-án, hétfõn 17.00 órakor kezdõdõ ülésére 

Az ülés helye: 
Bolyai János Általános Iskola (Érd, Erzsébet u. 24.) ebédlõ

LEEndõ ELsõsök fiGyELMébE!
A Teleki sámuel Általános iskolában (Érd, Törökbálinti út 1.)
Ismerkedés az iskolával
címmel foglalkozásokat szervezünk 
a leendõ elsõ évfolyamosok részére.
foglalkozások idõpontjai:
2009. március 16., 23., 30., április 6. (hétfõi napokon, 15–16 óráig).
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt
az induló nyelvi tagozatos csoportjainkba is.

Varga Jánosné igazgató

fiGyELEM!

Érd központjában a bolyai János Általános iskola 
Erzsébet u. 24–32. sz. alatti épületében, 2009. szep-
temberében is indítunk emelt szintû oktatást mate-
matikából és idegen nyelvbõl (angol, német).

Jelentkezési lap kérhetõ az általános iskolákban és 
iskolánk titkárságán.
Telefonos megkeresésre e-mailben is küldünk jelent-
kezési lapot.
Telefon: 06-23-365-023
 Jelentkezési határidõ: 2009. március 27.

kAkTUsZkiÁLLÍTÁs
és -VÁsÁR

Kern Péter halálának
5. évfordulójára

Helyszín: Összefogás háza Érd, 
Alsó u. 8. (a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központtal szem-
ben)
Idõpont:
2009. március 28–29. 10–18 óráig 

Szervezõk: az Érdi Kern Péter 
Kaktuszkör és a Magyar Kaktusz-
gyûjtõk Országos Egyesülete

Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

A kõrösi Csoma sándor Általános iskola
(érd, bajcsy-Zsilinszky út 19–21.) pályázatot hirdet

ének-zene tanári állás betöltésére.

A pályázat feltétele: általános iskolai vagy középiskolai énekszakos  
tanári végzettség,

3-5 év szakmai tapasztalat

A munkakör legkorábban 2009. március 31. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 30.
További információt nyújt: Maitz Ferenc igazgató
Tel.: 06-23-377-218
A pályázat benyújtása postai és elektronikus úton történhet.
Postacím: Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
     2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19–21.
E-mail cím: maitz@hawk.hu

Tájékoztató

112
http://ec.europa.eu/112

A 112-es telefonszámot tárcsáz-
va az Európai Unió valamennyi 
tagországából mind vezetékes, 
mind mobiltelefonról ingyene-
sen lehet a segélyszolgálatokat 
hívni.
Tárcsázza a 112-t, ha a mentõk, 
a tûzoltók vagy a rendõrség 
segítségére van szüksége, így 
például akkor, ha 
– súlyos közúti baleset 
résztvevõje vagy szemtanúja,
– égõ épületet lát, betörést ész-
lel.


