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Segesdi János elmondta: heves 
vita alakult ki a közgyűlésben, 
amikor az utcanévtáblák és a 
Batthyány Általános Iskola 
sportcsarnok-közbeszerzési 
eljárásának elindításához szük-
séges pénzügyi fedezet kérdése 
került napirendre, annak ellené-
re, hogy a hivatal munkatársai 
előterjesztették azt a tájékozta-
tót, mely szerint a pénzmarad-
vány az államkincstár által is 
bejegyzett és értékelhető szá-
montartott összeg. 

– Ez a pénz létező pénz, 
nem virtuális pénz, és ennek 
egy kisebb részének a felhasz-
nálásáról döntött a közgyűlés 
– közölte a politikus.

Segesdi János elmondta, az 
utcanévtáblák elkészítésének és 
kihelyezésének a finanszírozási 
módja csak feltételes módban 
került a költségvetésbe, hiszen 
amennyiben a további tárgya-
lások lehetővé teszik, akkor 
egy más megállapodás keretén 
belül, a költségvetési keretet 
fel nem használva igyekeznek 
megoldani a feladatot.

– A Batthyány Általános 
Iskola sportcsarnoka esetében 
is a pénzmaradvány szolgál 
fedezetül, és ennek indokoltsá-
gát mindenki látja, hiszen ha 
esik az eső, akkor a csarnok 
beázik, és az iskola számára 
sem alkalmas már az építmény 

arra, hogy rendszeresen, folya-
matosan használják. Az elavult 
gépészeti rendszert is moderni-
zálni kell, és meg kell oldani a 
tornacsarnok fűtését, világítását 
és a vízrendszert – tette hozzá a 
fideszes politikus.

Segesdi János utalt arra, ha a 
közbeszerzési eljárások lezajla-
nak, akkor a táblákat hamaro-
san ki lehet majd helyezni, és 
amennyiben májusban a sport-
csarnok felújítása megtörténik, 
akkor mindenképpen egy kultu-
rált tornacsarnokban kezdhetik 
el az új tanévet az általános 
iskola tanulói. A sportcsarnok 
alkalmas nemzetközi kézilab-
da-, birkozó- vagy tollaslabda- 
tornák szervezésére is.

– Aki nyomon követi az érdi 
sportéletet, az emlékezhet 
arra, hogy a tavasszal az Érdi 
Spartacus olyan versenyt ren-
dezett a sportcsarnokban, ahol 
több mint 500 versenyző vett 
részt, és ez az esemény is arra 
biztat, hogy méltó helyet tud-
junk biztosítani az elkövetke-
zendő rendezvényeknek, egé-
szen addig, ameddig a bankkal 
történő tárgyalások el nem jut-
nak odáig, hogy az egyébként 
nagyon szerencsétlen és most 
már törvénytelennek is minő-
sített szerződés feloldásaként 
meg tudjuk a későbbiekben 
nyitni a sportcsarnokot és uszo-

Fidesz sajtótájékoztató

Közcélú munkaprogram indul
A közgyûlés több kérdésben is egybehangzóan döntött, és külön öröm, hogy a 
közcélú munkaprogramot valamennyi frakció egyhangúlag támogatta. Mindenki 
kidolgozottnak, megalapozottnak értékelte az elõterjesztést, és örvendetes, hogy 
a habilitáció szociális foglalkoztatását el tudjuk indítani a késõbbiekben, így a 
feladatra alkalmas gyermekek értelmes elfoglaltságot találnak saját maguk és 
családjuk számára – hangzott el a Fidesz-frakció képviselõje által megtartott múlt 
csütörtöki sajtótájékoztatón. – Álláspontunk szerint jogilag 

kétséges ez az eljárás, hiszen 
a pénzmaradvány akkor válik 
pénzmaradvánnyá, amikor a 
képviselő-testület elfogadja 
az előző évi költségvetési zár-
számadást, mert csak akkor 
lehet megállapítani, mekkora 
az a pénzmaradvány, amit el 
lehet költeni. Ezért kétséges, 
hogy a betervezett tíz- és száz-
millió forintok jogszerűen let-
tek-e ezekre a fejlesztésekre 
tervezve.

Döcsakovszky Béla azt is 
elmondta, a pénzmaradvány 
a tavalyi hitelből fel nem 
használt rész. Jelenleg több 

MSZP-sajtótájékoztató

Hitelbõl finanszírozott fejlesztések
Örvendetesnek tartjuk, hogy kormány közmunkaprogramjának köszönhetõen 
kétszázötven új munkahely megteremtésére és finanszírozására nyílik alkalom 
Érden is a közgyûlés döntése nyomán – jelentette ki Döcsakovszky Béla a múlt 
héten megtartott sajtótájékoztatón. A szocialista képviselõ elmondta, késhegyig 
menõ vita alakult ki azokban a kérdésekben, amelyekben az önkormányzat veze-
tése a fejlesztések forrásaként a pénzmaradványt jelölte meg. 

Képviselõi panaszok
A legutóbbi közgyűlésen Fülöp Sándorné kifogásolta a szemétszállításban jelentkező 
anomáliákat, és elmondta, több esetben is panasz érkezett azért, mert kicserélték vagy 
ellopták az utcára kitett kukákat. T. Mészáros András gyalázatosnak nevezte azt, ami 
az érdi szemétszállításban tapasztalható az utóbbi hetekben, és kilátásba helyezte a 
szolgáltatóval kötött szerződés felbontását. Tímár Istvánné túl magasnak tartotta a 
nyugdíjasklubok által kifizetendő terembérleti díjat, a polgármester megígérte, hogy 
megoldás születik az ügyben. Miskolczi Katalin elégedetlenségét fejezte ki az Érdi Újság 
terjesztésével kapcsolatosan, és szóvá tette a kóbor kutyák elszaporodását, amelyek 
veszélyeztetik a gyerekeket. T. Mészáros András megígérte, hogy hívás esetén intézkedik 
és a gyepmester összeszedi a kóbor állatokat. A közeljövőben ellenőrizni fogják az újság 
terjesztését, azt követően pedig megtörténhet, hogy az önkormányzat terjeszti majd az 
Érdi Újságot, saját embereivel – tette hozzá a polgármester. Antunovits Antal a lakótelepi 
tömbházaknál tapasztalt túlszámlázás ellen szólalt fel, és kifogásolta a szemétszállításban 
tapasztalt rendszertelenséget. A képviselő kifogásolta az egyes képviselők által használt 
megfogalmazásokat. Dombai Tamás a magas felszíni víz által okozott nehézségekre hívta 
fel a figyelmet, és szorgalmazta az elvezető árkok megtisztítását. –p–

dát. Most jogerőssé vált az íté-
let, és a bank érdekeltebbé válik 
abban, hogy a számukra ked-
vezőtlen és hátrányos helyzetű 
beruházást hasznosítani tudja, 
hiszen ettől kezdve az amorti-
zációs érték évről évre kisebb 
értékűvé minősíti az objektu-
mot, és pár éven belül lehet, 
hogy nulla forint szerepel majd 
főkönyveikben. Mindenképpen 
azt szeretnénk, ha az érdiek 
még ebben az évben birtokba 
vehetnék a sportlétesítményt 
– közölte Segesdi János.

 –papp–

mint hétmilliárd forint a város 
hitelállománya, amelyet 2012-
től kell törleszteni, és ez évi 
900 millió forintos törlesztési 
terhet jelent majd az akkori 
városvezetésnek.

– Rendkívül drágák a hitel-
ből finanszírozott tervezett 
fejlesztések. Az utcatáblák-
nak örülünk, de a hitel helyett 
jobb és olcsóbb finanszírozási 
lehetőség is adódna. Nem tart-
juk megfelelőnek a Batthyány 
Általános Iskola tornatermé-
ben végzett munkálatokat. 
Egy lelátó építéséről és bizo-
nyos felújítási munkálatokról 
van szó, összesen 240 millió 
forint értékben. Amikor maga 
az említett iskola és több érdi 
iskola is olyan rossz állapot-
ban van, amely már fenyegeti 
az oktatást, akkor nem lelá-
tókat kellene építeni, hanem 
az iskolákat kellene felújítani 
– tette hozzá Döcsakovszky 
Béla.

Varga László elmondta, hogy 
a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola felújítása megakadt, 
kéthetes késésben vannak, és 
kérdés, hogy határidőre elké-
szülnek-e a munkákkal. Késés 
esetén az uniós pénzek szigo-
rú elszámolási rendje miatt a 
város 250 millió forinttól eshet 
el. 

– Vita alakult ki az Érdi 
Városi Televízió és Kulturális 
Kft.-vel történő szerződés meg-

kötése miatt, mert olyan szer-
ződést kívántak kötni, amely 
szerint 50 millió forint elle-
nében nagyon kevés progra-
mot kapna a város. A tervezett 
programok sokszorosan túl-
árazottak, és a népművelők 
körében ismert költségvetési 
keretet messze meghaladják 
– tette hozzá Varga László.

Kifogásolják, hogy a gazda-
sági társaságnak olyan felada-
tokat kell elvégezni, amelye-
ket korábban igen jól működő 
intézmények vagy civil szerve-
zetek oldottak meg. Nem téte-
les az elszámolás rendje, egy-
összegű számlával kell bizo-
nyítani a munka elvégzését, 
ez pedig azt jelentheti, hogy a 
szervezők pénzt vehetnek fel 
az el nem végzett munkáért 
is.

Döcsakovszky Béla közöl-
te, ellenőrizhetetlenné válik a 
pénzkifizetések útja, és ez jogi 
problémákat is felvet.

A szocialista politikus 
elmondása szerint a Batthyány 
Általános Iskola tornaterme 
lelátójának és a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola tanuszodájá-
nak az építési költsége majd-
nem félmilliárd forintot tesz 
ki, ehhez képest a városi sport-
csarnok és uszoda teljes beke-
rülési költsége 2,5 milliárd 
forint volt, és ott 1500 nézőt 
lehet fogadni.

 p. j.

Az Érdi Újság természetesen 
minden lakásban igyekszik 
„megjelenni”. Néha egy-egy 
reklamáló érdi lakostól tudjuk 
csak meg, hogy kedvelt újság-
ja nem érkezett meg az ottho-
nukba, pedig a kiadó is rend-
szeresen végez ellenőrzéseket. 
Nem könnyű a terjesztés, erről 
magunk is meggyőződhettünk, 
amikor elkísértük amúgy magá-
nyos útjára Kossányi Pétert. Az 
újságkihordót jól ismerik az 
érdiek, hiszen csaknem tíz éve 
járja az utcákat. 

– Az Érdi Újságot és reklá-
mújságot viszek a házakhoz 
– mondja. – Két nap alatt kell 
mintegy háromezer-ötszáz lapot 
széthordanom, ami bizony nem 
kis mennyiség. Különösen 

télen, hóban, esőben elég nehéz 
feladat, de szívesen csinálom. 
Meg aztán valamiből meg is 
kell élni.

Kossányi Péter egyébként 
szívesen olvasgatja is lapunkat, 
mint mondja sok színes, érde-
kes írást talál benne a városról.

A lapterjesztõ magányossága
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