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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 
második kedd-

jén 16.00 órától a Polgárok 
Háza 117. termében, tele-
fonos egyeztetés alapján.

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 tör-
ténő egyezte-
tés 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.

A következőkben időrendi sor-
rendben ismertetjük a két rend-
kívűli közgyűlésen történteket. 
A 2009. június 25-én megtartott 
rendkívüli közgyűlésen a képvi-
selők egyhangú igen szavazat-
tal támogatták, hogy a Szociális 
Gondozó Központ Habilitációs 
Központjának 2009. évre terve-
zett létszámát 8 főben állapít-
sák meg. A közgyűlés felkérte 
a polgármestert, gondoskodjon 
arról, hogy a központ vezetője a 
működési engedély iránti kérel-
met legkésőbb 2009. augusztus 
31. napjáig benyújtsa.

T. Mészáros András polgármes-
ter korábbi előterjesztését megis-
mételve javaslatot tett Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 
2009. évi költségvetéséről szóló 
közgyűlési rendelet módosítá-
sára. Az előterjesztés indoklása 
emlékeztetett arra, a közgyűlés 
a 2009. évi költségvetést már a 
2009. május 20-ai ülésén módo-
sította. Ennek során beépítésre 
kerültek a jóváhagyott 2008. évi 
pénzmaradvány feladattal terhelt 
részei a költségvetési címrend 
szerint, a költségvetést érintő 
közgyűlési határozatok, az 
évközi államháztartáson belüli 
támogatásértékű bevételi elő-
irányzat növekedések.

A 2009. évi költségvetés követ-
kező módosítására a központi 
költségvetéstől kapott támogatás-
értékű bevételek növekedése, az 
európai uniós parlamenti válasz-
tások lebonyolításának normatív 
támogatása, a költségvetésben 
szereplő pályázati forrásokkal 
tervezett fejlesztések támogatási 
szerződések alapján történő 
beépítése, a munkáltatói járulék 
csökkenése és az áfanövekedés 
várható hatásának átvezetése, 
valamint a szükséges előirányzat 
átcsoportosítások miatt van szük-
ség. Az előterjesztő javaslatot 
tett olyan önkormányzati tulaj-
dont érintő felújítási előirányzat 
átcsoportosításokra, amelyeket 
a nyári megvalósíthatóság miatt 
indokoltnak tartott.

A módosítási javaslat-
tal az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2009. évi bevételi 
és kiadási főösszege 18 485 485 
ezer Ft-ra növekszik, amelyből a 
hitelfelvétel főösszege 2 166 384 
ezer Ft-ra növekedett. A költ-
ségvetési céltartalék együttes 
összege 2 028 812 ezer Ft, míg 
az általános tartalék 86 908 ezer 
Ft-ra változik.

Az előterjesztés szerint a 
főösszeg számottevő növe-
kedésének egyik oka, hogy a 
pályázati forrással megvalósu-
ló önkormányzati fejlesztések 
2009. évi ütemeinek támogatási 
összege összességében 424 165 
ezer Ft-tal növelte a bevételi 
főösszeget. A számviteli alapel-
vek közül a teljesség elve sze-
rint a költségvetésben a teljes 
projektköltséget szerepeltetni 
kell (a tervezett megvalósítási 
ütem szerinti éves bontásban), 
ez azt jelenti, hogy a „közvet-
len szállítói finanszírozás” elő-
irányzatként és teljesítésként is 
elszámolásra kerül. A másik ok, 
hogy az egyes adótörvények, és 
az azzal összefüggő egyéb törvé-
nyek módosításáról szóló 2009. 
évi XXXV. törvény 2009. július 1. 
napjával 20 százalékról 25 szá-

zalékra emelte az általános áfa 
mértéket. Ennek hatása önkor-
mányzati szinten 206 638 ezer Ft 
kiadási előirányzat-növekedést 
jelentett. 

A kiadási előirányzat növeke-
dése összesen 678 254 ezer Ft, 
amelyben beépítésre kerültek az 
áfa kiadási előirányzat növeke-
dések. Az előterjesztő elmondta, 
hogy a költségvetés módosítá-
sára tett javaslat lehetővé tenné 
Érd-Erzsébetváros vízrendezését 
(RÁVNA), elkészülne a kistérségi 
járóbeteg-szakellátás fejlesztésé-
nek 2009. évi üteme, és megva-
lósulhatna a Batthyány Általános 
Iskola Sportcsarnok bővítése és 
korszerűsítése.

Jakab Béla, a pénzügyi és 
költségvetést ellenőrző bizottság 
elnöke közölte, javaslatot nyúj-
tott be Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetéséről szóló közgyű-
lési rendelet módosítására. Jakab 
Béla javasolta, hogy a 2009. évi 
hitelfelvételi előirányzat az ere-
deti költségvetésben szereplő 
összegben változatlanul marad-
jon, és az általános forgalmi adó 
kulcsának 25%-ra emeléséből 
következő kiadási többletet ellen-
tételezzék valamely felhalmozási 
(beruházási) cél és előirányzat 
azonos összegű csökkentésével.   
Erre azért is szükség van, mert 
a 2008. évi pénzmaradványt 
– a koncepcióval ellentétben – a 
legutóbbi közgyűlésen nem az 
adósságállomány csökkentésére, 
hanem részben új fejlesztési-
beruházási feladatok megkezdé-
sére fordítottuk – tartalmazta a 
módosító javaslat indoklása.

A polgármester a módosí-
tást nem támogatta, Jakab Béla 
viszont kijelentette, nem sza-
vazza meg a költségvetés módo-
sítását.

Horváth András közölte, sze-
mélyesen több korábbi beruhá-
zási javaslatot támogatott a pénz-
ügyi bizottságban, ahol a tagok 
igyekeztek átlátható viszonyokat 
teremteni, de mostanra arra a 
következtetésre jutott, hogy a 
pénzügyi források hiánya miatt 
elfogadhatatlan helyzet alakult 
ki. Jelezni kell az anomáliákat, 
amelyek a pénzügyi egyensúly 
felbomlásához vezettek – tette 
hozzá. Véleménye szerint nem 
lehet tudni, milyen források-
ból fogja visszafizetni 2012-től 
a város a felvett hiteleket, és 
arra szólította fel a városveze-
tést, jelöljék ki a prioritást élvező 
beruházásokat. Előnyben kel-
lene részesíteni a költségvetési 
bevételeket biztosító beruházá-
sokat, és határt kell szabni az 
eladósodásnak – tette hozzá a 
képviselő.

Segesdi János név szerinti 
szavazást kezdeményezett, azt 
követően pedig hosszú ügyrendi 
vitába bocsátkoztak a képvise-
lők. Schütz István arról beszélt, 
hogy csaknem nyolcmilliárd 
forint adóssága van a városnak, 
és a hitelek törlesztését 2012 után 
meg kell kezdeni. A képviselő 
elmondása szerint hiú ábránd 
abban bízni, hogy a Fidesz vár-
ható választási győzelme után 
pénzügyi segítséget kap a város, 
és abban sem lehet reményked-
ni, hogy nő az iparűzési adó.

Jakab Béla „finom” felelős-

ségáthárításnak nevezte Segesdi 
János ügyrendi javaslatát, míg 
Kéri Mihály arra emlékeztetett, 
hogy a jelenlegi nehéz pénzügyi 
helyzetben az önkormányzatok-
nak kell eldönteni, hogy előre 
menekülnek-e vagy sem, hiszen 
az ország valamennyi önkor-
mányzata nehéz gazdasági körül-
mények között végzi munkáját.

Horváth András elmondása 
szerint a képviselők alulinformál-
tak, ezért nem tudnak dönteni. 
Aradszki András alpolgármester 
arra emlékeztetett, a költségvetés 
korábban történt módosítása már 
számolt az új beruházásokkal, és 
hangsúlyozta, nem látja indo-
koltnak a főösszeg növekedését. 
A fejlesztésekre kötvényt bocsáj-
tottunk ki, és pénzt tettünk félre 
– jelentette ki.

Jakab Béla kifogásolta, hogy 
nem működik a Költségvetési 
Tanács, nem készülnek háttér-
tanulmányok, és elmondta, véle-
ménye szerint a pénzvizsgáló 
jobban tenné, ha hangot adna a 
nagy nyilvánosság előtt is kemé-
nyebb hangú véleményének.

Péterfia Krisztina, a közgaz-
dasági iroda vezetője Aradszki 
András kérdésére válaszolva 
elmondta, kiírták a támogatási 
szerződéseket, és a közgyűlés 
döntése után írják majd ki a köz-
beszerzési pályázatokat.

A közgyűlés 11 igen, 11 nem és 
3 tartozkodás mellett nem fogad-
ta el Jakab Béla módosító indít-
ványát, a név szerinti szavazás 
elrendelése után pedig a közgyű-
lés nem támogatta a költségvetés 
módosítását célzó javaslatot.

A rendkívűli közgyűlés meg-
vitatta Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2009. évi kerék-
páros cselekvési tervének elfo-
gadására tett javaslatot. Csőzik 
László alpolgármester előter-
jesztésében emlékeztetett arra, 
hogy a közgyűlés februári rendes 
ülésén egyhangúlag fogadta el 
a városi kerékpáros stratégiát. 
Az Érdi Kerékpáros Koncepció 
csak akkor ér valamit, ha az 
önkormányzat gondoskodik a 
végrehajtásról is, így a megvaló-
sítás lépésről lépésre, évenkénti 
kisebb-nagyobb fejlesztésekkel 
képzelhető el.

Az előterjesztő a „bringás civi-
lek” konkrét javaslataival egyet-
értve javasolta, hogy már idén 
kerüljön sor a cselekvési tervben 
meghatározott beruházásokra a 
terv tételeiben szereplő összegek 
felhasználásával. Az alpolgár-
mester hangsúlyozta, az erede-
tileg a múlt ülésre előterjesztett 
cselekvési tervben szereplő beru-
házások megvalósítása összesen 
10 millió forintba került volna, 
ám ezt a javaslatot a költség-
vetés módosításának vitájában 
felszínre került – a Habilitációs 
Központot érintő – megszorítás 
miatt visszavonta. Az előterjesz-
tésben már csökkentett, hatmillió 
forintos finanszírozási igény sze-
repel – közölte Csőzik László.

Az alpolgármester indítvá-
nyozta, hogy biztosítsanak ezen-
túl minden évben egy megfelelő, 

kisebb összegű fejlesztési for-
rást a benne foglaltak tervszerű, 
programozott végrehajtására.

Horváth András kijelentette, 
hogy a költségvetés jelenlegi 
helyzetében nem támogatja az 
előterjesztést, Mórás Zsolt, a 
sport- és ifjúsági bizottság elnöke 
és Kéri Mihály, az oktatási és 
művelődési bizottság elnöke 
viszont az előterjesztés támo-
gatásáról biztosította az előter-
jesztőt. Végül 18 igen, két nem 
szavazattal 3 tartózkodás mellett 
a közgyűlés elfogadta a város 
Kerékpáros Koncepciója 2009. 
évi cselekvési tervét, amelynek 
a megvalósítására a város 2009. 
évi költségvetésének általános 
tartalékából hatmillió forintot 
biztosít.

A rendkívűli közgyűlés egyet-
értett az intézményi alapító okira-
tok nem érdemi módosításainak 
elvégzésével kapcsolatos felha-
talmazás magadására vonatkozó 
javaslattal. Az előterjesztés sze-
rint Érd önkormányzatának köz-
gyűlése 2009. május 21-i ülésén 
fogadta el az intézmények alapí-
tó okiratainak a 2008. évi CV. tör-
vénnyel kapcsolatos módosítása-
it. Az alapító okiratokat a hivatal 
a jogszabályi előírásoknak meg-
felelően határidőben megküldte 
a Magyar Államkincstárnak. A 
Magyar Államkincstár néhány 
alapító okirat tekintetében hiány-
pótlást rendelt el. A hiánypót-
lást elrendelő felhívások alap-
ján megállapítható, hogy azok 
érdemi, az alapító okirat tartalmi 
változtatását igénylő módosítást 
nem írnak elő, azok túlnyomóan 
pontosítást, illetve adminisztra-
tív jellegű kiegészítéseket tarta-
nak szükségesnek.

A közgyűlés felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a Magyar 
Államkincstár által elrendelt 
hiánypótlással érintett intézmé-
nyi alapító okiratokon a szüksé-
ges módosításokat átvezesse és 
azt a Magyar Államkincstárnak 
megküldje.

A 2009. július 2-án megtartott 
második rendkívűli közgyűlé-
sen T. Mészáros András polgár-
mester  korábbi előterjesztését 
megismételve ismét javasla-
tot tett Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetéséről szóló  közgyű-
lési rendelet módosítására.

Jakab Béla, a pénzügyi és a 
költségvetést ellenőrző bizottság 
elnöke ismertette, hogy a bizott-
ság és maga sem támogatja az 
előterjesztést. Horváth András 
jelezte, hogy továbbra sem tart-
ja jónak a költségvetést, ennek 
ellenére elfogadhatónak tartja az 
előterjesztést. Miskolczi Katalin 
emlékeztetett arra, hogy a szocia-
lista frakció tagjai támogatják a 
tervezett városi fejlesztéseket, de 
nem értenek egyet a költségvetés 
módosításával, mert az eladósít-
ja a várost.

A közgyűlés végül 17 igen, 2 
nem és egy tartózkodás mellett 
módosította Érd város idei költ-
ségvetését.

 Papp János

Folytatódnak a városfejlesztési beruházások

Igen a költségvetés módosítására
Csak harmadik nekifutásra, másodszori rendkívüli 
ülésen tudta a közgyûlés módosítani Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérõl 
szóló korábbi közgyûlési rendeletét. A júniusi rendes 
közgyûlésen a többség nem támogatta az elõterjesztett 
javaslatot, az elsõ rendkívüli közgyûlésen sem kapott 
kellõ támogatást az elõterjesztés, a másodszor össze-
hívott rendkívüli közgyûlésen viszont 17 igen, két nem 
és egy tartózkodás mellett a képviselõ-testület egyet-
értett a költségvetés módosításával.

Utolsó egyeztetés a frakciótársak között
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