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Súlyos örökséget számol fel a Batthyány Terv

Súlyos örökséggel kellett 
szembenéznie az új felállású 
önkormányzatnak, de az érdi 
polgárok visszajelzései alapján 
elmondhatjuk, jó úton halad a 
Batthyány Terv megvalósítása, 
az emberek értékelik a virágzó 
kertváros kialakításáért folyta-
tott tevékenységünket, és egyre 
többen jelentkeznek, hogy sze-
mélyesen is szívesen részt vál-
lalnának az időszerű feladatok 
elvégzésében – közölte az Érdi 
Újsággal T. Mészáros András 
polgármester.

– Érd Megyei Jogú Város képvi-
selő-testülete a májusi közgyűlé-
sen 19 igen, két nem szavazattal, 
négy tartózkodás mellett elfogad-
ta a Batthyány Terv időarányos 
teljesítéséről szóló beszámolót, 
de az MSZP frakció képvise-
lői kemény hangon bírálták a 
Batthyány Tervet.

– Értem én, hogyne érteném, 
hogy a most ellenzékben lévő 
szocialistáknak fáj minden 
siker és minden eredmény, 
amit a jelenlegi városvezetés és 
a többségében nemzeti elkö-
telezettségű konzervatív helyi 
politikai erők elérnek, de azt 
állítani, hogy a Batthyány Terv 
mögött nincs semmilyen tarta-

lom, koncepció és cselekvési 
terv, az minimum barokkos túl-
zás. Azt is mondhatnám, a helyi 
szocialisták tovább alkalmazzák 
azt az MSZP-re jellemző poli-
tizálást, amelyről annak idején 
Gyurcsány Ferenc úgy nyilatko-
zott, hogy nem bontotta ki a 
valóság minden szeletét a maga 
teljességében, de durvábban 
fogalmazva, azt is mondhatnám, 
a szocialisták hazudnak reggel, 
hazudnak délben, hazudnak 
minden hullámhosszon.

– Elfogultnak tartja az ellenzék 
által megfogalmazott kritikát?

– Hangoskodásuk elfogult és 
nem korrekt. Az érdi szocialis-
táknak négy kerek esztendő állt 
rendelkezésre a csatornázás elő-
készítésére, de semmit nem tet-
tek, 2003-ban vakvágányra tették 
az érdi csatornahálózat megépí-
tésének az ügyét. Ezzel szemben 
most már megtörtént a társulati 
szervezés, véglegessé vált a csa-
tornázási projekt, a lakosság akti-
vitása révén megalakult az Érdi 
Csatornamű Vízgazdálkodási 
Társulat, és be lehetett adni 
a mintegy 34 000 millió forint 
értékű csatornázási pályázatot. 
Munkánk elismerését jelenti, 
hogy maga a bíráló bizottság 
döntött úgy: érdemes Brüsszelbe 
továbbítani a szakmailag jól elké-
szített pályázatunkat. Csak erre 
a néhány dologra hivatkozva is 
elmondhatom, arcátlanság azt 
állítani a helyi ellenzék részéről, 
hogy csak ügyes kommunikációs 
fogás a Batthyány Terv.

– Az ellenzék szerint semmi 

nem történik Érden, leálltak a 
fejlesztések, minden stagnál.

– Ez így egyszerűen nem igaz. 
A helyi szocialisták ugyan min-
den kínálkozó alkalommal elis-
métlik, hogy nem történik semmi 
a városfejlesztés terén, de az itt 
élők látják, tapasztalják, hogy 
megépült a Szabadság tér, befe-
jeződtek a Diósdi úti munkála-
tok, a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola teljesen új arculatot kap, 
utak és járdák épülnek az idén 
százmillió forintért valamennyi 
választókerületben. Aki ezt nem 
látja, vagy letagadja a valóságot, 
az hazudik.

– A képviselő-testület nagy 
többséggel fogadta el a Batthyány 
Terv időarányos teljesítéséről 
szóló jelentést, és a városvezetés 
tovább folytathatja a megkezdett 
program végrehajtását.

– Így van. A fejlesztések nem 
álltak le, hanem – az érdiek szán-
déka szerint – más irányt vettek, 
mint azok a fejlesztések, ame-
lyeket a helyi szocialisták kezde-
ményeztek. Példaként említem 
meg, eladták a rendelkezésre álló 
ingatlanokat, és felelőtlen módon 
hagyták, hogy mindenki építsen, 
amit akar. Az általuk elképzelt 
fejlesztés az volt, hogy nagyvá-
rost kell építeni minden eszköz-
zel, hangsúlyozottan támogatták 

a társasházi építkezéseket, és 
jelenleg is jól érzékelhető, hogy 
nagyon sok építőipari vállalkozó a 
helyi szocialisták vezetői mögött 
áll. Mindenki tudja, hogy a 40-50 
négyzetméteres tömeglakások 
felépítése esetén a haszon a vál-
lalkozóé, a kár pedig a városé, és 
azé, aki megveszi. Érdekellentét 
tapasztalható a jelenlegi kertvá-
rost építeni akaró szándék és a 
korábbi önkormányzati ciklus-
ban a nagyvárost építeni akaró 
elképzelés között. 

A dolgok alakulásának isme-
retében most már kimond-
hatjuk, a korábbi városvezetés 
nem szentelt kellő figyelmet a 
tömegközlekedés problémájának 
a megoldására sem, rosszul van 
kitalálva az aluljáró, mert nincs 
funkcionalitása. Néha az az érzé-
se az embernek, hogy most csak 
a „savanyú a szőlő” életérzés-
ből kritizálják a jelenlegi város-
vezetést. Sok terhet örököltünk, 

a városban rengeteg a kőporos út, 
és ha nem tudjuk rendszeresen 
locsolni azokat, akkor magasan 
száll a por, lehetetlen szellőztetni, 
és a növényeknek sem tesz jót. 
Sajnos, nem tudjuk elhordani a 
töméntelen mennyiségü kőport, 
lehetőségeink szerint próbáljuk 
mart aszfaltréteggel vagy meleg 
aszfaltréteggel semlegesíteni a 
kőport. 

El kell mondanom, hogy a 
korábbi önkormányzati veze-
tőktől örököltük az építkezési 
problémákat is. Most is épülnek 
társasházak a kertes családi öve-
zetben, amelyek régebben kap-
ták meg az építési engedélyt, 
de ez komoly konfliktust okoz, 
mert a szomszédok nem akarják 
elfogadni a 12 lakásos társasház 
szomszédságát, és hadd tegyem 
hozzá, tökéletesen igazuk van.

– Mennyire látják visszaigazol-
va az érdiek részéről a Batthyány 
Tervben foglaltak támogatását?

– Egy április hónapban végzett 
közvélemény-kutatásból kide-
rül, hogy az érdiek 78 százaléka 
azt szeretné, ha a település meg-
tartaná kertvárosi jellegét, és 
egészen magasan osztályozták 
a csatornázási pályázat beadá-
sát, az útépítéseket, a kistérségi 
szakrendelő rekonstrukcióját, az 
óvodai helyek tervezett bővíté-
sét, a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola rekonstrukcióját, a térfi-
gyelő rendszer kiépítését és a 
városközpont rehabilitációját. 
Elmondhatom: programunk 
az érdiek elképzelésein alapul, 
akik élhető városban szeret-
nék felnevelni gyermekeiket. 
A felmérésből kiderül, hogy a 
megkérdezettek 45 százaléka 
szerint az ország helyzetéhez 
képest Érd fejlődik, és a megkér-
dezettek több, mint fele mond-
ta azt, hogy Érden a dolgok jó 
irányban haladnak.

 Papp János

A közgyûlés 2007. május 17-én elfogadta a Batthyány 
Tervet, amely hosszabb idõre meghatározza Érd közép-
távú gazdasági programját. A gazdasági program az 
önkormányzat részére helyi szinten meghatározza 
azokat a célkitûzéseket és feladatokat, amelyek a 
költségvetési lehetõségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó 
figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó 
kötelezõ és önként vállalt feladatok biztosítását és 
fejlesztését szolgálják. 

T. Mészáros András: A program az 
érdiek elképzelésein alapul

Tények és számok – idõarányos megvalósítások
Jövõ Program: - 2007 májusában a közgyûlés elindította a Babaprogramot, eddig 941 újszülött kapott ajándékot;
- az ösztöndíjprogram keretében 2007–2008-ban közel 140 diák kapott támogatást  31 710 000 forint értékben;
- európai uniós pályázaton nyert 250 millió forintos támogatással az idei tanévkezdésre befejezõdik a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola felújítása;
- játszóterek épültek a 2008-as Választókerületi Alapból a Kalotaszegi–Szendrõi–Temesvári csomópontban, 
valamint a Fügefa utcában;
- folyamatban van a Darúkezelõ utcai óvoda tervezése, 2010 márciusáig befejezõdik a Bem téri, a Béke téri és 
az Ófalusi óvoda bõvítése, és új helyen felépül a Harkály utcai óvoda;
- felújításra került a volt II. Lajos Iskola épülete, a Nevelési Tanácsadó kapott helyet benne;
Értékteremtés Program: - 2007-ben megtörtént az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása, a drága 
folyószámlahitel kiváltása, és kötvénykibocsátással megteremtõdtek a fejlesztési források;
- a város honlapján bevezetésre került a szerzõdések adatainak közzététele, 2008. január után közzéteszik a 
százezer forint fölötti kifizetéseket;
- biztosítva van a közgyûlésben, a bizottságokban és a részönkormányzatokban zajló munka nyilvánossága a 
városi portálon és a helyi újságban;
- elfogadták a településfejlesztési koncepciót;
Otthon Program: - a fõútvonalak felújítása érdekében pályázatot adtak be 2007 májusában, kb. 110 millió Ft 
értékben; Diósdi út felújítása, kb. 25 millió forint Bagoly utca felújítása. 2008-ban megvalósult a Vörösmarty utca 
felújítása, 2009-ben újabb pályázatot nyújtanak be;
- 2007–2008-ban kiépült, illetve felújították a Karolina utcát, a Szabadság teret, a Széles utcát és a Felsõvölgyi utat;
- 2009-ben választókerületi bontásban biztosított járdaépítésre a pénzügyi forrás;
- a rendõrség és polgárõrség a részönkormányzati tagozódást követve kialakította a Körzeti Megbízotti Iroda-rendszert;
- 2008-ban és 2009-ben nyolcmillió forint támogatást kapott a polgárõrség;
- a polgárõrség megkapta a Duna utcai volt rendelõ épületét, a székházban diszpécserszolgálat mûködik;
- benyújtásra került a RÁVNA pályázat, nyert, és 2009-ben indul a megvalósítása;
- 2008-ban a Svájci Alap keretében 1 milliárd forintos pályázat készült a közép- és hosszú távú víz- és  
   csatornafejlesztésre. A vízügyi Építési Alapból évente 100-120 millió forint értékû beruházások történtek;
- megtörtént az Egészségház-projekt elõkészítése, 2009-ben indul;
- 2008-ban felszámolták az ófalusi hulladéklerakót és kitisztították a Fundoklia-völgyet;
- a Beliczay-sziget fejlesztésére rendelkezésre áll a pénzügyi fedezet;
- 2009-ben indul az utcanévtáblák cseréje;
ÉRDemes Program: - költségvetés tárgyalása során évente biztosítják a Civil Alap forrásait;
- megtörtént a hagyományos kulturális-mûvészeti csoportok és rendezvények támogatása, a költségvetés biz-
tosítja az Érdi Mûvészeti Alap és a Média Alap létrehozását;
- az éves költségvetésben biztosítva van a város nagy rendezvényeinek az anyagi forrása (Pl. Kilométeres Utcabál);
- megtörtént a Sport Alap kiírása és elfogadása;
- folyamatos tárgyalásokat folytatnak a tulajdonos bankkal a Városi Sportcsarnok és Uszoda ügyében;
- megtörtént a „Magyar utazók, földrajzi felfedezõk” címû állandó kiállítás újranyitása a Magyar Földrajzi  
   Múzeumban;
- hetilappá alakult az Érdi Újság;
(A program teljesítésérõl szóló beszámoló teljes szövege megtalálható az erd.hu oldalon.) -p.j.-


