
Érdi Újság 5helyi társadalomXIX. évfolyam, 2009. május 28.

Érd Megyei Jogú Város 
képviselõ-testülete döntött 
arról, hogy a költségvetésrõl 
szóló közgyûlési rendelet-
ben „mûemlékvédelem” 
céljára elkülönített tíz- 
millió forint összeget az 
ófalui Szent Mihály-temp-
lom felújítási munkáira 
fordítja. 
A közgyûlés  felhatalmazta  a 
polgármestert,  hogy  folytasson 
tárgyalásokat  Spányi Antallal, 
a Székesfehérvári Egyházmegye 
püspökével arról, hogy a  temp
lom felújítási munkáinak finan
szírozása  vonatkozásában  írás
ban nyilatkozzon.
A közgyűlés  módosította 

Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkor
mányzatának  2009.  évi  költ
ségvetéséről  szóló  közgyűlési 
rendeletét. T. Mészáros András 
polgármester  elmondta, hogy a 
2009.  évi  költségvetés  módo
sítására  a  jóváhagyott  2008. 
évi  pénzmaradvány  feladattal 
terhelt  részének  beépítése,  a 
költségvetést  érintő  közgyűlési 
határozatok  rendeletbe  foglalá
sa,  az  évközi  államháztartáson 
belüli  támogatásértékű  bevéte
lek  emelése,  az  intézmények 
átvett  pénzeszközeinek  beépí
tése,  valamint  a  szükséges 
előirányzatátcsoportosítások 
miatt van szükség. A módosítási 
javaslattal  az  önkormányzat 
2009.  évi  bevételi  és  kiadá
si  főösszege  17 688 529  ezer 
forintra  növekszik,  amelyből 
a  hitelfelvétel  főösszege  válto
zatlanul  1 851 167  ezer  forint. 
A költségvetési  céltartalék 
együttes  összege  2 278 027  ezer 
forintra nő, az általános tartalék 
változatlanul 100 000 ezer forint 
marad.  A polgármester  emlé
keztetett  arra,  hogy  lehetőség 
nyílik  150160  új  óvodai  hely 
létrehozására.

Való Gábor  technikailag 
korrektnek  nevezte  a  rende
let  módosítását,  ugyanakkor 
elmondta,  az  MSZPfrakció 
álláspontja  szerint  tovább  foly
tatódik  a  város  eladósodása. 
A képviselő  javasolta,  ne  csak 
komfortjavító  beruházásokban 
gondolkodjon  a  városvezetés, 
hanem  támogassa  az  értékte
remtő beruházásokat is.
A közgyűlés  módosította  az 

önkormányzat  2009re  szóló 
közbeszerzési  tervét,  azt  köve
tően  pedig  a  testület  döntött 
arról,  hogy  értékesíti  a  tulaj
donát  képező  Érd,  Fürdő  u.  5. 
szám  alatti  11922  hrszú,  1553 
m2 alapterületű, beépített ingat
lanát  a  LIDL  Magyarország 
Kereskedelmi  Bt.  számára 

82 000 000.  forint+áfa  eladási 
áron.  Jakab Béla  ehhez  hozzá
fűzte, hogy megszavazza az elő
terjesztést, de kifogásolta, hogy 
nem  valósulnak meg  az  alköz
ponti  tervek,  és  megemlítette, 
hogy  Érdligeten  nagyon  rossz 
körülmények között dolgozik a 
posta, a rendőrség és az önkor
mányzati iroda.
T.  Mészáros  András  közöl

te: a postai szolgáltatás a posta 
felelőssége,  többszöri megkere
sésre  sem  válaszoltak  a  felve
tett  kérdésekre. A polgármester 
ígéretet  tett  arra,  hogy  megol
dást találnak az ügyfélszolgálati 
iroda  és  a  rendőrség  munkájá
nak  a  megfelelő  körülmények 
közötti biztosítására, és  jelezte, 
az  orvosi  rendelő  régi  helyén 
közösségi házat alakítanak ki.
–  Amikor  Magyarországon 

sorra  állnak  le  a  beruházások, 
akkor elfogadható a kompromisz
szum – tette hozzá T. Mészáros 
András.
A közgyűlés  módosította  az 

önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyontárgyak  feletti  tulajdo
nosi  jogok  gyakorlásáról  szóló 
korábbi  rendeletet,  valamint 
az  önkormányzati  fenntartású 
oktatásinevelési,  közművelő
dési  és  közgyűjteményi  intéz
mények alapító okiratait.
A képviselőtestület  módosí

totta  a  temetők  fenntartásáról, 
rendjéről  és  üzemeltetéséről 
szóló  rendeletet,  és  hatályon 
kívül helyezte a vásárokról és a 
piacokról  szóló  korábbi  önkor
mányzati  rendeletet.  Ezután 
került  sor  a  parkolóhelyek 
létesítéséről  és  megváltásáról 
szóló  rendeletalkotási  javaslat 
első  fordulós  vitájára.  Dombai 
Tamás  szorgalmazta,  hogy  a 
közterületi  parkolók  valóban 
legyenek  mindenki  számára 
használhatók,  és  megemlítette, 
hogy már  az  alközpontoknál  is 
gondot  jelent a parkolás. Szabó 
Béla azt javasolta, hogy a készü
lő rendelet előírásait a Bem téri 
területre  is  ki  kellene  terjesz

teni.  Döcsakovszky Béla  arra 
hívta fel a figyelmet, hogy egyre 
nagyobb  gond  a  településen  a 
parkolás,  ezért  óvatosan  kell 
kezelni  a  parkolóhelyek  meg
váltásának  a  lehetőségét,  mert 
sok  intézmény  működéskép
telenné  válhat.  A befektetőktől 
meg  kell  követelni  a  parkoló
helyek  építését  –  tette  hozzá. 
A polgármester  egyetértett  a 
képviselők felvetésével.
A közgyűlés  döntött  arról, 

hogy az Esküdt utca–Felvigyázó 
utca–Elnök  utca–Vörösmarty 
utca Szabadság tértől a Kossuth 
Lajos  utcáig  tartó  szakaszát 
érintő  bekötő  utak  vonatkozá
sában  csőátereszek  cseréjére 
1 622 408  forintot  fordít  a 2009. 
évi költségvetése terhére. 
Érd  Megyei  Jogú  Város 

Közgyűlése  az  Érd,  Iparos  úti 
csomópont  I.  ütemének  meg
kezdéséhez,  az  Iparos  út  szé
lesítése  érdekében  a  3231/7 
hrszú  közterület  megosztá
sából  keletkezett  új  helyrajzi 
számon  nyilvántartott  66  m2 
nagyságú  területrészt  a  „közte
rületi  besorolás”  változatlanul 
hagyása  mellett  forgalomképes 
ingatlanná minősítette  az  adás
vételi  szerződés  megkötésének 
időtartamára.
Vita  alakult  ki  a  Batthyány 

Terv  időarányos  teljesítéséről 
szóló  beszámoló  elfogadására 
és  felülvizsgálatára  szóló  elő
terjesztéssel  kapcsolatosan, 
végül a  testület 19  igen, 2 nem 
szavazattal,  4  tartózkodás mel
lett  elfogadta  az  előterjesztést. 
Varga László,  az  európai  uniós 
és  nemzetközi  kapcsolatok 
bizottsága  elnöke  jelezte,  hogy 
az  általa  vezett  bizottság  nem 
hozott  döntést  a  kérdésben,  az 
MSZPfrakció pedig a hiányossá
gok miatt nem fogadja el a jelen
tést.  Kéri Mihály,  az  oktatási 
és művelődési bizottság elnöke 
közölte,  hogy  2007ben  kisebb 
iskolareformot  hajtottak  végre 
Érden  a  költségtakarékosság 
jegyében,  mert  jelentős  mérté

kű állami pénzeket vontak el az 
oktatástól.  T. Mészáros András 
elmondta,  150  fővel  növekszik 
az  idén  az  óvodai  férőhelyek 
száma,  és  emlékeztetett  arra, 
hogy az óvoda építésére kijelölt 
terület  nem  volt  a  város  tulaj
donában.
– Sok dologra lenne szükség, 

de  szinte  semmire  sincs  lehe
tőség,  ilyen  mértékű  központi 
pénzkivonással  szemben  nincs 
finanszírozási lehetőség – jelen
tette ki a polgármester.
Érd  Megyei  Jogú  Város 

Közgyűlése a Szociális Gondozó 
Központ  integrált  szociális  és 
közös  igazgatású  gyermekjólé
ti,  gyermekvédelmi  intézmény 
– kinevezett – magasabb vezetői 
álláshelyre  kiírt  pályázati  felhí
vását  visszavonta,  a  pályázati 
eljárást érvénytelenné nyilvání
totta. A közgyűlés felkérte a pol
gármestert, hogy az intézmény
vezető  kinevezésének  határo
zatlan idejű kinevezésre történő 
módosításáról – a 2008. évi LXI. 
törvény 41. § (6) bekezdésének 
megfelelően – intézkedjen.
A képviselőtestület  elfo

gadta  az  Érd  Városi  Televízió 
Kft.  2008.  évi  egyszerűsített 
éves  beszámolóját,  és  a  kép
viselők  döntöttek  közterüle
tek  elnevezéséről  is.  A Lőcsei 
út–Kalotaszegi  utca–Szigetvári 
utca–Szovátai  utca–Somogyvári 
utca–Csurgói  utca–Cserhalmi 
utca  találkozásánál  lévő,  6071 
hrszú  közterület  elnevezése  a 
jövőben Fundoklia  tér, a Bihari 
utca–Késmárki  utca–Kőszegi 
utca–Tátra  utca–Kárpáti  utca 
találkozásánál  található,  5390 
hrszú  közterület  elnevezése 
pedig Beszterce tér. A közgyűlés 
júniusban  dönt  a  Liptói  utca– 

Kalotaszegi  utca–Hargitai  utca 
–Temesvári  utca–Szendrői  utak 
által  határolt,  4824  hrszú  köz
terület elnevezéséről.
A képviselők  elfogadták  Érd 

város  2009.  évi  lomtalanítási 
ütemtervéről  szóló  javaslatot. 
Döcsakovszky  Béla  kijelentet
te:  az  MSZPfrakció  támogatja 
a javaslatot, noha komoly fenn
tartásaik vannak az  iránt, hogy 
négy hétvégén el tudjáke végez
ni  a  lomtalanítást.  Döntöttek 
arról,  hogy  Érd  Megyei  Jogú 
Város  Közgyűlése  pályáza
tot  nyújt  be  a  Középmagyar
országi  Regionális  Fejlesztési 
Tanácshoz  a  települési  önkor
mányzati  belterületi  közutak 
burkolat  felújításának,  korsze
rűsítésének  támogatása  tárgyá
ban  a  Lőcsei  út  burkolatának 
felújítására, valamint a 2009. évi 
„Önkormányzati  fejlesztések 
támogatása  területi  kötöttség 
nélkül  “  című  pályázati  felhí
vásra a Béke téri Kincses Óvoda, 
a Bem téri Szivárvány Óvoda és 
a  Szivárvány  Óvoda  Napsugár 
Tagóvodája  eszközbeszerzése 
tárgyában.
Érd  Megyei  Jogú  Város 

Közgyűlése döntött arról, pályá
zatot nyújt be a „KABKEF09A – 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 
megalakulása,  valamint  műkö
désük fejlesztése és a drogprob
léma kezelését célzó helyi stra
tégiák  megvalósulásának  elő
mozdítása”  címen  kiírt  pályá
zatra.  A pályázathoz  szükséges 
önrész a 2009. évi költségvetés
ben rendelkezésre áll.
Heves  vitát  váltott  ki  Kéri 

Mihálynak az az előterjesztése, 
amely  600  ezer  forintot  kért  a 
civil  szervezetek  támogatására 
elkülönített  tartalék  keretből 

a  kulturális  keretben  szereplő 
hétmillió  forint  mellett.  Kéri 
Mihály  elmondta,  a  legtöbb 
pályázó a kulturális alapot kere
si  meg.  Schütz István  közölte: 
nem korrekt a kulturális bizott
ságtól,  hogy  a  céltartalékból  is 
pénzt  kér,  tanúsítson  önmér
sékletet. 
Vitát váltott ki az Érd Megyei 

Jogú  Város  2009.  évi  költség
vetésében  szereplő,  műemlék
védelemre  szánt  keretösszeg 
felhasználására  tett  javaslat. 
Kubatov István, Schütz  István, 
a  szocialista  frakció  nevében 
Döcsakovszky Béla, Antunovits 
Antal  és  Varga  László  támo
gatták,  hogy  Érd  Megyei  Jogú 
Város  Közgyűlése  a  2009.  évi 
költségvetésről  szóló  rende
letben  „műemlékvédelem” 
céljára  elkülönített  10 000 000 
forint  összeget  az  ófalui  Szent 
Mihálytemplom  felújítási 
munkáira  fordítsa.  Jakab  Béla 
szerint  a  templom  felújítási 
költségeiről  a polgármesternek 
tárgyalásokat kell  folytatnia az 
egyházmegye vezetőjével, Kéri 
Mihály  pedig  hangoztatta  a 
templom  nem  a  város  tulajdo
nában  van,  hanem  a  katolikus 
egyházé, ezért elvárható, hogy 
az egyházmegye is felelősséget 
és  anyagi  hozzájárulást  vállal
jon.
T. Mészáros András  elmond

ta,  a  városvezetés  júniusig  tár
gyal  Spányi  Antal  székesfehér
vári  megyéspüspökkel,  ennek 
ismeretében  kellene  dönteni  a 
kérdésben, és jó lenne ismerni a 
Kulturális  Örökség  Hivatalának 
a  szakmai  véleményét  is. 
A közgyűlés 23 igen, 3 nem sza
vazattal elfogadta a javaslatot.

� Papp�János

Idõarányosan teljesülnek a Batthyány Tervben foglaltak 

Új közterületi nevek: Fundoklia tér, Beszterce tér

Érkeznek a képviselõk, kezdõdik a munka

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e


