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A képviselõ-testület tagjai újabb 
szakértõi  vizsgálatot  kezdemé-
nyeztek a beruházással kapcso-
latosan, és a múlt héten döntés 
született arról, hogy közbeszer-
zési  pályázatot  írnak  ki  az  új 
szakértõ kiválasztására. Az Érdi 
Újság  az  ügyben  megszólaltat-
ta  T. Mészáros Andrást,  Érd 
Megyei  Jogú  Város  polgármes-
terét  és  Jakab Bélát,  a  pénz-
ügyi  és  költségvetést  ellenõrzõ 
bizottság elnökét.
– Az irányító hatóságtól kezd-

ve  már  mindenki  ellenõrizte  a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
építését, és azt is megvizsgálták, 
hogy hogyan történt a kivitelezõ 
lecserélése, és senki semmilyen 
kifogást  nem  fogalmazott  meg 
az építkezési munkálatok folya-
matában.  Csak  a  munkálatok 
befejezése  elõtti  idõben  kezd-
tek vizsgálódni,  amikor problé-
ma  adódott  a  közmûvek  bekö-
tésével  kapcsolatosan.  Ezzel 
kapcsolatban  érdemes  megje-
gyezni,  hogy  a  2005-ös  eredeti 
terv  megváltozott,  így  nem  a 
korábbi terveknek megfelelõen, 
hanem  máshonnan  kötõdtek 
rá  a  közmûvekre,  más  irány-
ból  érkezett  a  villanyáram és  a 
gázszolgáltatás  is,  mint  ahogy 
az  elsõ  tervekben  szerepelt  – 
mondja a polgármester.
T.  Mészáros  András  ismer-

tetése  szerint  a  változáson 
nem  kell  csodálkozni,  hiszen 
a  legelsõ  tervek  egy  méretben 
jóval  kisebb  iskola  számára 
készültek,  és  nem  egy  olyan 
tágas  iskola  számára,  ahol  az 
irányító  hatóság már  jóváhagy-
ta,  hogy  négy  osztályos  gim-
náziumi oktatás  is kezdõdjék a 
jövõ tanévtõl. 
– A nyár elején kiderült, hogy 

az önkormányzatnak állnia kell 
a megnövekedett munkák költ-
ségeit,  és  szembesültünk  azzal 
is, hogy az elsõ tervekhez képest 
teljesen más közmûellátást kell 
biztosítani.  Abban  a  helyzet-
ben  döntenem  kellett:  vagy 
leállítom  azonnal  az  építke-
zést,  vagy  pedig  elvégezzük  a 
közmû bekötését. Egyfajta poli-
tikai felelõsség is motivált, ami-
kor  úgy  döntöttem,  hogy  nem 
engedhetjük meg  a  tanárokkal, 
a  gyerekekkel  és  a  környék 

lakóival  szemben,  hogy  tovább 
húzzuk az építkezést – hangsú-
lyozta a polgármester.
–  Az  idõ  sürgetett,  nekem 

pedig  döntenem kellett  a mun-
kálatok leállítása vagy folytatása 
mellett.  Döntésem  eredménye-
ként megtarthattuk  a  Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában a tan-
évnyítót  2009.  augusztus  31-én 
–  közölte  még  a  polgármester, 
majd hozzátette: 
–  Minden  testületben  van 

ellenzék, és vannak olyan embe-
rek, akik sokkal „okosabbak” az 
éppen regnáló polgármesternél. 
Ezek az emberek általában arra 
készülnek,  hogy  a  sikerbõl  is 
bajt  kovácsoljanak.  Nap  mint 
nap  tapasztaljuk  ezt,  amikor 
azzal  szembesülünk,  hogy 
újabb  és  újabb  problémákkal 
jönnek elõ. 
–  Érd  Megyei  Jogú  Város 

megválasztott  polgármestere-
ként  döntenem  kellett  arról, 
hogy  felvállalom-e  a  politikai 
felelõsséget,  amikor  a  munká-
latok  befejezése  mellett  foglal-
tam  állást,  miközben  jól  tud-
tam,  hogy  voltak  problémák  a 
kivitelezõvel. Az elsõ kivitelezõ 
csõdbe  ment  2008.  végén. 
A kivitelezõ  váltása,  a  koordi-
nációs  és  mûszaki  problémák, 
valamint  a  mûszaki  ellenõri 
és  leltári  szempontból  is  kissé 
bonyolult  helyzetben  nem 
figyeltünk oda teljes mértékben 
a közmûvekre, mert ha ez meg-
történt  volna  már  januárban, 
és  nem  májusban  kezdtünk 
volna  ezzel  foglalkozni,  akkor 
ez különösebb probléma nélkül 
megoldódott  volna.  A plusz- 
munka költségét akkor is ki kel-
lett  volna  fizetni,  ha  hamarább 
vettük  volna  észre,  legfeljebb 
hamarább  kellett  volna  fizetni. 
Azt pedig tudomásul kell venni, 
hogy  a  következõ  építkezések-
nek is meg lesznek a világítás, a 
fûtés, a víz és a szennyvízelve-
zetés  különbözõ  költségvonza-
tai – közölte a polgármester. 
A polgármester elmondása sze-

rint az érdi szocialistáknak már az 
is  rosszulesett,  amikor  átdolgoz-
tatták  a  korábbi  terveket,  és  úgy 
döntöttek,  nagyobb  épületet  épí-
tenek, olyat, amely lehetõvé teszi 
majd a gimnáziumi oktatást is.

–  A szocialisták  azt  javasol-
ták,  hogy  a  vizsgálat  terjedjen 
ki  az  elsõ  tervezési  idõszaktól 
kezdve  egészen  a  legutóbbi 
munkálatokig,  és  ehhez  csatla-
kozott  a  civilek  képviseletében 
Jakab  Béla,  valamint  a  KDNP 
képviseletében Horváth András. 
A vizsgálatnak  ugyan  semmi 
akadálya,  de  nem  számolnak 
az  újabb  vizsgálódás  költség-
vonzatával, amely számításaink 
szerint mintegy 10 millió forint-
ra  rúg,  hiszen  közbeszerzésen 
kell  kiválasztani  a  független 
szakértõt.  Természetesen  kiír-
juk a közbeszerzési pályázatot, 
és kivizsgáljuk a Gárdonyi Géza 
Általános  Iskola  ügyének  min-
den  részletét.  Ez  ellen  nincs 
kifogásom,  titkolnivalóm  sin-
csen,  és  csak  a  rend  kedvéért 
említem meg: tízmillió forintért 
nagyon  sok  négyzetméternyi 
járdát tudnánk építeni, ha figye-
lembe vesszük, hogy egy négy-
zetméter járdának az építése 10 
ezer forintba kerül.
A közgyûlés pénzügyi és költ-

ségvetést  ellenõrzõ  bizottságá-
nak az elnöke  szerint  a  vizsgá-
latra mindenképp szükség van.
–  A közgyûlés  pénzügyi  és 

költségvetést ellenõrzõ bizottsá-
gának a tagjai górcsõ alá vették 
a szakértõi jelentést, és tekintet-
tel  arra,  hogy  a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola építési munká-
latainál  65  százalékkal  túllép-
ték  a  tervezett  költségvetést,  a 
tanuszoda  esetében  pedig  90 
százalékos  a  túllépés,  a  bizott-
sági  tagok meggyõzõdtek arról, 
a  következõ  nagy  projektek 
miatt  –  szakrendelõ, Batthyány 
Sportcsarnok,  vízelvezetés 
–  szükségessé  vált,  hogy  egy 
külsõ,  független  csapat  teljes 
részletességgel  folytassa  le  a 
vizsgálatot  a  Gárdonyi  Géza 
Általános  Iskola  beruházása 
ügyében – tájékoztatta lapunkat 
Jakab  Béla,  a  közgyûlés  pénz-
ügyi  és  költségvetést  ellenõrzõ 
bizottságának az elnöke.
Jakab  Béla  véleménye  sze-

rint nem kidobott pénz a maxi-
mum  8-10  millió  forint,  amibe 
az  újabb  vizsgálat  kerül,  mert 

ha  a  bizottság  esetleg  kiderí-
ti,  hogy  kevesebbe  kerülhetett 
volna a beruházás, és ha választ 
ad  bizonyos  kérdésekre,  akkor 
az  építkezés  során  elkövetett 
hibákból  okulni  lehet  majd  a 
következõ nagy projekteknél.
–  Amikor  a  ciklus  elején  az 

önkormányzat eldöntötte, hogy 
ilyen nagy beruházásokba kezd, 
és  több  pályázatot  nyújtott  be, 
akkor  azt  lehetett  gondolni, 
hogy az önkormányzat mindent 
megtesz  azért,  hogy  a  feltéte-
leket  is  biztosítsa.  Megtörtént 
a  kötvénykibocsátás,  a  hitelen 
keresztül biztosítva volt a pénz-
ügyi  forrás,  a  polgármester  úr 
gazdasági  tanácsadót  választott 
magának,  akinek  a  bölcsessé-
ge,  szakértelme  és  tapaszta-
lata  alapján  a  közgyûlés  úgy 
gondolta,  hogy  a  megvalósu-
ló  elsõ  igazán  nagy  érdi  beru-
házásnál  nem  történthet  meg 
ilyen  nagyságrendû  költségnö-
vekedés.  Már  az  elsõ  tervbe  is 
be  volt  építve  egy  tartalékke-
ret,  nyilvánvaló,  számoltak  az 
esetleges  költségnövekedéssel 
– közölte a bizottság elnöke.
Jakab  Béla  elmondása  sze-

rint arra a kérdésre szeretnének 
választ  kapni,  miért  kezdõdött 
olyan  nagy  késéssel  a  projekt 
megvalósítása, miért küldték el 
azt a társaságot, amelyik elkezd-
te  a  kivitelezést,  és  milyen 
körülmények  közepette  történt 
a második cég pályáztatása.
– Szeretnénk tudni, miért ala-

kult ki  ekkora késés az uszoda 
üzemelésének megkezdésében, 
és választ várunk arra a kérdés-
re  is, hogy az önkormányzattal 
szerzõdésben  álló  gazdasági 
tanácsadó  miért  nem  hívta  fel 
idõben  arra  a  figyelmet,  hogy 
idõbeli  és  költségbeli  csúszá-
sok  vannak  a  munkálatokban 
– sorolta Jakab Béla.
A bizottsági  elnök  elmondá-

sa  szerint  két  év  óta  egyetlen-
egyszer  sem  foglalkoztattak 
külsõ szakértõt, és az is igaz, a 
tervezetthez  képest  soha  ilyen 
jelentõs  költségeltéréssel  nem 
találkoztak.
  Papp János

Újból vizsgálják a nagyberuházás munkálatait

Tízmilliós iskolapélda
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése korábban felha-
talmazta a polgármestert, hogy külsõ szakértõ bevo-
násával vizsgáltassa meg a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola beruházási munkálataival kapcsolatos folyama-
tot a tervezés kezdetétõl a teljes eljárásra kiterjedõen. 
A vizsgálat kiterjedt a pályázati eljárás során a terve-
zési, engedélyezési, kivitelezési, irányítási szempon-
tokra és a beruházás költségvetésére. 

aktuális

Dönteni kellett: Álljon le, vagy folytatódjon az építkezés?

Tisztelt érdi polgárok!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Közép-magyaror-
szági Operatív Program KMOP-4.3.2. jelű pályázatán, amely alapján megújul és 
bővül az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet.
Az építésberuházás 2009. október 26-ával megkezdődött. A beruházás befe-
jezésének határideje 2010. december 20. A beruházás ideje alatt a szakorvosi 
rendelőintézet zavartalanul folytatja a betegellátást. Természetesen az építéski-
vitelezés óhatatlanul is kellemetlenségeket okoz, hisz a rendelőintézetet ezentúl 
csak az Alsó utcáról lehet megközelíteni. Kérjük megértésüket és türelmüket a 
beruházás alatt.

T. Mészáros András polgármester

Közérdekû tájékoztatás

Hóügyelet
Az Érdi Közterület-fenntartó 

hóügyeleti telefonszáma: 
06-23/365-610. 

Ezen a számon fogadják a lakosok 
hóhelyzetre, esetleges akadályokra 

vonatkozó bejelentéseit.   

Elveszett!!!
2010. január 8-án délután a Balatoni 
út 19. sz. alól elveszett Koppány (Kopi) 
névre hallgató, 6 hónapos zsemleszínű 
kan Labrador Retriewer kutyánk!
Kérem, ha látta vagy esetleg tud róla 
valamit, hívjon az alábbi telefonszámon, 
mert három kicsi síró gazdija nagyon 
várja vissza! 06-30-9-344-404  
 Előre is köszönjük!

MÛSORELÕZETES:
Február 21. vasárnap 11 óra

GRYLLUS VILMOS – MASZKABÁL
Gryllus Vilmos elõadásán egy vidám jelmezbál 

figurái elevenednek meg

Február 19-én, péntek 19 órakor
FÁBRY – SHOWDER

FÁBRY SÁNDOR önálló estje
Belépõ: 3.500 Ft Jegyek elõvételben már kaphatók!

Március 7-én, vasárnap 15 órakor
HUSZONÖT SZÁL RÓZSA …

Hatvani Kiss Gyöngyi, Tarnai Kiss László 
és zenekarának nótamûsora

Belépõ: 1.500.- Ft Jegyek már elõvételben kaphatók!

Szepes Gyula Mûvelõdési Központ


