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Falusi Ferenc bírósági úton 
kívánja kimondatni, hogy a 
sportpálya mûködtetési joga 
továbbra is õt illeti meg.

– Miután a Fürdõ utcában lévõ 
kemping tõszomszédságában 
megépült a mûfüves sportpálya, 
gondok támadtak. A kempingbe 
folyamatosan érkeztek a lakó-
kocsik, a sátorozók, akik pihe-
nésre vágytak, de a sportpályát 
igénybe vevõk hangoskodtak, 
és sokszor hangzott el trágár 
beszéd. A szomszédságban 
lakókat is zavarta a hangosko-
dás, és a palánkra lõtt labdák 
durrogása, ezért mind a lakók, 
mind pedig jómagam többször 
szóvá is tettük ezt a város koráb-
bi polgármesterénél – mondja 
Falusi Ferenc.

A vállalkozó elmondása sze-
rint a bírósághoz fordultak, és 
védelmet kértek, mert abban 
reménykedtek, így megszûnik 
az állandó hangoskodás és a 
labdák sorozatos átrúgása.

Falusi Ferenc emlékezete sze-
rint T. Mészáros András polgár-
mester azt mondta, ha vissza-
vonja a bírósági kezdeménye-
zést, akkor megkapja a sport-
pálya üzemeltetését. Idõközben 
a vállalkozó kérésére elkészült 
egy felmérés, amely szerint a 
mûfüves sportpálya nulla forin-
tot ér, teljesen amortizálódott, 

mert a pálya kezelésével meg-
bízott Érdi Közterület-fenntar-
tó Intézmény nem kezelte a 
pályát, és felmerült a tulajdon 
gondatlan kezelésének a gyanú-
ja is. Tönkrementek a palánkok, 
elhasználódott a fû, és nem 
vásárolták meg a szakértõ által 
ajánlott gépeket sem, amikor 
a pálya átadására került sor. 
Szétszaggatott hálókat kapott, 
egy nulla értékû pályát, és a 
kapuk sem voltak rögzítve, emi-
att súlyos baleset is történt. 

– Kicseréltettem a balesetve-
szélyes csavarokat, leszereltet-
tem a palánkokat, de a többsé-
güket nem lehetett visszarakni, 
mert el voltak törve, és a palán-
kok mintegy 40 százaléka hiány-
zott is. Ilyen palánk már nincs 
a kereskedelemben, s akkor el 
kellett gondolkodni azon, hogy 
egy újfajta palánkot, vagy pedig 
hálót, esetleg szivacsos palán-
kot szereljünk fel. Végül a háló 
mellett döntöttünk. Amikor a 
fûszönyeget felhajtottuk, lát-
szott, bizonyos területeken a 
fû szinte teljesen elhasználó-
dott. Számításainkból kiderült, 
hogy a pálya kijavítása mintegy 
1,5 – 2,5 millió forintba kerül. 
A hiányosságokat jeleztem az 
önkormányzat képviselõjének, 
de azzal hárították el, hogy ez 
már felújításnak minõsülne, 

én pedig nem tudom úgy 
mûködtetni a pályát, ha az 
nem biztonságos. Felújíttattam 
a kapukat, amelyeket rögzítet-
tünk, és ebben az idõben a pol-
gármester úr már szinte hetente 
ellenõrizte, hogy mûködik-e a 
sportpálya, és vissza vannak-e 
szerelve az elemek – mondja a 
vállalkozó.

Falusi Ferenc megrendelte az 
új hálót, amikor egy ellenõrzés 
során azt kérdezték, hogy miért 
nincs fenn a háló.

– Hát azért nincs, mert a gye-
rekek kivágják a hálót, hogy ne 
kelljen körbemenni a labdáért, 
és egyszerûen kibújnak a résen. 
Amikor mérkõzés van, akkor a 
hálót öt perc alatt fel lehet sze-
relni a kapura. A polgármester 
mindig azt kifogásolta, hogy 
miért nincs visszaszerelve a 
palánk, és miért nincs háló a 
kapun. Azért, mert hiába szere-
lem fel a palánk 40 százalékát, 
mert ez a palánk nem alkalmas 
erre a játékra. Máskülönben 
mindent megcsináltattam, meg-
vannak az új hálók, márciusban 
kezdõdhet a sportélet – sorolja a 
történéseket Falusi Ferenc.

A vállalkozó még elmondta: 
elmérgesedett a helyzet, a pol-
gármester azzal gyanúsította 
meg, hogy elvitte a lámpákat, a 
palánkokat és a kaput.

– Az új park vendégei sáros 
cipõikkel többször bementek a 
pályára, ott tisztították meg a 
sártól cipõiket, és én ezt szóvá 
tettem, amiért megsértõdtek 
ezek az emberek, és – gondo-
lom – ezért kezdték ostorozni a 
polgármestert, hogy miért nem 
lehet a pályát ingyen használ-
ni. A polgármester azt mondta, 
azonnal visszaveszi a pályát. 
Én most bírósághoz fordu-
lok, és kérem a szerzõdésnek 
a megerõsítését, mert engem 
illett meg az üzemeltetés joga 
– mondja Falusi Ferenc. 

És most nézzük a másik 
oldalt:

– Amikor 2009. elején tapasz-
taltuk, hogy problémák vannak 
a sportpálya használatával, és 
az ott lakók különbözõ kifogá-
sokat fogalmaztak meg, adott 
esetben éppenséggel a kem-
pinggel kapcsolatban is, akkor 
azt javasoltam Falusi Ferenc 
úrnak, mûködtesse õ a sportpá-
lyát, mert akkor automatikusan 
megszünne a konfliktusok egy 
része, nem lenne szomszédsági 
probléma, ugyanakkor nagyobb 
felügyelet mellett focizhatnának 
a gyerekek – emlékszik vissza a 
történet kezdetére a város pol-
gármestere.

T. Mészáros András ismer-
tetése szerint a vállalkozó elfo-
gadta a javaslatot, és áprilisban 
jóhiszemûen megkötötték a 
szerzõdést, amely arról szólt, 
hogy Falusi Ferenc felújítja, 
illetve mûködteti a sportpályát, 
és rendben tartja a körülötte 
lévõ öt méter széles területet. 
A szerzõdés szerint a vállalko-
zónak ugyanolyan körülmények 
és hasonló pénzügyi feltételek 
mellett kellett volna mûködtetni 
a pályát, mint ahogy addig 
mûködtette az önkormányzat.

– A szerzõdésben kikötöttük, 
amennyiben a vállalkozó új 
beruházást, vagy ha a szoká-
sos karbantartáson túli felújítást 
kezdeményez, akkor kötelessé-
ge engedélyt kérni a tulajdo-
nost képviselõ polgármestertõl. 
Ami a legfontosabb: a pályát 
futballozásra alkalmas álla-
potban kell a nagyközönség 
számára nyitva tartania. Erre 
fel azt tapasztaltuk, hogy hir-
telen leszerelte a palánkokat, 
a hálókat, egyszerûen meg-
szüntette a mûfüves pályának a 
mûködtetését, és ennek követ-
keztében Érden megszünt egy 
sportolási lehetõség. – sorolja a 
polgármester.

T. Mészáros András arra is 
emlékeztet: sok panasz érkezett 
a mûködést illetõen a városi 
közgyûlés sportbizottságától, 
a focit kedvelõ gyerekektõl és 

Mûfüves pálya valódi gondokkal, felújításra várva
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felnõttektõl, akik amatőr labda-
rúgó tornákat szerettek volna 
rendezni.

– Ezek után többször felszó-
lítottuk Falusi Ferencet, helyez-
ze mûködõképes állapotba a 
pályát, és ne az ottani tevékeny-
ség szüneteltetésével próbálja 
megoldani saját problémáját 
– tette hozzá a polgármester.

A beszélgetés során elhang-
zott, hogy nagyon alacsony, csak 
névleges bérleti díjat állapított 
meg az önkormányzat, ponto-
san azért, hogy Falusi Ferenc is 
– a lakosság érdekében – olcsób-
ban mûködtesse a pályát. Az 
önkormányzat azt szerette 
volna elérni, hogy legyen rend, 
üzemeljen a pálya, a mûködés 
pedig ne zavarja a szomszéd-
ságot.

– A három célból egyetlenegy 
valósult meg. Mivel a vállalkozó 
leszerelte a pálya fontos eleme-
it, tartozékait, megakadályozta 
a pálya mûködését, és így már 
senki sem zavarta a szomszéd-
ságot, de a sok gyerek és felnõtt 
sportolási lehetõség nélkül 
maradt. Bebizonyosodott, hogy 
a pálya nem az eredeti célnak 
megfelelõen volt fenntartva, 
és nyilvánvalóvá vált, hogy a 
vállalkozó szerzõdést szegett. 
Erre a tulajdonos önkormány-
zat az elmúlt négy hónapban 
többször figyelmeztette, hogy a 
szerzõdésben vállalt kötelezett-
ségét teljesítse. Kértük, állítsa 
vissza a pálya eredeti funkci-
óját. Ezt nem tette meg, ezért 
kénytelenek voltunk visszaven-
ni Falusi Ferenctõl az üzemel-
tetés jogát. Felkértem az Érdi 
Közterület-fenntartó Intézmény 
vezetõjét, hogy nagyon szo-
ros pénzügyi ellenõrzés mel-
lett újítsák azt fel, a palánkok 
lebontásából, a pálya bezárásá-
ból keletkezett vesztességeket 
és minden negatív pénzügyi 
következményt pedig terheljék 
a volt szerzõdõ félre – közölte 
T. Mészáros András.

A polgármester abban 
reménykedik, hogy a tél végez-
tével felújítják a pályát, amely 
sok örömet szerez majd a sport-
barátoknak.

– Az önkormányzat nem tud 
mit kezdeni azzal az állítással, 
hogy a pálya teljesen amortizá-
lódott. Fényképfelvételek sora 
igazolja, hogy a pálya tartozékai 
(pl. háló, palánkok) megvoltak, 
azt az átadáskor meghirde-
tett focitornák lebonyolítására 
is használták. Mi kötöttünk 
egy szerzõdést a vállalkozó-
val, amelyben vállaltuk, hogy 
õ mûködtetheti a pályát, 
szerzõdésben szabályoztuk 
mennyi bérleti díjat szedhet, és 
ebbõl mennyit kap az önkor-
mányzat, ezért a szerzõdõ vál-
lalta, hogy mûködteti a pályát. 
Nem arról van szó, hogy érté-
kes vagy értéktelen a pálya, 
hanem arról hogy, a pályát 
annak mûszaki állapota alkal-
massá tette-e a sportolásra vagy 
sem. Annak sincs jelentõsége, 
hogy Szlovákiából importálták 
a mûfüvet. Véleményem sze-
rint Falusi Ferenc úgy oldotta 
meg a szomszédsági problé-
mát, hogy bezárta a sportpá-
lyát – miután õ maga tette 
használhatatlanná azt, errõl 
pedig nem értesítette a tulajdo-
nos önkormányzatot – mondja 
a polgármester.

T. Mészáros András közölte: 
– Egy karbantartási munka 

nem azt jelenti, hogy szétsze-
relem, majd bezárom a pályát, 
hanem azt jelenti, hogy kija-
vítom az esetleges hibát. 
Amennyiben pedig teljesen fel 
akarta volna újítani, akkor errõl 
tájékoztatni kellett volna engem, 
mint a tulajdonos képviselõjét 
és miután közösen megállapod-
tunk volna a határidõkben és a 
mûszaki tartalomban, el lehe-
tett volna kezdeni a felújítást. 
Nem így történt, ezért mondtuk 
fel a szerzõdést.

– Az önkormányzat 
felelõsséggel döntött, mert 
nem nézhettük tétlenül, hogy 
megszûnjön a fiatalok és 
idõsek sportolási lehetõsége. 
Különösen nem olyan kellemes 
környezetben, ahol egyébként 
is sokan látogatják a megújult 
játszóteret, a dísztavat és a 
sétányt.

 Papp János

A pálya most csendes, csak a viták zajlanak körülötte
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