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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 2009-es év tapasztalatait 
figyelembe véve megállapítha-
tó, hogy az elhúzódó gazdasá-
gi válság 2010-ben is jelentõs 
hatással lesz az önkormányza-
tok gazdálkodására is. A 2010. 
évre vonatkozó költségvetési 
törvényjavaslatot 2009. szeptem-
ber 11-én nyújtotta be a kor-
mány a parlamentnek, és a tör-
vényjavaslat komoly megszorí-
tó intézkedéseket tartalmaz az 
állam egészére, így az önkor-
mányzatokra nézve is – hangsú-
lyozta az elõterjesztõ. 

A törvényjavaslat szerint 
az önkormányzatok 2010-re 
1 127 515,1 millió Ft közpon-
ti támogatással számolhatnak 
majd, amely a 2009. évi elfoga-
dott 1 289 970,9 millió Ft-hoz 
viszonyítva 162 455,8 millió Ft 
csökkenést jelent.

Az önkormányzatok kötelezõ 
feladatellátásához – elsõsorban 
a normatívákkal támogatott 
feladatellátáshoz – szükséges 
fedezetnek csak mintegy 50-
70 százalékát fedezik az állami 
támogatások, hozzájárulások, a 
többit az önkormányzatoknak 

kell más forrás terhére biztosíta-
ni – áll az elõterjesztésben.

A 2010. évi feladatok meghatá-
rozásánál figyelembe kell venni 
Érd sajátosságait, a feladatel-
látásokat, az ehhez kapcsoló-
dó fõbb mutatók alakulását. 
Elengedhetetlen a közgyûlés 
által hozott azon határozatok és 
rendeletek áttekintése, amelyek 
a 2010. évi költségvetésre köte-
lezettségvállalást irányoznak elõ 
– tartalmazza az elõterjesztés.

Alapvetõ célként határozza 
meg a költségvetési koncep-
ció a városban lakó polgárok 
részére a szolgáltatások bizto-
sítását, az életviszonyok javí-
tását, a bevételek és kiadások 
közötti egyensúly megteremté-
sét és fenntartását, a törvényi 
elõírásoknak megfelelõ kötelezõ 
feladatok ellátását; a mûködés 
fenntartását, a különbözõ pályá-
zatok megvalósítását, valamint 
a további külsõ források (pályá-
zati pénzeszközök) feltárását és 
bevonását.

Az elõterjesztõ megfogalma-
zása szerint Érd Megyei Jogú 
Város célja 2010-ben egyrészt a 

gazdasági világválságot a lehetõ 
legkisebb áldozat árán mene-
dzselni, másrészt a települést a 
válság utáni idõszakra elõnyös 
helyzetbe hozni.

A 2010. évre vonatkozó költ-
ségvetési törvényjavaslat a köz-
oktatásban az alapnormatíva 
esetében (változatlan létszám/
teljesítménymutató mellett) 
2,49%-os csökkenést tartalmaz, 
de csökken a gyakorlati oktatás 
normatívája is. A közoktatáshoz 
kapcsolódó szociális juttatások 
esetében csökken a kedvezmé-
nyes óvodai, iskolai, kollégiumi 
étkezés normatívája, valamint 
a kiegészítõ hozzájárulás nor-
matívája a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben 
részesülõk részére. 

A szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatás tekintetében is 
csökkenés lesz – tartalmazza az 
elõterjesztés, ugyanakkor utal 
arra, hogy az egyéb támoga-
tások esetében is több helyen 
csökkenéssel kell számolni: 
csökken az okmányiroda és a 
gyámügyi igazgatás mûködési 
kiadásainak normatív támogatá-
sa, miközben a személyi jövede-
lemadó esetében változatlanul 
az szja 40 százaléka illeti meg 
az önkormányzatokat, azzal, 
hogy az úgynevezett helyben 
maradó szja 8 százalékos mér-
téke sem változik.

Az elõterjesztõ szerint a 
közgyûlés kiemelt figyelmet 
fordított arra, hogy az adóter-
helés ne haladja meg az adózók 
teherviselõ-képességét. Érden 
2001-tõl az építmény- és telek-
adó tekintetében a korrigált 
forgalmiérték-alapú adóztatás 
kerül alkalmazásra. A közgyûlés 
az adómérték emelésének 
lehetõségével nem élt, ezért 
a korábbi adómértékkel kerül 
megállapításra az építményadó 

és a telekadó. Az elõterjesztõ 
javasolja az adórendelet módo-
sítását, amelyben kidolgozásra 
kerülne a négyzetméter-alapú 
adóztatás lehetõsége, az adó-
mérték és az adókedvezmények 
racionális kialakítása mellett. 

Az adózók adminisztratív ter-
heinek csökkentése érdekében 
a helyi iparûzési adót érintõ 
adóztatási feladatokat 2010. 
évtõl az állami adóhatóság 
hatáskörébe utalja a törvény. 
Ez az önkormányzat bevétel-
beszedési lehetõségét korlátoz-
za, ezáltal a végrehajtásból és 
ellenõrzésbõl befolyt adó össze-
gének a jelentõs csökkenése 
várható.

A 2010. évben továbbra is 
nagy hangsúlyt kell kapnia a 
pályázati lehetõségek kihaszná-
lásának, valamint a folyamat-
ban lévõ pályázatok támoga-
tási szerzõdésben elõírt ütem-
terv szerint megvalósításának. 
A költségvetés koncepciójának 
összeállításánál alapelvnek 
tekintették az intézmények 
mûködõképességének fenntar-
tását, megóvását, és a költség-
vetési lehetõségekhez képest a 
törvényben, illetve a helyi jog-
szabályokban foglalt kötelezõ 
elõírások biztosítását – fogal-
maz az elõterjesztõ.

A költségvetési gazdálkodás 
szigorítása érdekében külön 
fejlesztési céltartalékot kíván-
nak létrehozni azon feladatok 
egyedi finanszírozására, ame-
lyek jogos, év közben felmerülõ 
igények kielégítésére szolgál-
nak. Ez csak akkor használható 
fel, ha kellõ indokoltság mellett 
a pénzügyi forrás is az adott 
idõben rendelkezésre áll. Ezen-
kívül a törvényi elõírásoknak 
megfelelõen általános tartalék 
tervezésére is sor kerül. 

A 2010. évi beruházások 
között kiemelten kell kezelni a 
folyamatban lévõ nagy projek-
teket:

– az érdi emelt szintû járó-
beteg-szakellátó központ kiala-
kítását, 

– a Lõcsei út, illetve a Tárnoki 
út és a Damjanich utca Lõcsei 
úttal közös csatlakozási területe 
szilárd burkolatának felújítását, 

– Érd, Erzsébetváros vízren-
dezését (Rávna), 

– a városközpont rehabilitá-
cióját, 

– a térfigyelõ rendszer máso-
dik ütemének kiépítését. 

Saját forrásból kívánják 
bõvíteni a Béke téri óvodát és 
megvalósítani az Aradi utcai 
bölcsõde rekonstrukcióját.

Az önkormányzat 2010. évben 
is kiemelt figyelmet fordít az érdi 
közbiztonságra, ezért továbbra 
is megbízási szerzõdés formá-
jában alkalmazza a szabadidõs 
rendõröket, a térfigyelõket, 
továbbá 16 fõ településõr alkal-
mazására nyílik lehetõsége a 
hivatalnak 2010. január 1-jétõl, 
pályázati forrás útján. 

A 2010. év kiemelt feladata a 
„csatornaprojekt” folytatása. 

 Papp János

Érd megyei jogú város önkormányzata 2010. évi tervezett költségvetése Összevont költségvetési mérleg e Ft-ban

Megnevezés Fők. szla Bevételek Megnevezés Fők. szla. Kiadások

Intézményi működési bevételek 91. 1 235 200 Működési kiadások 51-58. 9 429 075

Sajátos működési bevételek 92. 4 355 561 Támogatásértékű kiadások 37. 0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 93. 482 500 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 38. 257 894

Központi költségv. kapott költségv. támog. 94. 3 059 746 Felhalmozási kiadások 11-13.;  
16-18.

783 418

Támogatásértékű bevételek 46. 785 246 Tartalék-előirányzatok 59. 826 795

Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 0    

Tartósan adott kölcsönök 19. 0    

Előző évi előir., pénzmar. igénybevétele 981. 0    

Költségvetési bevételek összesen  9 918 253 Költségvetési kiadások összesen:  11 297 182

Finanszírozási bevételek 43. 1 412 489 Finanszírozási kiadások 43. 33 560

VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN  11 330 742 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN  11 330 742

Érd 2010. évi költségvetési koncepciója

Csökkenõ támogatás, alapvetõ célok
Érd megyei jogú város közgyûlése 2009. november 19-én megtartott ülésén meg-
vitatta a 2010. évi költségvetési koncepciót, amelyben az elõterjesztõ jelezte: az 
eddigi számítások és az elõrejelzések alapján biztos, hogy a 2010. évi önkormány-
zati tartós elkötelezettségekre messze nem elegendõ az intézményi és önkormány-
zati sajátos mûködési célú bevételek együttes összege. 

Közgyûlési pillanatkép, néhány perccel kezdés elõtt

Tóth Tamás és Veres Judit képviselõk
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