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Az oktatási hálózat, az iskolák-
ban zajló oktató-nevelõ tevé-
kenység hosszú távon meghatá-
rozzák egy település jövõjét. 

– Büszkék vagyunk az okta-
tás teljes körû átalakítására, 
hiszen racionális, jól mûködõ 
az oktatási rendszer Érden. 
Európai uniós pénzbõl sikerült 
felújítanunk a Gárdonyi Géza 
Általános Iskolát, a képviselõ-
testület döntése értelmében 
pedig jövõre középiskolai 
osztály is indul az iskolában. 
Mindez azt jelenti, hogy meg-
teremtettük egy új középiskola 

távlati mûködésének feltétele-
it. Az új középiskola – tudatos 
munkával – ugyanolyan színvo-
nalú intézménnyé válhat, mint 
amilyen a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium, amire nagyon 
büszkék vagyunk.

– A csatornahálózat kiépítése 
lehetõséget teremt a városban 
élõ családok életminõségének a 
jobbítására. Hol tart most a csa-
tornázás?

– Most már elmondható, jó 
döntésnek bizonyult, hogy a csa-
tornázással kapcsolatos összes 
munkát nem a fõvárosra bíztuk, 

A tavaszi kormányváltás új lehetõségeket teremt Érd számára is

A megyei jogú város nem mond le 
a tervezett fejlesztésekrõl
Számos nehézséggel kellett megküzdeni 2009-ben, néha szembesültünk az emberi 
kishitûség okozta bénultsággal, de elmondhatjuk, összességében jó esztendõt 
zártunk, hiszen a megkezdett, és a már befejezett nagy beruházások bizonyítják 
a Batthyány Terv megalapozottságát és társadalmi elfogadottságát. Elégedettek 
vagyunk az oktatás átalakítását célzó intézkedésekkel, hamarosan kezdõdhet az 
európai uniós támogatást is igénybe vevõ csatornázási program, a térfigyelõ rend-
szer kiépítésével és a körzeti megbízotti irodák átadásával javult a közbiztonság, és 
elkezdõdött a szakorvosi rendelõ teljes felújítása – összegezte az idei év sikereit az 
Érdi Újságnak T. Mészáros András, a település polgármestere.

hanem összefogva Tárnokkal 
és Diósd önkormányzatával 
önálló pályázatot nyújtottunk 
be az Európai Unió illetékes 
szakbizottságához. Örvendetes 
dolognak tartjuk, hogy már alá-
írtuk a támogatási szerzõdést, 
és hamarosan sor kerül a köz-
beszerzési pályázatok kiírá-
sára is, azt követõen pedig 
kezdõdhetnek a kivitelezési 
munkák. Hosszadalmas eljárás-
ról van szó, elõreláthatólag csak 
a jövõ év késõ õszén kezdõdhet 
el a szennyvíztisztító és magá-
nak a csatornahálózatnak a 
kiépítése is. De addig is ren-
geteg tennivaló van, mert zaj-
lik a terveztetés, megtörténik a 
pályázatok kiírása és elbírálása, 
folyik az elõkészítõ munka.

– A város jövõjét mennyire 
határozzák meg a pályázatokon 
elnyert pénzek?

– Teljes mértékben megha-
tározzák. Emlékeztetni szeret-
nék mindenkit arra, hogy az 
új önkormányzati ciklusban 
a semmirõl indultunk, hiszen 
nem voltak tervek a fiókban, 

hiányoztak az elképzelések, azt 
is mondhatnám, nem volt mihez 
hozzányúlni 2006. október 1-
jén, amikor átvettük a város 
vezetését. Meg kellett teremtsük 
az új koncepciót, szabályozási 
terveket kellett megfogalmaz-
ni, át kellett dolgozni az általá-
nos rendezési tervet és változ-
tatni kellett a helyi építészeti 
szabályozáson. A közgyûlés 
mindezeket a feladatokat elvé-
gezte a ciklus elsõ két évében. 
Ugyanakkor megállapíthatjuk, 
teljesen új munkatempóban 
dolgozik a hivatal, és sikereink 
egyik meghatározó tényezõje 
lett az általunk létrehozott stra-
tégiai iroda, amelynek segítsé-
gével komoly pályázati sike-
reket értünk el. Ezt támasztja 
alá a különbözõ pályázatokon 
elnyert 36 milliárd forint, ami 
tekintélyes összeg. Soha ennyi 
fejlesztési pénz nem állt váro-
sunk rendelkezésére!

– Korábban többször is szó 
esett a település közbiztonsá-
gáról. Milyen az érdi emberek 
közérzete?

– A statisztikai adatok szerint 
Érd már nem tartozik a bûnügyi 
szempontból nagyon fertõzött 
települések közé, de mi ezzel 
nem elégszünk meg. Továbbra is 
szükségesnek tartjuk a közbiz-
tonság erõsítését. Létrehoztuk és 
megerõsítettük a polgárõrséget, 
példás együttmûködés alakult ki 
a rendõrség, a polgárõrség és a 
közterület-felügyelet képviselõi 
között, együtt járõröznek, 
közösen figyelik a rend betar-
tását a település területén. 
A közterületeken térfigyelõ 
kamerák mûködnek, és a nap 
24 órájában megtalálhatók a 
körzeti megbízotti irodák mun-
katársai, akik meghallgatják 
a lakók panaszait, és gyorsan 
intézkednek, ha arra szükség 
van. A városvezetéshez eljutott 
jelzések szerint az érdiek elé-
gedettek azzal, hogy Ófaluban, 
Parkvárosban, Újtelepen és 
Érdligeten létrehoztuk ezeket 
az irodákat.

– A lakossági fórumok 
visszatérõ kérdése, hogyan old-
ják meg a városi tömegközleke-
dés gondjait?

– Jó hírrel tudok szolgálni 
minden érdi polgárnak. Az 
elmúlt napokban kaptuk a 
megnyugtató hírt, hogy a kiírt 
pályázat elsõ fordulójában 250 
millió forintot nyertünk az autó-
busz-megállók átalakítására, 
amely révén lehetõség nyílik az 
akadálymentesítésre és a ter-
vezett kisméretû autóbuszok 

rendeltetésszerû üzemeltetésé-
re. Már készítjük a második for-
duló pályázati anyagát, annak 
érdekében, hogy az elnyert 
összeggel meg is vásárolhassuk 
az új autóbuszokat. A helyközi 
közlekedés maradjon a VOLÁN 
hatáskörében, de véleményünk 
szerint jobban járunk, ha lét-
rehozunk egy helyi közlekedé-
si céget – akár Tárnokkal és 
Diósddal közösen –, amely gaz-
daságosan, olcsóbban és moz-
gékonyabban látná el a közleke-
dési feladatokat.

– Világválság van, csökken az 
önkormányzatok költségvetési 
támogatása, hogy lehet dolgozni 
ilyen körülmények között?

– Bár valóban kevesebb pénz 
jut a feladatok ellátására, de 
nekünk úgy kell gazdálkod-
nunk, hogy ne sérüljenek az 
értelmes, a város érdekeit szol-
gáló elképzelések. Meg kell 
húzni a nadrágszíjat, de ezt már 
megszoktuk, hiszen amióta a 
szocialisták kormányoznak, 
azóta minden évben csökken 
a feladatok támogatására szánt 
összeg. Csak példaként emlí-
tem meg, jelenleg oktatásügy-
re nominál értékben kevesebb 
pénz áll rendelkezésre, mint 
2002-ben. Abszurdnak tart-
juk az elmúlt nyolc esztendõ 
kormányzati politikáját, amely 
folyamatosan vette ki a pénzt a 
nagy rendszerekbõl, és így elle-
hetetlenítette a magyar oktatást, 
az egészségügyet és a szociálpo-
litikát. A szocialista kormányzat 
jelentõs összegeket vett ki az 
esélyegyenlõségi problémákkal 
küszködõ emberek zsebébõl, 
ugyanakkor jelentõs mértékben 
csökkentették az önkormány-
zatok ilyen vonatkozású támo-
gatását is.

– Mindezek ellenére kije-
lenthetem, takarékosan, de 
mindenképpen megoldjuk a 
mûködési feladatainkat, fejlesz-
tésre pedig elegendõk lesznek 
az eddig elnyert és rendelke-
zésre bocsátott pénzek. Amire 
a közgyûlés elfogadja a jövõ 
évi költségvetést, már az ajtón 
kopogtatnak az országgyûlési 
választások. Mi abban remény-
kedünk, hogy teljesen új gaz-
dasági filozófiájú és gondolko-
dású kormány irányítja majd az 

országot a tavaszi választások 
után, amelynek egyik elsõ dolga 
lesz a költségvetés újragondo-
lása, mert az önkormányzato-
kat nem lehet ebben a jelenlegi 
lehetetlen helyzetben tartani. 
A nagy önkormányzatok is 
nehéz helyzetben vannak, de 
a kisebbek már csõdközeli álla-
potban vegetálnak.

– Az ipari park beváltotta a 
hozzá fûzött reményeket?

– Elkezdõdött egy pozi-
tív folyamat, de közbeszólt a 
gazdasági világválság. Elkelt a 
húsz hektár nagyságú ipari park 
területének a fele, ott építi fel 
a Drogerie Markt közép-kelet-
európai logisztikai központját. 
Más jelentkezõk is érdeklõdtek, 
de jelenleg lanyhult a befektetõk 
érdeklõdése. Viszont reményt 
keltõ, hogy bõvûlt a TESCO, és 
éppen a napokban nyílt meg a 
LIDL új üzlete is.

– A helyi ellenzék képviselõi 
többször is szóvá tették, hogy 
új prioritásokat kellene megfo-
galmazni, mert nincs lehetõség 
valamennyi tervezett beruházás 
folytatására vagy elkezdésére. 

– A település sokoldalú 
fejlõdését a 2006-ban elfogadott 
Batthyány Terv biztosítja, amely 
nyitott, és lehetõséget teremt 
bármilyen jó elképzelés meg-
valósítására. Városfejlesztési 
koncepciónk arról szól, hogy 
több évtizedes lemaradás után 
fejlõdõ pályára kell állítani 
Érdet. Érd egy nagy falu volt 
a II. világháborúig, 1979-ben 
várossá nyilvánították, 2006-
ban megyei jogú város lett, 
de ezzel nem járt extra pénz. 
Változást a 2007. év jelentette, 
amikor lehetõség nyílt az uniós 
pénzek elnyerésére, és kár lett 
volna lemondani ezekrõl a 
pénzszerzési lehetõségekrõl. 
Három önkormányzati költség-
vetésnek megfelelõ pénzt nyert 
a város az utóbbi idõszakban, 
és ehhez kötvénykibocsátás-
sal megteremtettük a szüksé-
ges önerõt. Sajnálatos módon 
a helyi ellenzék azt szeretné, 
ha nem folytatnánk a fejlesz-
téseket, és azt is szorgalmaz-
zák, vegyük tudomásul, hogy 
kevesebb a pénzünk. Ha az 
ellenzéki képviselõkön múlna, 
akkor biztosan nem lennének
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Létrejöhet a helyi közlekedési hálózat


