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A múlt heti közgyûlésen Döcsa
kovszky Béla  megkérdezte 
Segesdi János  alpolgármestert, 
kíván‑e  nyilvánosan  bocsá‑
natot  kérni  az  Érdi  Újságban 
korábban  megjelent  kijelenté‑
séért,  mely  szerint  a  volt  pol‑
gármester  jutalmat  kapott  a 
Stop  Shop  alapkõletételéért  és 
más,  a  bevásárlóközpont mun‑
kálatai  során  elvégzett  tevé‑
kenységekért.  Döcsakovszky 
Béla  megkérdezte:  a  megje‑
lent  hamis  állítással  szemben 
Segesdi  János  tervezi‑e,  hogy 
az Érdi Újságban – a már megje‑
lent  írással megegyezõ  terjede‑
lemben  –  cáfolatot  jelentessen 
meg. Azt  is elmondta, hamisak 
a  Segesdi  János  által  hangoz‑
tatottak,  becsületébe  gázolt  az 
alpolgármester,  az  egész  ügy 
rossz  fényt  vet  a  szocialista 
politikusra,  ezért  igazát  majd 
megtalálja  másutt,  de  megen‑
gedhetetlennek tartja a politikai 
hangulatkeltést.  Segesdi  János 
kijelentette, a volt polgármester 
minden  alkalommal  megsza‑
vaztatta  saját  jutalmát,  noha  a 
beruházások nem a polgármes‑
ter  sikereit  jelentették.  Segesdi 
János  szerint  indokolatlan  volt 
a polgármester jutalmazása.
A közgyûlést  követõen 

Segesdi  János  az  Érdi  Újság 
munkatársának  a  következõket 
mondta: 
–  Állításom  nem  valótlan, 

hanem  pontatlan  volt,  hiszen 
Döcsakovszky Béla nem a Stop 
Shop  alapkõletételéért  kapta  a 
jutalmat,  és nem  is  ezzel  indo‑
kolták  több  alkalommal  jutal‑
mának jogosultságát. 
Segesdi János elmondta, ami‑

kor képviselõtársa felkérte, hogy a 
hibát orvosolja, akkor elõkereste 
azokat  az  elõterjesztéseket, 

amelyek  ezzel  kapcsolatosan 
születtek.  Elmondása  szerint  a 
Tímár Istvánné, a testület akkori 
Jogi  és  Ügyrendi  Bizottságának 
elnöke  által  a  2003.  november 
27‑i  ülésre  elõterjesztett  polgár‑
mesteri  jutalmazásra  vonatkozó 
indoklása azt  tartalmazza, hogy 
2002.  év  végén  a  város  tarto‑
zásainak  az  átütemezése  óriási 
munkát  jelentett  az  akkori  pol‑
gármesternek.  Az  indoklás  sze‑
rint  „számos befektetõ érkezett, 
mely hosszú tárgyalási folyama‑
tot  igényel,  ami  ebben  a  pilla‑
natban nem látványos, de a Stop 
Shop  elõszerzõdése  megkötte‑
tett, a Spar‑szerzõdést is aláírták, 
és  jó  együttmûködés  mutatko‑
zik  a  városi  rendõrkapitányság 
felépítésére.  A játszóterek 
elkészültek,  kinyílt  a  város  a 
környezõ  települések  felé, mely 
egyértelmûen  a  város  vezetésé‑
nek  köszönhetõ”.  Ezért  2003. 
évi  jutalmát  évi  illetményének 
80 százalékában állapította meg 
a  közgyûlés.  Természetesen 
Döcsakovszky  Béla  felvette  a 
jutalmat.
–  Tehát  rosszul  emlékez‑

tem,  nem  alapkõletételrõl, 
hanem elõszerzõdés aláírásáról 
volt  szó  –  tette  hozzá  Segesdi 
János, majd  elmondta,  a  2005. 
november  17‑i  testületi  ülés‑
re  a  bizottság  elõterjesztése 
a  polgármester  tiszteletdíjá‑
nak  hathavi  összegét  javasolta 
Döcsakovszky  Béla  számára  a 
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnö‑
ke, Tímár Istvánné. Az indoklás 
szerint azért jár a jutalom, mert 
megnyílt  a  Spar  áruház  és  a 
Stop  Shop,  szeptember  elején 
pedig  sor  került  az  új  Volán 
autóbusz‑pályaudvar átadására. 
Továbbá  befejezõdött  a  Körösi 
Csoma Sándor Általános  Iskola 

felújítási  munkája,  elérhetõ 
közelségbe  került  az  új  városi 
rendõrkapitányság  felépítése, 
hosszas  tárgyalások  eredmé‑
nyeképpen elkezdõdik a Diósdi 
úti vasúti átjáró problémájának 
a megoldása, és újabb játszótér 
készült el.
–  Ezzel  indokolták  az  akko‑

ri  polgármester  jutalmát.  Úgy 
vélem, az akkori munkák közül 
nagyon  kevés  valósult  meg  az 
önkormányzat közbenjárásával. 
A különbözõ  megállapodások, 
szerzõdéskötések  és  átadások 
megtörténtek  ugyan,  de  azok‑
ra  hivatkozva  nem  szabadott 
volna  jutalmakat  osztogatni, 
mert  nem  tartoztak  a  városve‑
zetés érdemei közé. Ráadásul a 
Kõrösi  iskola  kivitelezésénél  a 
tornatermet alul méretezték, és 
utólag  70 millió  forintot  veszni 
hagyott az akkori többség. 
–  Ha  figyelembe  vesszük, 

hogy  a  jelenlegi  városvezetés 
az  elmúlt  idõszakban  saját 
erejébõl  milyen  beruházásokat 
és fejlesztéseket kezdett el, hány 
szerzõdést  és  tárgyalást  folyta‑
tott  le,  az  ellenzéknek  kellett 
volna  a  polgármester  számára 
jutalmat javasolni, de persze ez 
eszükbe  sem  jutott. Mi  viszont 
úgy  gondoljuk,  hogy  ez  a  fajta 
gyakorlat  nem  megengedhetõ, 
hiszen  közpénzekrõl  van  szó, 
amúgy pedig a feladatok egyéb‑
ként  is  a  városvezetõk  mun‑
kakörébe  tartoznak.  Való  igaz, 
tévesen  idéztem  a  hét  és  öt 
évvel  ezelõtti  elõterjesztések 
szövegét, hiszen az idõ megvál‑
toztathatja  az  emlékeket,  de  a 
dokumentumok  egyértelmûek, 
az  elõzõ  polgármester  olyan 
teljesítményért kapott  jutalmat, 
amelyért  nem  lett  volna  indo‑
kolt.  –szeredai–

„Állításom nem valótlan, hanem pontatlan volt”
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Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A hirtelen olvadás, illetve a sûrû 
esõzések  miatt  víz  alá  kerül‑
tek  a  kertek  Erzsébetvárosban, 
pincékben,  aknákban  bugyo‑
gott  fel  a  víz.  Az  itt  élõknek 
remélhetõleg  most  utoljára 
kell  elviselniük  ezt  az  áldat‑
lan  helyzetet,  az  idén  elindí‑
tott  vízrendezési  projektnek 
köszönhetõen.  Az  uniós  támo‑
gatással  megvalósuló  csaknem 
hétszázmilliós  beruházás  elsõ 
lépése az  ingatlanok felmérése: 
ezt  február  második  felében,  a 
hóolvadás  után  kezdték  el  a 
kivitelezõ munkatársai. 
–  Az  állapotfelmérésre  min‑

denképp  szükség  van,  hiszen 
a  talajvíz  csökkentése  komoly 
következményekkel  járhat:  kár 
keletkezhet  egy‑egy  épületben. 

Ezért már a közbeszerzés során 
kikötöttük,  hogy  csak  az  a  cég 
végezheti el a munkát, amelyik 
biztosítással  rendelkezik.  Így 
lesz anyagi fedezet az esetleges 
károk kijavítására – mondta múlt 
heti  sajtótájékoztatóján  Segesdi 
János alpolgármester,  hozzá‑
téve: a napokban megkezdõdik 
a kivitelezés is.
–  A Piroska  utcában  hamaro‑

san felvonulnak a munkagépek. 
Lakott  területet  egyelõre  nem 
érint a munka, ezzel együtt fon‑
tos,  hogy  az  itt  élõket  tájékoz‑
tassuk – ami nemcsak az önkor‑
mányzat,  hanem  a  kivitelezõ 
kötelessége  is  –,  hiszen  a 
lakóknak tudniuk kell, hogy az 
elkövetkezendõ  idõkben  mire 
számítsanak,  milyen  forgalmi 
vagy  egyéb  gondok  adódnak  a 

környéken – tette hozzá Segesdi 
János,  aki  türelmet  kért  az 
erzsébetvárosiaktól. 
– Gondok, nehézségek  lehet‑

nek,  az  itt  élõknek  azonban 
tisztában  kell  lenniük  azzal: 
a  vízelvezetés  megoldása  az  õ 
érdekük, õszre pedig az évtize‑
des  talaj‑  és  belvízproblémák 
a  munkálatok  befejezésével 
végre megszûnnek – mondta az 
alpolgármester.
  Á. K.

Érd Erzsébetváros településrészének vízrendezése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
kiírt KMOP 3.3.1/B-2008-0028 számú, Belterületi csapadékvíz-elvezetés és -gyűjtés 
című pályázat keretében biztosított 597 144 000 forintos támogatásból valósul meg. 
A kivitelezési munkálatokat az EG 2009. Konzorcium végzi, közreműködő szervezetként 
a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

RÁVNA: elöntött területek,  
felvonuló munkagépek

A látszat csal: ez nem tó, hanem egy elöntött telek az Éva utcában
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Járda helyett téglák vezetnek a házig


