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A közgyûlés  ellenzéki  képvise-
lői  (MSZP),  a  KDNP  négytagú 
frakciója,  az SZDSZ  frakció két 
tagja  és  a  civileket  képviselő 
Jakab Béla  viszont  nem  értett 
egyet  az  előterjesztéssel.  Az 
ellenzők – akik rövid  tárgyalási 
szünetet  kértek,  de  már  nem 
is  tértek  vissza  a  közgyûlési 
terembe  –  gyakorlatilag  kivo-
nultak az ülésről, s ezzel, illetve 
a szavazógépek kikapcsolásával 
az  előterjesztés  visszavonására 
késztették  T. Mészáros András 
polgármestert.
A tisztánlátás kedvéért ismer-

tetjük  az  előterjesztés  főbb 
megállapításait.  Az  előterjesz-
tő  emlékeztetett  arra,  hogy  az 
önkormányzat  több  alkalom-
mal  is  tárgyalásokat  kezde-
ményezett  annak  érdekében, 
hogy megtalálják a nem önkor-
mányzati tulajdonban lévő léte-
sítmény  üzemeltetésének,  és 
ezzel együtt a probléma komp-
lex kezelésének minden érintett 
fél  részére  legkedvezőbb  mód-
ját, amely biztosítja a pénzügyi 
fenntarthatóságot is. Ezek ered-
ményeként  körvonalazódott, 
hogy egy külső befektető bevo-
násával – a szomszédos ingatla-
non – megvalósuló további sport 
és idegenforgalmi célú fejlesztés 
adhatna  olyan  anyagi  hátteret, 
amely  a  rendezvénycsarnok  és 
uszoda  mûködtetésére  is  fede-
zetet nyújthatna.
A rendezvénycsarnok  és 

uszoda  létesítményével  szom-
szédos,  érdi  18778/1  helyrajzi 
számú ingatlan összesen 5 hek-
tár 8199 m2 alapterületû beépí-
tetlen  terület,  ami  kizárólagos 
önkormányzati  tulajdonban 
van. A terület nagysága és VT-2 
építési övezeti besorolása alkal-
massá  teszi  az  ingatlant  sport 
és  idegenforgalmi  célú  beruhá-
zás  megvalósítására  egy  külső 
befektető által. 
A területen  található  egy 

hektár  nagyságú  zöldterüle-
ti  besorolású  övezet  is,  amely 
azt jelenti, hogy a befektetőnek 
a  telken  meg  kell  oldania  egy 
összesen  egy  hektár  nagyságú 

zöldterület kialakítását (a szint-
területi mutatók  által  kötelező-
en  előírtak  felett).  Az  értéke-
sítendő  területen  áthalad  két 
középfeszültségû  elektromos 
vezeték  is,  valamint  érinteni 
fogja  mintegy  50  m2  mérték-
ben  a  készülő  új  HÉSZ  szerint 
a  Tolmács  utca  Velencei  útig 
történő  meghosszabbítása.  Az 
érdi  18778/2  helyrajzi  számú 
ingatlan  (Sportcsarnok)  víz  és 
gázvezetéke,  valamint  a  köte-
lezően  előírt  parkolóinak  egy 
jelentős része az ingatlanon van 
elhelyezve.  Az  ingatlan  jelen-
leg  változtatási  tilalom  alatt  áll 
a  8/2009.(II.12.)  KGY  rendelet 
alapján,  amely  előre  láthatólag 
az  új  HÉSZ  elfogadásával  még 
ez évben megszûnik.
A legcélszerûbbnek  tehát  az 

mutatkozik,  ha  az  önkormány-
zat  bizonyos  feltételek  mellett 
értékesíti a teljes fenti ingatlanát, 
vagy pedig a ráépült parkolókat 
telekalakítás  révén  leválasztja 
az értékesítendő ingatlanból, és 
kizárólag a megmaradt területet 
értékesíti.
Az ingatlanra négy értékbecs-

lés  készült.  A becsült  forgalmi 
érték (ÁFA nélkül):
–   2010. januárjában 
   894 724 600 Ft  
   (15 400 Ft/m2)
–   2010. március 23-án 
   864 966 000 Ft  
   (14 862 Ft/m2)
–   2010. április 20-án 
   526 239 000 Ft  
   (9 042 Ft/m2)
–   2010. április 22-én 
   1 200 000 000 Ft.  
   (20 619 Ft/m2).
Az  államháztartásról  szóló 

törvény,  valamint  Érd  Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzata 
vagyonáról  és  a  vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról  szóló  rendelet  alapján 
az  ingatlan  csak pályázat útján 
értékesíthető. A beérkezett aján-
latokat  Érd  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzatának Közgyûlése 
és  szervei  Szervezeti  és 
Mûködési  Szabályzatáról  szóló 
rendelet  alapján  létrehozott,  a 

Az MSZP, a KDNP, az SZDSZ és a civilek képviselõje ellenezte

A Fidesz megnyitná a Sportcsarnokot 
Másodszori nekifutásra sem sikerült elfogadtatni Érd 
Megyei Jogú Város Közgyûlésén az Érd, Velencei út 
18778/1 helyrajzi számú ingatlan pályázat útján történõ 
értékesítésérõl szóló javaslatot. A közérthetõség miatt 
emlékeztetjük olvasóinkat, nem egy közönséges telek 
eladásáról van szó, hanem a hányatott sorsú Érdi 
Sportcsarnok és Uszoda ügyének esetleges megol-
dásáról. A közgyûlési vitából kiderült: a Fidesz–KDNP 
frakció következetesen a pályázat kiírása mellett érvelt, 
mert képviselõik véleménye szerint, a telek értékesíté-
se lehetõvé tenné a sportcentrum mûködtetését, amely 
hozzájárulna a városfejlesztés dinamizálásához. 

közgyûlés  által  kijelölt munka-
csoport véleményezi.
A pályázati  kiírási  feltételek 

meghatározásánál  nagyon  fon-
tos,  hogy  a  pályázó  a  rendez-
vénycsarnokhoz  szorosan  kap-
csolódó  funkciót  megvalósító, 
sport és idegenforgalmi beruhá-
zást  hajtson  végre. Az  ingatlan 
vételárának  kifizetése  vagy  egy 
összegben az adásvételi szerző-
dés  aláírását  követő  15  napon 
belül, vagy pedig halasztott fize-
téssel – tulajdonjog fenntartás és 
bankgarancia nyújtása mellett – 
legfeljebb 2012. december 31-ig 
kell megtörténjen,  hiszen  ezen 
időpontig  bizonyosan  elkészül 
a  beruházás,  és  ez  az  önkor-
mányzati  költségvetés  számára 
is belátható időintervallum.
Előnyként  kell  értékelni 

a  pályázat  elbírálásánál,  ha  a 
pályázó  a  szomszédos  terüle-
ten  lévő  rendezvénycsarnok  és 
uszoda üzemeltetését  is  ellátja. 
Ez  a  konstrukció  ugyanis  lehe-
tőséget  nyújt  arra,  hogy komp-
lexen  kezelhessék  a  fent  már 
ismertetett  problémát,  vagyis 
az érdi 18778/2 hrsz-ú ingatlan 
tulajdoni  helyzetének  rendezé-
sét.  Ennek  egy  lehetséges  for-
gatókönyve  lehetne  egy  olyan 
háromoldalú szerződés megkö-
tése,  amelyben  a  HVB  Leasing 
Sport  Ingatlanhasznosító  Kft. 
vállalja  a  kártérítési  per  meg-
szüntetését  és  a  saját  perkölt-
ségének  viselését,  az  önkor-
mányzat  pedig  lemond  az  érdi 
18778/2  hrsz-ú  ingatlan  tulaj-
doni  igényéről  azzal,  hogy 
ráépítés  jogcímén  megszerezte 
a  tulajdonjogát  az  építtető,  a 
megváltási  ár  pedig  a  kifizetett 
vételárral már megtérült.
Az ingatlan értékesítési pályá-

zaton nyertes pályázó vállalja a 
rendezvénycsarnok  és  uszoda 
folyamatos  üzemeltetését,  az 
önkormányzat pedig kapacitást 
vásárol  közbeszerzési  eljárás 
útján. A vázolt konstrukció első 
lépése  az  ingatlanértékesítési 
pályázat kiírása. 
A beérkezett pályázatok érté-

kelésére  az  alábbi  összetételû 
munkacsoport  létrehozását 
javasolta  az  előterjesztő: Szabó 
Béla,  a  Vagyongazdálkodási 
és  Beszerzési  Bizottság  elnö-
ke, Tóth Tamás  városfejlesztési 
tanácsnok,  a  Városfejlesztési 
és  Mûszaki  Bizottság  elnöke, 
Mórás Zsolt, a Sport és  Ifjúsági 
Bizottság  elnöke,  Tekauer 
Norbert  települési  képviselő, 
Mészáros Mihály  települési 
képviselő,  Zsákovicsné Békési 
Henriett, a Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési  Iroda  vezetője, 
Mártonffy Gábor főépítész.
T. Mészáros András  elmond-

ta. a banki tárgyalások reményt 
keltőek, mindenki érdeke, hogy 
„életet leheljenek a terhes örök-
ségbe”,  és  a  pályázati  feltéte-
lek is a sportcsarnok és uszoda 
üzemeltetését  próbálják  előse-
gíteni.

Jakab Béla,  a  pénzügyi  és 
költségvetést ellenőrző bizottság 
elnöke  bejelentette,  a  bizottság 

öt  módosító  indítványról  dön-
tött,  és  kérte  az  előterjesztőt, 
fogadja  be  azokat.  A bizottság 
tagjai  indítványozták,  a  pályá-
zati  felhívásban  a  legutolsó 
mérlegbeszámoló  megjelölés 
helyett a 2008-as és 2009-es évi 
mérleg  szerepeljen.  Továbbá 
javasolták,  hogy  az  ingatlan 
minimális  vételára  a  parkolók 
alatti  terület  nélkül  1.800.000 
eFt+ÁFA legyen,  élvezzen 
előnyt  a  pályázat  értékelésénél 
az,  aki  a  sportcsarnok  üzemel-
tetését  is  felvállalja,  a  fizetési 
feltételeknél  írják  elő  a  tíz  szá-
zalékos  foglaló megfizetését  15 
napon belül, és Horváth András 
legyen  a  pályázatokat  értékelő 
munkacsoport tagja. 
A vagyongazdálkodási  és 

beszerzési  bizottság  a  vételár 
kivételével  egyetértett  a  módo-
sító  javaslatokkal, míg  a  város-
fejlesztési,  mûszaki  és  mező-
gazdasági  bizottság  elnöke úgy 
nyilatkozott,  a  vételárat  szab-
ják  meg  900  millió+ÁFA forint 
nagyságban.

Schütz István  KDNP-s  képvi-
selő  szerint  nem  szabad  elkó-
tyavetyélni  az  önkormányzat 
utolsó jelentős területét, hanem 
közbeszerzés útján kell  eladás-
ra meghirdetni.
T.  Mészáros  András  jelezte, 

nem  a  bevétel  miatt  van  szük-
sége  a  városnak  a  telek  értéke-
sítésére, hanem kívánatos lenne 
felszámolni  a  terhes  örökséget 
a  rendezvénycsarnok  üzemel-
tetésével,  mert  ezt  várják  el  a 
város lakói.
– Ha sikeres a pályázat, akkor 

belátható  időn  belül  megnyit-
hatjuk a sportcsarnokot – fogal-
mazott a polgármester.

Segesdi János  alpolgármester 
arra  biztatta  képviselőtársa-
it,  valljanak  színt,  és  mondják 
meg,  akarják,  vagy  nem  akar-
ják,  hogy  üzemeljen  a  sport-
csarnok.

Csőzik László  közölte:  az 
SZDSZ-frakció nem támogatja a 
tervezett  projektet,  és  azt  java-
solta,  a  döntést  halasszák  el 
egy  későbbi  időpontra,  amikor 
nagyobb támogatottsága lesz az 
előterjesztésnek.
Horváth  András,  a 

KDNP  frakcióvezetője  és 
Döcsakovszky Béla,  az  MSZP 
frakcióvezetője  kijelentették, 
nem támogatják az előterjesz-
tést.  Horváth  András  egyik 
hozzászólásából  az  derült  ki, 
hogy  számításai  szerint  az 
lenne  jó,  ha  lakópark  épül-
ne  az  említett  területen,  és 
ezért  tartja  reálisnak  az  álta-
la  megnevezett  1,8  milliárd 
forint+ÁFA vételárat.
A kereszténydemokrata  poli-

tikus tíz perc szünetet kért, azt 
követően a szocialista, a keresz-
ténydemokrata  képviselők, 
valamint  Jakab  Béla  távozása 
miatt,  és  a  két  szabaddemok-
rata  politikus  szavazógépének 
kikapcsolása  után  T.  Mészáros 
András  visszavonta  az  előter-
jesztést.
  Papp János 

Az ellenzéki képviselõk szünetet kértek, majd távoztak az ülésterembõl
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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 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés 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. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első péntekjén 17 és 19 óra 
között.

 


