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A hét országos önkormány-
zati érdekképviseleti szövet-
ség április 30-i tanácskozásán 
közös nyilatkozatot adott ki, 
amely tizenkét pontban fog-
lalja össze az önkormányzati 
rendszer átalakításával kapcso-
latos legfontosabb feladatokat 
és elvárásokat. A nyilatkozat 
fõbb pontjait Segesdi János 
alpolgármester ismertette múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján. 
Mint elmondta, Érdnek és a 
többi önkormányzatnak fel kell 

készülnie arra, hogy az újon-
nan felálló parlament, illetve 
kormány alapjaiban alakít-
ja majd át az önkormányza-
ti rendszert, ami az emberek 
mindennapjait is érinti. 

– A nyilatkozat elsõ pont-
ja: minden település és megye 
választhasson önkormány-
zatot. Így biztosítani lehet a 
közös ügyek képviseletét, amit 
minden lakos elvár, legyen szó 
kistelepülésrõl vagy megyei 
jogú városról – hangsúlyozta 

az alpolgármester, megjegyez-
ve: az új elképzelések sze-
rint a hangsúly nem a régi-
ókra, hanem a megyékre esik 
majd, azok hatáskörének, 
jelentõségének növelésére.

 – A második pont: újra 
kell szabályozni az állami és 
önkormányzati feladatellátást, 
a hatásköröket és a finanszíro-
zás mértékét. Az önkormány-
zatok az utóbbi években nehéz 
helyzetbe kerültek, ráadásul 
egy-egy feladat megoldása 
különbözõ közigazgatási szin-
teken akár háromszor is meg-
történik. Ezért felül kell vizsgál-
ni, milyen feladatok háruljanak 
egy-egy területre, hogy azokkal 
más fórumon már ne foglalkoz-
zanak. Így jelentõs költségeket 
lehet megtakarítani – jegyezte 
meg Segesdi János.

– Kiemelten fontos a 8. pont 
is: támogatjuk az országgyûlési 
képviselõi létszám csökken-
tésével egyidejûleg az önkor-
mányzati képviselõtestületek 
létszámának differenciált csök-
kentését. Látható: a szövetség 
nem zárkózik el attól a szán-
déktól, hogy költséghatéko-
nyabb önkormányzati rendszer 
jöjjön létre, ám a különbözõ 
települési sajátosságokat a raci-
onalizálás során figyelembe kell 
venni, hiszen egy százötven 
fõs falu lehetõségei és érdekei 
eltérnek egy kétszázötvenezer 
fõs megyeszékhelyétõl. Ezért 
a változtatásokat testre sza-
bottan kell megejteni. Nagyon 
fontos még a 10. pont: el kell 
érni, hogy az önkormányza-
ti választás két országgyûlési 
választás félidejére essen. Így 
az éppen aktuális politikai 
vezetésnek nem lenne módja 
arra, hogy gyors intézkedések-
kel az önkormányzati válasz-
tásokra is megerõsítse magát, 
oly módon, hogy visszafogja 
az egyes negatív döntéseket, a 
tényleges munkát pedig csak 

az önkormányzati választások 
után kezdi el. Amennyiben 
a választásokat két évre szét 
tudná húzni a parlament, 
kiegyensúlyozottabban foly-
hatna a szakmai munka 
– magyarázta Segesdi János, 
hangsúlyozva: az érdekképvi-
seleti szövetségek szeretnék 
elérni, hogy a kormány és az 
érdekképviseletek folyamatos 
konzultációjával jól mûködõ, 
szakmai munkát végzõ önkor-
mányzati háttérrel tudják a 
késõbbiekben az országot kor-
mányozni vezetõink. 

– Jelentõs változások ezek. 
A kérdés az, mi módon fogják 
megvalósítani a fenti elképze-
léseket. Bízom benne, hogy 
az eddigi tapasztalatok alap-
ján nyilvánvalóvá válik: ezt a 
munkát csak az országgyûlés, 
a szövetségek, a politikai szer-
vezetek, az önkormányzatok és 
a Magyarországon élõ tízmillió 
ember együtt, összefogva tudja 
csak elvégezni – zárta szavait 
Segesdi János. 

A polgármesteri sajtótájékoz-
tatón ünnepélyesen aláírták azt 
a megállapodást, amellyel egy 
újabb cég csatlakozott A kul-
túra gazdagít programhoz – így 
már hatszorosan kapja vissza 
egy jegy árát az, aki a városi 
programokra, rendezvényekre 
látogat. Múlt szerdán a Korall 
Virágkötészet (Budai út 20.) 
tulajdonosa, Payer Ferenc csat-
lakozott az egyedülálló érdi 
kezdeményezéshez. Lapunk 
megjelenésekor a jegyvásár-
lók már hat kupont kapnak 
a belépõjük mellé, amit élel-
miszer, könyv, víz-gázszerel-
vény, természetgyógyászati 
szolgáltatás, méteráru, illetve 
mostantól virág – mondjuk egy 
ballagási csokor – vásárlásakor 
válthatnak be a programban 
részt vevõ üzletekben.

 Ádám Katalin

Újabb cég csatlakozott A kultúra gazdagít programhoz 

Tizenkét pont  
az önkormányzati rendszer átalakításáról
Tizenkét pontos nyilatkozatot adtak ki a közelmúltban 
az országos önkormányzati érdekképviseleti szövet-
ségek az önkormányzati rendszer átalakításával kap-
csolatban. A legfontosabb pontokat Segesdi János 
alpolgármester ismertette sajtótájékoztatóján.  Múlt 
szerdán újabb cég csatlakozott A kultúra gazdagít 
programhoz, így már hatszorosan kapja vissza egy-
egy jegy árát az, aki a városi rendezvényekre látogat.

Újabb cég csatlakozott A kultúra gazdagít programhoz. Képünkön a 
megállapodás aláírói: Szedlacsek Emília (Szepes MK), Payer Ferenc 
(Korall Virágkötészet) és Bozsogi János (ÉrdTV) 
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Május 4-én a Polgárok Háza dísz-
termében dr. Aradszki András 
Érd alpolgármestere, Pest megye 
8. számú egyéni választókerület 
országgyûlési képviselője dr. Csigi 
Zsolttól a választási bizottság elnö-
kétől ünnepélyes keretek között 
átvette megbízólevelét. A bizalom 
útlevelét – ahogy mondta –, 
amellyel ezentúl rendszeresen 
„utazhat” az Országházba mind-
annyiunk érdekében.

Az ünnepségen megjelent a 
képviselő körzetéhez tartozó Érd, 
Százhalombatta és Diósd veze-
tése, valamint Érd dísz- és jeles 
polgárai. A Himnusz hangjai után 
dr. Csigi Zsolt ügyvéd, a válasz-
tási bizottság elnöke ismertette 
a választási adatokat, majd a 
következő szavakkal adta át dr. 
Aradszki Andrásnak a dokumen-
tumot: 

– Az első forduló is eredményes 
lett, meggyőző fölénnyel nyert 
a képviselő úr, akinek ezennel 
átadom a megbízólevelet.

Ezután Jánosi György, MSZP-s 
leköszönő országgyûlési képvise-
lő adta át a stafétabotot ezekkel a 
szavakkal:

 – Büszke vagyok rá, hogy nyolc 
évig szolgálhattam ezt a várost és 
Battát. Azt hiszem, sok mindent 
el tudtunk érni közösen, még ha 
sokaknak ez nem is tûnik szem-
be. Megyei jogú város lett Érd, 
megújult a városközpont, autó-
pálya épült és sorolhatnám még 
tovább, milyen fejlődésen ment 
át a település. Több minden tör-
ténhetett volna még, ami jó lett 

volna, ha megvalósul, de remélem, 
tudja folytatni Aradszki András 
az általunk megkezdett munkát. 
A megválasztásához gratulálok, és 
mindent megteszek, hogy segít-
sem a munka folytatásában. 

 Dr. Aradszki András végezetül 
köszönetet mondott a körzetéhez 
tartozó érdi, diósdi és százha-
lombattai választóknak, amiért 
bizalmukkal megtisztelték, és 
megígérte, hogy mindent megtesz 
a térség fejlődéséért.

– Amit a kezemben tartok meg-
hatottan, az a bizalom útlevele, 
amivel nem szabad visszaélni és 
igyekszem nem okozni csalódást 
– mondta. – Remélem, tudom 
segíteni a körzetemet, s kiállok 
minden olyan ügyért, ami szol-
gálja a fejlődést. Már megvan a 
részemről, hogy milyen bizottsá-
got ambicionálok. Három testü-
letet jelöltem meg, ami közel áll 
hozzám, az energia, a környe-
zetvédelem és az önkormányza-
ti ügyek, amelyekkel a legjobb 
tudásom szerint szeretnék fog-
lalkozni parlamenti időszakom-
ban. Ezennel köszönöm meg azt a 
munkát, amit korábban a pártok, 
aktivisták végeztek, és köszönöm 
Jánosi Györgynek is a térség fejlő-
déséért végzett eddigi tevékeny-
ségét.

 Az ünnepélyes ceremónia 
zárásaként sorra gratuláltak a 
települések vezetői és díszpol-
gárai dr. Aradszki Andrásnak, 
köztük természetesen Diósd és 
Százhalombatta elöljárói is.

  Temesi László

Átadták a megbízólevelet

Az országgyûlési képviselõ  
körzete fejlõdésért dolgozik

Dr. Aradszki András a választási bizottság elnökétõl, Dr. Csigi Zsolttól vette 
át a megbízólevelet
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