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Az interpelláló Kubatov István 
elmondta, 2002-ben új kor-
szak kezdődött az Érdi Horvát 
Önkormányzat életében, amikor 
egymást követték a rác-horvát 
kultúrát felvonultató rendezvé-
nyek. A helyi politikus jelezte, 
hogy a megalakulástól mostaná-
ig szívén viselte az Érdi Horváth 
Önkormányzat sorsát, az érdi 
rácság sorsát, de egy ideje hall-
gat a helyi horvát önkormány-
zat. Elmaradtak a rác bálok, már 
nem szerveznek rác disznóto-
ros napot, elmaradt az adventi 
közös ünnep, nincsenek zenei 
napok, mûködésképtelenné vált 
az önkormányzat munkája.

Kubatov István szólt arról, 
hogy veszélybe került az Ófalusi 
Szőlővirág Ünnep elnevezésû 
rendezvényen való szerep-
lés is, noha tavaly az Érdi 

Horvát Önkormányzat nagy 
sikerrel vett részt az Ófalusi 
Pincetulajdonosok Egyesülete 
által szervezett eseményen. 

– Külön öröm számom-
ra, hogy Antunovits Antal és 
Veszelovits István áldozatos 
munkával készítették elő a 
május 29-én megrendezésre 
kerülő rendezvényt, ugyan-
akkor nagyon aggódom, mert 
az Érdi Horvát Önkormányzat 
mûködésképtelenné vált és 
bizonytalanná vált a rendezvény 
megszervezése – közölte a kép-
viselő.

Kubatov István elmondása 
szerint, ha meg akarnák szer-
vezni a rendezvényt, akkor 
szabályokat kellene megszeg-
ni. Egy jó ideje bármit is tesz 
a helyi horvát önkormányzat 
– testvérvárosi kapcsolat létesí-
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tése Sibenik városával, horvát 
nyelv oktatása a Körösi Csoma 
Sándor Általános Iskolában, 
rácbál – rendre szabálytalannak 
van kikiáltva. A képviselő arra 
kérte T. Mészáros Andrást, pol-
gármesteri keretéből támogassa 
300 ezer forinttal a tervezett 
rendezvény megtartását, a jegy-
zőtől pedig azt kérte, segítsen 
az Érdi Horvát Önkormányzat 
mûködőképességének a helyre-
állításában.

T. Mészáros András elmond-
ta, megvizsgálja, támogatható-e 
a polgármesteri keretből a ren-
dezvény.

Ki is akar valójában Érden 
lakóparkot és milyen célból? 
– tette fel a kérdést interpel-
lációjában Schütz István, azt 
követően pedig a helyi sajtót 
bírálta, mert véleménye szerint 
az nem tájékoztatott korrektül 
a lőtéri lakópark esetleges építé-
sével kapcsolatosan megtartott 
lakossági fórumon elhangzot-
takról. A képviselő elmondása 
szerint a polgármester lobbizott 
a lakóparkért és nem a KDNP 
politikusai.

T. Mészáros András közölte, 
érzékelve a fórumon megjelen-
teknek a lakópark építésével 
kapcsolatos ellenállását, a témát 
levették a napirendről.

– Az érdi helyi lapok szerkesz-

tésébe eddig sem szóltam bele, 
ezután sem kívánok beleszólni 
– jelentette ki a polgármester.

T. Mészáros András emlékez-
tetett arra, korábban az egyik 
képviselő azt hangoztatta, 
bontsák le a már megépült Érdi 
Sportcsarnokot és Uszodát, de 
ennek ellenére a józan ész azt 
diktálja, hogy meg kell oldani a 
komplexum sorsát.

– Az építést a vállalkozóra kell 
bízni, ugyanakkor csak akkor 
építhet, ha kompenzációt ad a 
városnak – tette hozzá a polgár-
mester.

Schütz István nem fogadta el 
az interpellációra adott választ, 
a közgyûlés viszont elfogadta.

Döcsakovszky Béla interpel-
lációjában elmondta, hogy a 
vagyongazdálkodási bizottság 
május 11-i ülésén a bizottság 
úgy döntött, hogy javasolja az 
Érd, Felső utca 45. szám alatti 
egyik lakás megvásárlását.

– Az ügylet több vonatkozás-
ban is kétes és nyilvánvalóan 
sérti az önkormányzat érdekeit. 
A polgármester kívánja-e felfüg-
geszteni a bizottság döntését, és 
az ügyet a közgyûlés elé terjesz-
teni – fogalmazott a képviselő.

T. Mészáros András válaszá-
ban közölte, fel kell függeszteni 
a bizottság határozatát, az ingat-
lan sorsáról pedig a közgyûlés 
dönt majd júniusban.

A helyi szocialista képviselő 
elfogadta a polgármester vála-
szát.

Döcsakovszky Béla újabb 
interpellációjában a polgármes-
teri gépkocsi cseréjével fogal-
mazott meg kérdéseket. Választ 
várt – többek között – arra a 
kérdésre, helyesnek tartja-e a 
polgármester, hogy közpénzből 
felső kategóriás autót vásároljon 
a mindenkori polgármesternek 
a hivatal, és megkérdezte, elfo-
gadhatónak tartja-e, hogy a gép-
kocsi használója a megvásárolt 
autó értékét három év alatt a 
vásárlási összeg 42 százalékára 
„harcolja le”.

– Az arcátlan urizálás miatt 
mikor kívánja lemondását 
benyújtani? – tette fel a kérdést 
Döcsakovszky Béla.

– A megfogalmazott kérdések 
nincsenek köszönő viszony-
ban sem a valósággal, ezekre 
15 napon belül írásban válaszo-
lok, amúgy pedig nem akarok 
lemondani polgármesteri tiszt-
ségemről – válaszolta a polgár-
mester.

Az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetésének módosításáról 
szóló javaslat tárgyalásával kez-
dődött meg az érdemi munka, 
melynek során Való Gábor és 
Schütz István jelezték, hogy a 
szocialista, illetve a KDNP-frak-
ciók nevében nem támogatják 
az előterjesztést. Jakab Béla 
is kifogásolta a hitelállomány 
növekedését, és kijelentette, 
2013-tól „fejre áll a város költ-
ségvetése”.

T. Mészáros András azt hang-
súlyozta, hogy a költségvetési 
tételek korrekt módon lettek 
meghatározva. A polgármester 
emlékeztetett arra, hogy Érd 
dinamikusan fejlődő város, és 
kívánatos lenne, ha nem törne 
meg ez a fejlődés, hanem 
továbbra is felhasználhatók 
lennének az európai uniós for-
rások. Csökkennek a pályázati 
lehetőségek, kevesebb lesz a 
felhasználható külső forrás, de 
ez is csak erősíti korábbi dön-
tésük jogosságát, amikor sok 
európai uniós pénzt tudtak a 
városba hozni, egyebek mellett 
uniós pénzekkel valósul meg 
a város csatornahálózatának a 
kiépítése.

– A városban nem folyik pénz-
pocsékolás és minden a telepü-
lésért történik – fogalmazott a 
polgármester.

Való Gábor a „lopakodó” 
költségvetést kifogásolta, Jakab 
Béla pedig elmondta, az „urizáló 
városvezetés” színvonaltalan és 
drága szolgáltatásokra költi a 
pénzt. 

A közgyûlésben a javaslat nem 
kapta meg a minősített többséget.

Vitát váltott ki a köztemetők 
fenntartásáról, rendjéről és üze-
meltetéséről szóló önkormány-
zati rendelet módosításáról, 
illetve a Janka utcai 4. szám alat-
ti ingatlan SZIGÜ Zrt-vel kötött 
bérleti szerződés megszünteté-
séről szóló előterjesztés. 

Schütz István azt javasolta, az 
előterjesztést vegyék le a napi-
rendről, Jakab Béla kijelentette, 
tartózkodni fog, Döcsakovszky 
Béla személyi összefonódással 
vádolta meg a polgármestert, 
Dombai Tamás szerint a vagyont 
olcsón adta bérbe az önkor-

mányzat, Miskolczi Katalin 
véleménye szerint minden felet 
meg kellett volna hallgatni, 
T. Mészáros András pedig azt 
mondta, az említett gazdasági 
társaság kétmillió forint bérleti 
díjjal tartozik, és tilos helyen 
tevékenykedik. A közgyûlés 
nem fogadta el az előterjesztést.

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése a Móra Ferenc 
Általános Iskola igazgatói veze-
tői beosztás ellátásával 2010. 
augusztus 1-jétől 2015. július 
31-ig Dombainé Bokor Máriát 
bízta meg, és jóváhagyta, hogy a 
2010. június 21. és 2010. augusz-
tus 13. közötti időszakban 
lebonyolításra kerülő napközis 
tábor pedagógiai-szakmai hátte-
rét a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola biztosítsa. 

A közgyûlés tudomásul vette 
az Érd Megyei Jogú Város 
Hivatásos Tûzoltósága, az Érdi 
Rendőrkapitányság, a Városi 
Polgárőr Egyesület 2009. évi 
tevékenységéről szóló beszámo-
lókat.

A közgyûlés zárt ülésen tár-
gyalta meg a különböző díjak 
odaítéléséről szóló javaslatokat.

Az egyebek napirendi pont 
keretében Miskolczi Katalin 
azt kérdezte a polgármester-
től, miért nem nyugtatta meg 
személyes találkozó során a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
környéki vállalkozókat a parko-
lási helyzetet illetően. 

T. Mészáros András közölte, 
hogy nem a vállalkozók, hanem 
az önkormányzat tulajdonát 
képezik az ott kialakított parko-
lóhelyek, de amennyiben igény 
van a személyes találkozóra, 
akkor bármikor hajlandó meg-
beszélni a dolgokat az ottani 
üzlettulajdonosokkal.

Antunovits Antal értetlenségé-
nek adott szót, amikor elmond-
ta, hogy Kubatov István az ő 
nevében kért 300 ezer forint 
támogatást a polgármestertől az 
Ófalusi Szőlővirág Ünnep meg-
rendezéséhez. A képviselő jelez-
te: az eseményre több énekkart 
és zenekart már meghívtak, és a 
rendezvény sikeres lebonyolítá-
sához 300 ezer forint támogatást 
kért T. Mészáros Andrástól.

 Papp János

Néha csendesen, máskor vehemensen vitatkoztak a képviselõ urak és hölgyek
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Dr. Való Gábor ismertette az MSZP-frakció álláspontját a költségvetés 
módosításával kapcsolatosan  


