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T. Mészáros András, a megyei 
jogú város polgármestere a múlt 
héten megtartott sajtótájékozta-
tóján emlékeztetett arra, hogy 
a Fidesz érdi szervezete és a 
jelenlegi városvezetés időben 
elkezdte az új önkormányza-
ti ciklusra való felkészülést, és 
szakpolitikusaik kidolgozták a 
II. Batthyány Tervet, amely hosz-
szú távon alapja lehet Érd stabil 
és biztonságos fejlődésének. 

– E terv alapján olyan várost 
építünk, ahova nemcsak lakni 
járnak az emberek, de ottho-
nuknak is érzik azt – fogalma-
zott a polgármester.

T. Mészáros András hangsú-
lyozta, hogy 2006-2010 között 
jelentőset léptek előre a program 
megvalósításában, és a követke-
ző ciklusban folytatni szeretnék 
a városépítő munkát azzal a csa-
pattal, amely eddig is kivette 
részét a közös munkából.

A polgármester elmon-
dása szerint a program neve 
kétszeresen is indokolt: egy-

részt Batthyány Lajos minisz-
terelnök, a magyar reformkor 
kiemelkedő, nemzeti érzelmû 
polgára volt, Batthyány Fülöp 
herceg, Érd XIX. századi újjá-
építője pedig mecénásként tette 
ismertté nevét. 

– A városvezetés szerint az 
előttünk álló legfontosabb fel-
adat, hogy Érdet XXI. századi 
várossá tegyük. Ez szükséges-
sé teszi mind az infrastruktúra, 
mind a város lakóit és vállal-
kozásait kiszolgáló intézmény-
hálózat átgondolt, tervszerû 
és fenntartható fejlesztését és 
minőségének javítását – jelen-
tette ki a polgármester.

T. Mészáros András a 
következő önkormányza-
ti ciklus egyik legfontosabb 
feladatának nevezte az Érdi 
Rendőrkapitányság épületének 
a végleges megoldását, és emlé-
keztetett arra, hogy Pest megye 
második legnagyobb rendőrka-
pitányságának a munkatársai 
szégyenletes munkakörülmé-

nyek között dolgoznak egy 
lepusztult épületben.

– Programunkban szerepel 
önálló bíróság és ügyészség 
Érdre való telepítése, hiszen az 
érdi kistérség mintegy 130 ezer 
lakója várja el, hogy könnyített 
menetben és optimális időben 
tudják elintézni ügyes-bajos 
ügyeiket. Az nem megoldás, 
hogy minden üggyel Budapestre 
vagy Budaörsre kelljen utazni 
– tette hozzá a polgármester.

T. Mészáros András jelez-
te, hogy az idén decemberben 
átadásra kerülő érdi orvosi 
szakrendelő megold ugyan egy 
sor egészségügyi problémát, de 
ettől eltekintve nagy szükség 
mutatkozik egy önálló kórház 
Érdre telepítésére, mert megnőt-
tek az egészségügyi elvárások. 

– Az új kórháznak a finan-
szírozási módja még nem biz-
tosított, de reményeink szerint 
megtaláljuk a beruházáshoz 
szükséges anyagi forrásokat 
– mondta a polgármester.

T. Mészáros András szerint a 
II. Batthyány Terv nagy jelentő-
séget tulajdonít a közlekedés-
nek. A tervek szerint normali-
zálni kívánják az M7-ről való 
lejárást, az M1-sel és az M0-sal 
való közlekedés összekötésének 
a lehetőségét, mert délutánon-
ként Budaörsig torlódik fel az 
Érdre tartó gépkocsisor.

– A tervek elkészültek, jelen-

leg zajlik az engedélyeztetés, és 
tavaly azt az ígéretet kaptuk a 
Nemzeti Infrastruktúra Zrt-től, 
hogy 2011. márciusában elkez-
dődnek a munkálatok – mondta 
T. Mészáros András.

A polgármester elmondása 
szerint új kapcsolódási lehe-
tőségeket szükséges teremteni 
az M0-ás és az M7-es úthoz. 
Emlékeztetett rá, hogy a 30-as 
és 40-es vasúti vonalak rekonst-
rukciója jelentősen megkönnyí-
ti majd Érd közlekedését. 
A tervezés jelenleg már folyik, a 
Bagoly utcai felüljáró esetében 
már elkezdődtek a tárgyalások a 
kisajátításokról, és remény van 
arra, hogy a következő ciklus 
ideje alatt elkészüljön a beru-
házás.

– Óriási gondot jelentett 
az elmúlt időszakban a csa-
padékvíz Érden, ezért a II. 
Batthyány Terv különösen fon-
tos célkitûzésként fogalmazta 
meg ennek a kérdésnek a meg-
oldását, amelyre mintegy 4,5 
milliárd forintot terveznek majd 
elkölteni a következő ciklusban 
– fogalmazott a polgármester.

T. Mészáros András megem-
lítette, hogy az elmúlt ciklusban 
– sajnálatos módon – egyetlen 
útépítéssel kapcsolatos pályá-
zat sem volt sikeres, mert a 
fővárosi lobbi jóval erősebbnek 
bizonyult a Pest megyei útépítő 
lobbinál, de reményét fejezte ki, 

A program új életminõséget kínál az érdieknek a következõ ciklusban

A II. Batthyány Terv városfejlesztési céljait  
ismertette a fideszes városvezetés  
Az Érden mûködõ politikai pártok közül elsõként a Fidesz 
Magyar Polgári Párt képviseletében irányító jelenlegi 
városvezetés hozta nyilvánosságra a következõ négy 
évre szóló önkormányzati ciklus fõbb tennivalóit és 
célkitûzéseit megfogalmazó programját, amely folytat-
ni kívánja a 2007-ben elfogadott I. Batthyány Tervben 
foglalt városfejlesztési elképzeléseket.

hogy ezen a gyakorlaton sikerül 
változtatni.

A polgármester ismertetése 
szerint a gazdasági programban 
szó esik a köztemető bővíté-
séről és a temetkezési szolgál-
tatások színvonalemeléséről is, 
mert a jelenlegi köztemető már 
kicsinek bizonyul.

– Fejleszteni kívánjuk a közös-
ségi közlekedést, Tóth Tamás 
tanácsnok vezetésével már elké-
szültek a tanulmányok, és az 
elnyert 250 millió forint pályá-
zati összeg elegendő lesz az elő-
készítő munkálatokra. Vásárolni 
kell 10-15 új autóbuszt, aka-
dálymentesítjük a felszállást, 
és biztosítjuk a kerekes székkel 
közlekedők felszállási lehetősé-
gét – közölte a polgármester, 
aki kijelentette: bővíteni kell a 
jelenlegi mûvelődési központot 
is, mert már nem felel meg a 
megnövekedett igényeknek. 

A fideszes polgármester 
beszélt az oktatás modernizá-
lásának a szükségességéről, és 
elmondta, hogy a lakossági és a 
szülői munkaközösségek kéré-
sére tervbe vették, hogy meg-
teremtik a gimnáziumi oktatás 
feltételeit a Széchenyi Általános 
Iskolában és a Teleki Sámuel 
Általános Iskolában.

– Nem lesz könnyû feladat, 
de meggyőződéssel állítom, 
megvalósítjuk a II. Batthyány 
Tervben foglalt iskolamoderni-
zálási célokat, és ezzel jelen-
tősen megkönnyítjük az érdi 
iskolások és szülők helyzetét 
– jelentette ki a polgármester.

A II. Batthyány Terv foglal-
kozik az óvodai és bölcsődei 
helyek bővítésével, és azt ígéri, 
a következő ciklusban mintegy 
500 kisgyereknek biztosítanak 
majd helyet a kapacitások növe-
lése révén.  Papp János

T. Mészáros András elmondta: bõvíteni kell a jelenlegi mûvelõdési köz-
pontot is, mert már nem felel meg a megnövekedett igényeknek
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