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T. Mészáros András elmond-
ta, hogy az utóbbi napok ked-
vezőtlen időjárási viszonyai 
miatt mûszaki hiba keletkezett, 
és lebénultak az elektronikai 
eszközök a Polgárok Házában, 
és igyekezett megnyugtatni a 
közgyûlés elhalasztását indít-
ványozó személyeket, hogy a 
mûszakiak folyamatosan dol-
goznak a hiba elhárításán, és 
hamarosan helyreáll a televíziós 
közvetítés.

Miután a képviselő-testület 
a közgyûlés folytatása mellett 
döntött, elkezdődött az érde-
mi munka. Meghívottként 

dr. Kőszegi Gábor, az Érdi 
Szakorvosi Rendelőintézet 
főigazgató főorvosa arról tájé-
koztatta a képviselőket, hogy 
az intézmény egynapos sebé-
szettel, kúraszerû kezelési rész-
leggel és rehabilitációs nappali 
kórházi ellátási profillal bővül, 
ezért új szakemberek foglal-
koztatása válik szükségszerûvé. 
A testület 24 igen szavazattal 
megszavazta a sürgősséggel elő-
terjesztett javaslatot.

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése a Vagyongazdál-
kodási és Beszerzési Bizott-
ságnak az önkormányzati ingat-

lanhoz kapcsolódó szolgáltatá-
sokkal összefüggő intézkedé-
sekkel (ingatlan értékbecslés, 
vagyonkataszter) kapcsolatos 
interpelláció kivizsgálásának 
eredményéről szóló határozata 
alapján úgy döntött, tudomá-
sul veszi, hogy az ingatlanva-
gyon értékbecslés tárgyában az 
ÉGSZI Senior Kutató és Szervező 
Kft-vel 2009. szeptember 1-jén 
kötött megbízási keretszerződés 
felmondásra került. Ugyancsak 
felmondásra került a 2007. 
november 5-től határozatlan 
időre kötött, az önkormányzati 
ingatlan vagyonkataszter folya-

matos karbantartására irányuló 
megbízási szerződés is.

A közgyûlés felkérte a pol-
gármestert, hogy az okozott 
kár összegéről, a visszafizetés 
módjáról és idejéről az ÉGSZI 
Senoir Kft-vel folytasson egyez-
tető tárgyalásokat, és a tárgya-
lások eredményéről a közgyûlés 
következő ülésén számoljon be. 

Ezt követően a testület megvi-
tatta az Érd Megyei Jogú Város 
Idősügyi Tanácsának létrehozá-
sáról szóló javaslatot. Az elő-
terjesztő ismertetése szerint a 
Magyar Köztársaság Kormánya 
Idősügyi Tanácsot hozott 
létre, amely a kormány mellett 
mûködő konzultatív, véleménye-
ző és javaslattevő testület. Az 
Önkormányzati Minisztérium 
2009. március 24-én megál-
lapodást kötött a Nyugdíjasok 
Országos Képviseletével a helyi 
önkormányzatok és az idős-
ügyi civil szervezetek közöt-
ti együttmûködés fejlesztése 
és kiszélesítése érdekében. Az 
Önkormányzati Minisztérium 
kezdeményezte, hogy vala-
mennyi megyei és települési 
önkormányzat az idősek érdeke-
inek képviseletére hozzon létre 
Idősügyi Tanácsot. Az Idősügyi 
Tanácsok megalakulásának 
elsődleges célja az idős embe-
rek érdekeit képviselő, védő és 
társadalmi szervezetek, egye-
sületek, klubok és Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
együttmûködésének elősegítése. 
Az idős embereket érintő prob-
lémák és események feltárása, 
megismerése és azok megoldásá-
nak segítése, az információk cse-
réje, vélemények egyeztetése. 

2010. január 1-én a város-
ban 13 734 fő a 60 év felettiek 
száma. Ebből kiindulva, min-
denképpen indokolt egy olyan 
testület létrehozása, amely az 
idősek érdekeit, igényeit folya-
matosan figyelemmel kíséri, 
segíti érdekeik érvényesítését. 
Cél, hogy az idősödők, és idősek 

Indulatokat váltott ki a kampányszagú közgyûlés

Meghosszabbították  
a háziorvosok szerzõdéseit
Kellemetlen közjátékra adott okot a televíziós közvetítõvonalban bekövetkezett 
mûszaki hiba, mert két képviselõ is kezdeményezte, hogy addig szüneteltetni kell a 
közgyûlés munkáját, amíg helyre nem áll a közvetítõvonal. És hogy az elektronikai 
rendszer minden hibájára sor kerüljön, Varga László bejelentette, a rendszer meg-
hibásodása miatt nem állt módjában, idõben megismerni a napirenden szereplõ 
elõterjesztéseket, emiatt aggályát fejezte ki, és kifogásolta, miért nem juttatták el 
számára írásban az említett irományokat.

tevékenyen részt vehessenek 
a társadalmi és gazdasági élet-
ben, továbbá számarányuknak 
megfelelő képviselethez juthas-
sanak a döntéshozatal különbö-
ző szintjein, közvetlenül meg-
jelenítve társadalmi csoportjuk 
érdekeit. Elkészült Érd Megyei 
Jogú Város Idősügyi Tanácsának 
Szervezeti és Mûködési 
Szabályzata, mely pontosan 
szabályozza a testület feladata-
it, összetételét és mûködésének 
rendjét. Tekintettel arra, hogy 
az Idősügyi Tanács önálló költ-
ségvetéssel nem rendelkezik, a 
mûködésével összefüggő felté-
teleket és kiadásokat az önkor-
mányzat biztosítja. Ennek ter-
vezésére 2011. évtől kezdődően 
a polgármesteri hivatal költ-
ségvetésén belül kerül sor. Az 
önkormányzat elismerve az idő-
sek érdekképviseletének fontos-
ságát, az idősek megbecsülésé-
nek jeléül 2010. évben az Idősek 
Világnapjának megrendezésére 
biztosít 400  000 forintot. 

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése 2010. szeptember 
15-i hatállyal létrehozta a város 
Idősügyi Tanácsát. 

A képviselő-testület elfo-
gadta a zaj- és rezgésvédelem 
helyi szabályozásáról szóló 
61/2009. (X.16.) közgyûlési 
rendelet módosítására, zajvé-
delmi szempontból fokozottan 
védett terület kijelölésére vonat-
kozó javaslatot. Az előterjesztő 
indoklása szerint a közgyûlés 
a 2009. októberi 15-i ülésén 
a zaj- és rezgésvédelem helyi 
szabályozásáról szóló rendelet 
elfogadása mellett a 302/2009. 
közgyûlési határozatával szán-
dékát fejezte ki az Érd Ófaluban 
a Beliczay sziget, a Kálvária 
plató, a Kakukkhegy, valamint 
a Duna-part közelében tervezett 
új városi közpark zajvédelmi 
szempontból fokozottan védett 
területként történő kijelölésére. 

A kijelölést a tököli repülőtér 
fejlesztésével és a közelmúlt-
ban megkezdődött tervezések-
kel kapcsolatosan a repülőtér 
használatából eredően az Érdet 
most is érintő zajterhelés eset-
leges további növekedésének 
megakadályozása teszi szüksé-
gessé, annak érdekében, hogy 
a terheléssel jelenleg is érintett 
lakosságot és területet megvéd-
jék a későbbi esetleges intenzí-
vebb zajterheléstől. 

A közgyûlés módosította a 
személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevéte-
léről és a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló rendele-
tet, és a képviselők meghatá-
rozták Érd megyei Jogú Város 
közoktatási intézményeiben a 
2010/2011. tanévben a pedagó-
gus álláshelyek számát és az 
iskolai heti órakeretet.

A közgyûlés engedélyezte a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium, 
a Kincses Óvoda és a Szivárvány 
Óvoda maximális osztály- és 
csoportlétszám túllépését az új 
tanévben.

Határozati javaslatot fogad-
tak el a képviselők arról, 
hogy Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése a 2010. évi költ-
ségvetésről szóló, 17/2010 
(III. 05.) közgyûlési rendelete 
alapján a „mûemlékvédelem” 
céljára elkülönített 10.000.000,- 
Ft összeget a Székesfehérvári 
Egyházmegye Püspökével foly-
tatott tárgyalás alapján – elszá-
molási kötelezettség mellett 
– az Ófalui Szent Mihály temp-
lom felújítási munkáinak támo-
gatására fordítja.

A közgyûlés megvitatta az 
Érd-Kom Kft-vel kötendő meg-
állapodás elfogadásáról szóló 
javaslatot, amely szerint tárgya-
lások kezdődtek az önkormány-
zat és a szolgáltató között az 
elszámolás módjáról, valamint a 
már elvégzett szolgáltatások, és 
a szolgáltatónak az önkormány-
zat felé fennálló tartozásainak 
rendezéséről. A megszületett 
megállapodás-tervezet két feje-
zetre tagolódik, az egyik az 
elmúlt időszak tartozásainak a 
rendezésére irányul, és a jövő-
re vonatkozóan felhatalmazza 
a polgármestert a tárgyalások 
lefolytatására.

A tervezet értelmében az 
önkormányzat a szolgáltató 
felé fennálló tartozását 2010. 
és a 2011. évben négy egyen-
lő részletben fizeti meg, míg a 
szolgáltató az önkormányzat-
tal szemben fennálló tartozását 
egy összegben, legkésőbb 2010. 
szeptember 31-ig fizeti meg.

A közgyûlés felhatalmazta 
a polgármestert, hogy folytas-
son tárgyalásokat a szelektív 
hulladékgyûjtés, valamint a 
zöldhulladék elszállítására 
vonatkozó legkedvezőbb díjak 
kialakítása érdekében, és az 
ennek eredményeképpen lét-
rejövő megállapodás-tervezetet 
terjessze a közgyûlés elé. 

A közgyûlés az „Érd Megyei 
Jogú Város vízellátási rendsze-
rének rekonstrukciója az ellátás-
biztonság javítása érdekében” 
címû pályázat megvalósítása 
érdekében úgy döntött, hogy 
néhány belterületi ingtatlan 
vonatkozásában a tulajdonosi 
és vagyonkezelői jogokat gya-
korló MÁV Vagyonkezelő Zrt-
vel a vezetékkel terhelni kívánt 
ingatlanrészek értékcsökkené-
sére vonatkozóan kártalanítási 
megállapodás megkötésére irá-
nyuló kötelezettségvállaló nyi-
latkozatot tesz. 

A közgyûlés kinyilvánítot-
ta, hogy a 0191/72, 0191/73, 
0191/74, 0191/75 és 0191/77 
helyrajzi számú ingatlanok 
mûvelésből való kivonását, és 
belterületbe vonását – a hatá-
lyos településrendezési tervek 
alapján, út kialakításának céljá-
ból, valamint a Gksz-1 övezet-
nek megfelelő gazdasági terü-
letfejlesztési céllal (gazdasági, 
kereskedelmi központ) – az 
ingatlanon fejleszteni szándé-
kozó tulajdonosok kérelmére 
kezdeményezi. 

Segesdi János és dr. Veres Judit a tanácskozás megkezdése elõtt
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