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Dr. Való Gábor és Varga László interpellációra készülve

Dr. Veres Judit interpellációjá-
ban kemény szavakkal illette 
mindazokat, akik felelőtlenül 
tönkreteszik az érdi utcanév-
táblákat, és ezzel veszély-
helyzetet is okoznak, hiszen 
a táblák hiányában nem tud-
nak tájékozódni a mentősök. 
A képviselőnő emlékeztetett 
arra, hogy a közelmúltban 
kicserélt utcanévtáblák mint-
egy 15 millió forintba kerültek, 
de erre nincsenek tekintettel 
azok, akik megrongálják és 
összetörik a táblákat.

– A nyomravezetőket része-
sítsék nagyobb jutalomban, a 
rongálókat pedig példamuta-
tóan meg kell büntetni – java-
solta dr. Veres Judit.

T. Mészáros András polgár-
mester véleménye szerint is 
meg kell büntetni azokat, akik 
tönkreteszik az utcai táblá-
kat, és megígérte, hogy meg-
vizsgálják az eredményesebb 
hatósági beavatkozás feltétele-
inek a megteremtését.

Az egyik szocialista képvise-
lő megkérdezte a polgármes-
tertől, van-e tudomása arról, 
hogy illegálisan sittet helyez-
tek el az érdi szennyvíztelep 
közvetlen szomszédságában 
és az ercsi határban, ahol már 
vizsgálódnak is az ügy kap-
csán.

T. Mészáros András válaszá-
ban közölte, nincs tudomása 
az illegális hulladékszennye-
zésről, és jelezte, amennyiben 
igaz a szocialista politikus 
által említett eset, akkor fel-
számolják az illegális lerakót, 
Ercsiben pedig meg kell állapí-
tani, mi történt a valóságban. 
A szocialista politikus azt is 
elmondta, személyesen meg-
győződött arról, hogy a Rávna 
projekt hulladékáról van szó, 
a polgármester pedig kijelen-
tette, hogy rosszindulatú poli-
tikai interpellációról van szó.

A képviselő nem fogad-
ta el az interpellációra adott 
választ, a közgyûlés 14 igen, 
hat nem és két tartózkodás 
mellett elfogadta.

A KDNP-frakció egyik tagja a 
Heti Válaszban megjelent hely-
reigazításról szólva elmond-
ta, ő egyetért a képviselők 
számának a csökkentésével, 
és személy szerint nem szor-
galmazta, hogy társasházak 

épüljenek Érden. Ezzel szem-
ben a polgármester luxusget-
tóért lobbizott Kertvárosban. 
A kereszténydemokrata képvi-
selő szerint jó lenne, ha a pol-
gármester lemondana, és nem 
indulna az októberi választá-
son.

T. Mészáros András közöl-
te, indul a választáson, és a 
választópolgárok eldöntik, kit 
támogatnak majd. 

– A közgyûlés megalkotta a 
Helyi Építészeti Szabályzatot, 
amely Érden gátat vet a fele-
lőtlen építkezéseknek – tette 
hozzá a polgármester, majd 
emlékeztetett rá: a keresztény-
demokrata frakcióban helyt 
foglaló képviselő korábban 
kijelentette, hogy nem érdekli, 
mi épül, csak sok pénzt kap-
janak.

A képviselő nem fogad-
ta el az interpellációra adott 
választ, a közgyûlés viszont 13 
igen, nyolc nem és egy tartóz-
kodás mellett elfogadta.

A KDNP-frakció egyik 
tagja interpellációjában arról 
beszélt, hogy a beismerés nem 
mentesít a felelősség alól, és 
megkérdezte, mi lett a sorsa a 
150 millió forint túlszámlázási 
összegnek.

T. Mészáros András vála-
szában kijelentette, nincs és 
nem is volt szó beismerésről, 
csak tájékoztatta a közgyûlést, 
amúgy pedig visszakövetelte 
a túlszámlázásban szereplő 
összeget, de az illetők vitatják 
annak jogosultságát, ezért a 
független bíróság majd dönt 
az ügyben.

A KDNP-frakció tagja 
nem fogadta el a választ, a 
közgyûlés viszont elfogadta.

Tímár Istvánné nem fogadta 
el a polgármester egy korábbi 
interpellációjára adott vála-
szát, és kifogásolta a válasz 
hangnemét. Az interpelláció-
ban a képviselőnő arra volt 
kíváncsi, milyen alapon kapott 
helyet a Központi Kávéházban 
az Érdi Lap. A polgármester 
elmondta, egy magánszemély 
mûködteti a kávézót, aki bérbe 
adta az egyik helyiséget, és 
ebben semmi jogszerûtlenség 
nincs.

Tímár Istvánné nem fogad-
ta el a választ, a közgyûlés 
viszont igen.  –papp-

Interpellációk

A közgyûlés egyhangú szava-
zattal hozzájárult dr. Szigetvári 
György, dr. Könyves Klára, dr. 
Incze Ferenc, dr. Radvánszky 
Katalin, dr. Tóth Katalin, dr. 
Deák Gábor, dr. Deák Erzsébet, 
dr. Sziráki Csaba, dr. Váli 
Erzsébet, dr. Schütz István, dr. 
Schütz Andrea, dr. Szalai Ilona 
és dr. Horváth Ildikó háziorvo-
sok szerződésének megújításá-
hoz.

A szerződések a vonatkozó 
orvosi kamarai állásfoglalást 
figyelembe véve ötéves időtar-
tamra kerültek megkötésre.

A közgyûlés elfogadta a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Tanuszoda-projekt átfogó 
mérnöki-mûszaki és gazdasá-
gi szakértői feladatok elvég-
zéséről szóló, a BPO-AUDIT 
Könyvvizsgáló és Vezetési 
Tanácsadó Kft. által elkészített 
szakértői jelentést.

Az előterjesztés szerint a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
bővítése és tanuszoda építése 
során 2009 szeptemberében 
összesen 60.508.529 Ft érték-
ben pótmunka és többletmunka 
igény merült fel. Az összeget a 
közgyûlés a 2009. évi költségve-
tés terhére a 248/2009. (IX.10.) 
és 249/2009. (IX.10.) KGY. hatá-
rozataival biztosította, a beru-
házás befejezése érdekében, 
egyúttal a 250/2009. (IX.10.) 
közgyûlési határozatával vizs-
gálat lefolytatását rendelte el: 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy külső szakértő bevonásá-
val vizsgáltassa meg a beruhá-
zással kapcsolatos folyamatot a 
tervezés kezdetétől, a teljes eljá-
rásra kiterjedően. Elrendelte, 

hogy a vizsgálat terjedjen ki 
arra is, hogy a pályázati eljárás 
során tervezési, engedélyezési, 
kivitelezési és irányítási szem-
pontból a szükséges lépések 
jogszerûen, az előírásoknak 
megfelelően történtek-e meg. 
Vizsgálni kellett a beruházás 
költségvetésének gazdaságossá-
gát, célszerûségét is. 

A vizsgálatot az ÉSZ-KER Kft. 
folytatta le, a benyújtott vizsgála-
ti jelentést 2009. decemberében 
két bizottság véleményezte. 
A városfejlesztési, mûszaki és 
mezőgazdasági bizottság a vizs-
gálati jelentést a közgyûlésnek 
elfogadásra javasolta, míg 
a pénzügyi és költségvetést 
ellenőrző bizottság a jelen-
tést elutasította. A közgyûlés 
2009. december 17-ei ülésének 
napirendjén szerepelt a szak-
értői jelentés megtárgyalása. 
A testület az ÉSZ-KER Kft. által 
összeállított szakértői jelentést 
elfogadta, de ezzel egyidejûleg 
újabb vizsgálatot rendelt el. 
A döntés értelmében a szakér-
tő kiválasztására közbeszerzési 
eljárás keretében került sor, az 
ajánlati felhívást a pénzügyi és 
költségvetést ellenőrző bizott-
ság is megtárgyalta.

A közbeszerzési eljá-
rás nyertese, a BPO-AUDIT 
Könyvvizsgáló és Vezetési 
Tanácsadó Kft. lefolytatta a 
vizsgálatot, és 2010. július 1-jei 
dátummal benyújtotta jelenté-
sét. 

A közgyûlés tagjai zárt ülé-
sen megválasztották a szavazat-
számláló bizottságok tagjait.

 
 Papp János

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 
2010. október 3. napjára kitûzött választása 

eljárási határidõi és határnapjai

Választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése 
(Ve. 25. § (2) bek.) Szeptember 17-én 16.00 óráig
Közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda 
vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet kérésére átadja (Ve. 45.§ (2) 
bek.) Szeptember 13-tól
Igazolás iránti kérelem ajánlott levélben (Ve. 104. § (4) bek.)
Szeptember 28-ig beérkezzen
Igazolás kiadása (Ve. 104.§ (4) bek.) Október 1-jén 16.00 óráig 
Módosított névjegyzék megtekintése (Ve. 15.§ (3) bek.)
Október 1-jén 16.00 óráig
A helyi közszolgálati mûsor-szolgáltatók a vételkörzetükben 
induló egyéni választókerületi jelöltek politikai hirdetéseit leg-
alább egyszer ingyenesen közlik (Ve. 93. § (1) (2) bek.)
Szeptember 18-tól szeptember 30-ig,  illetve október 2-án
Kampány (Ve. 40. § (1) bek.) Választás kitûzésétõl október 3. 
00.00-ig 
Kampánycsend (Ve. 40. § (1) bek.) Október 3-án 00.00 órától 
19 óráig 
A HVB összesíti a szavazatokat, megállapítja a választás ered-
ményét (Ve. 73.§ (3) bek.) Legkésõbb október 4-én
Jegyzõkönyvek egy példánya megtekinthetõ a választási irodá-
ban (Ve. 75.§ (2) bek.) Október 6-án 16.00 óráig
Plakátok eltávolítása (Ve. 42.§ (6) bek.) November 2-ig

Csõzik László és csapata az ajánlószelvények átadása elõtt
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