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A közgyûlés  érdemi  munká-
ja  előtt  T. Mészáros András 
polgármester  megemlékezett 
lapunk munkatársa, Papp János 
haláláról,  aki  súlyos  betegség 
következtében  október  25-én 
hunyt  el.  A közgyûlés  felállva 
egyperces  néma  tisztelgéssel 
emlékezett a köztiszteletet kiér-
demelt újságíró kollégára. 
Az  első  napirendi  pontban 

a  polgármester  javasolta  az 
önkormányzati  struktúra,  fel-
adatok és hatáskörök megválto-
zásával  érintett  bizottságokkal 
kapcsolatos  egyes  önkormány-
zati  rendeletek  módosítását. 
Ez  azért  szükséges, hogy  az új 
bizottságok  a  feladataikat  és  a 
hatásköröket jogszerûen gyako-
rolni  tudják az új  rendszerben. 
Az  előterjesztést  a  közgyûlés 
ellenszavazat nélkül elfogadta.
A következő  napirendi  pont 

a  településkép  szempontjá-
ból  érzékeny  területeken  lévő 
ingatlanok  kereskedelmi  hasz-
nálatára  vonatkozó  szabá-
lyok  szigorításáról  szólt.  Ezen 
témában  a  város  építészeti 
örökségének  helyi  védelméről 
szóló  közgyûlési  rendelet  sza-
bályait  célszerû  megváltoztat-
ni.  A védett  terület  jelenleg  az 
Ófalu, valamint az Alsó és Felső 
utca  menti  területek  a  Katalin 
utcáig  terjedően.  Az  előterjesz-
tésben  Tóth Tamás  alpolgár-
mester javasolta a városközpont 
védett  területté  nyilvánítását, 
egyidejûleg  a  védett  területen, 
valamint  a  helyi  egyedi  véde-
lem alatt álló építmények ingat-
lanjain  a  településkép  védelme 
indokával tiltó és korlátozó sza-
bályozás bevezetését. Az előter-
jesztést a közgyûlés elfogadta.
Tóth  Tamás  alpolgármester 

javaslatot  tett  a  közterületek 
használatáról  szóló  önkor-
mányzati rendelet módosítására 
is. A lakosság az utóbbi  időben 
különösen  a  városközpontban 
tapasztalhatta  a  városképbe 
nem  illő,  az  utcaképet  rontó 
kereskedelmi  tevékenységek, 
például  kis  asztalkáról,  ideig-
lenes  pultról  történő  árusítás 
megjelenését.  A júliusban  szü-
letett  helyi  építési  szabályzat 
rendelkezései  már  lehetőséget 
adnak  e  tevékenységek  egy 
részének  tiltására. Annak  értel-
mében Érd egész területén (köz- 
és  magánterületen  is)  mozgó 
jármû,  lakókocsi,  utánfutó  és 
egyéb  eszköz  építményként 
nem  helyezhető  el  és  elárusí-
tóhelyként  nem mûködtethető, 
az  ilyen  tevékenység  szankci-
onálható.  A városképbe  nem 
illő árusítás további korlátozása 
– például leterített plédről, kem-

pingasztalról  –  a  közterületek 
használatára  vonatkozó  helyi 
szabályozás  kiegészítésével 
érhető el. A rendelet a városkép 
arculatát  rontó közterület-hasz-
nálatnak  minősíti  a  környezet 
jellegébe, vagy rendezvény ese-
tén  annak  színvonalába  nem 
illeszkedő elárusítóhelyet, szol-
gáltató,  bemutató  vagy  szóra-
koztató  tevékenységet,  amely-
ről  az  engedély  megadására 
jogosult  szerv megkeresésére  a 
városi  főépítész  adhat  szakmai 
véleményt.  Az  előterjesztést  a 
közgyûlés elfogadta.
A polgármester  javaslatára  a 

közgyûlés módosította a szerve-
zeti  és  mûködési  szabályzatról 
szóló  rendeletet,  amely  felso-
rolja  a  bizottságokat,  hatáskö-
reiket,  azok  tagjait,  valamint  a 
bizottságokra átruházott felada-
tokat.  A polgármesteri  hivatal-
ban a köztisztviselői törvény és 
a munka törvénykönyve hatálya 
alá  tartozó  álláshelyek  számát 
tíz  fővel  csökkentve  225  főre 
javasolta  változtatni.  Az  elő-
terjesztést  15  igen  szavazattal 
fogadta el a közgyûlés.
T. Mészáros András előterjesz-

tette az önkormányzat idei költ-
ségvetésének 3. számú módosí-
tását a Magyar Államkincstártól 
beérkezett,  az  eredeti  költség-
vetésben  nem  szereplő  bevé-
telek,  a  közgyûlés  által  elfoga-
dott  és  jóváhagyott  döntések, 
az  intézmények  és  a  polgár-
mesteri  hivatal  mûködéséhez 
szükséges  források  átcsoporto-
sítása  és  biztosítása  miatt.  Az 
előterjesztés  részletesen  tar-
talmazza  a  módosítási  javasla-
tokat  bevételi  és  kiadási  szak-
feladatonként.  A költségvetési 
bevételi  és  kiadási  főösszeg 
167 841  E Ft-tal  növekedett. 
Összességében  a  módosítási 
javaslatokkal  Érd  Megyei  Jogú 
Város Önkormányzata 2010. évi 
bevételi  és  kiadási  főösszege 
23 364 253  E Ft-ra  növekszik, 
amelyből a hitelfelvétel főössze-
ge változatlanul 2 365 435 E Ft. 
A módosítások összességében a 
költségvetési hiányt nem növel-
ték.  A költségvetési  céltartalék 
összege  720 978  E Ft-ra,  míg 
az  általános  tartalék  e  103 282 
E Ft-ra  változik,  az  általános 
tartalék a 2. számú költségveté-
si  módosításhoz  képest  64 401 
E Ft-tal emelkedett. A javaslatot 
a közgyûlés 15 igen szavazattal 
elfogadta.

Segesdi János  alpolgármester 
terjesztette  elő  Érd  háziorvosi 
körzeteiről  szóló  rendeletének 
módosítását.  A tanulók  létszá-
mának változása miatt az iskola 
védőnői körzeteket át kell alakí-

tani, amellyel a szakorvosi ren-
delőintézet  a  védőnők  részére 
teljes mértékben igényelni tudja 
az  OEP-finanszírozást,  azon 
kívül  az  ellátás  minőségének 
javulása  is  várható  az  intézke-
déstől. A javaslatot a közgyûlés 
egyhangúlag elfogadta.
A polgármester előterjesztésé-

re  a  vállalkozásoknak  nyújtan-
dó támogatások feltételrendsze-
réről szóló rendelet egy ponttal 
egészült  ki,  amely  a  szakmai 
képzési  programok  támogatá-
sát  teszi  lehetővé.  A javaslatot 
a  közgyûlés  egyhangúlag  elfo-
gadta.
A következő napirendi pontot 

szintén  a  polgármester  terjesz-
tette elő:  javasolta hozzájárulás 
biztosítását  a  Corvinus  TISZK 
(Térségi  Integrált  Szakképző 
Központ)  mûködéséhez. 
Félmillió  forintról  van  szó, 
amely  lehetővé  teszi,  hogy  a 
Koós  Károly  Szakképző  Iskola 
a  belépjen  az  említett  TISZK-
be.  Így  lehetővé  válik,  hogy 
az  ügyviteli  szakmacsoport 
területén  24  fő  elsajátíthassa 
az  irodai  asszisztens  szakma 
gyakorlásához  szükséges  mun-
kafolyamatokat  az  iskola  helyi 
tanterve  alapján,  a  központi 
program  figyelembevételével. 
A javaslatot  a  közgyûlés  egy-
hangúlag elfogadta.
A polgármester  javasolta  a 

közgyûlésnek  a  Tárnok  terüle-
tén  lévő  hulladéklerakó  fenn-
tartási  költségeire,  valamint  a 
rekultivációs  munkák  elvégzé-
séhez készülő pályázat lebonyo-
lításához szükséges fedezet biz-
tosítását.  A környezetvédelem 
érdekében  kiírt  pályázat 
benyújtásához  önkormány-
zatunk  2,189  millió  forinttal 
járult  hozzá.  A pályázatot  több 
mint  96,5 millió  forint  összegû 
támogatásra  érdemesnek  ítél-
ték  a  bírálók.  A pályázat  sike-
res lebonyolítása érdekében Érd 
további  2 682 885  forintot  for-
rásátadással  még  az  idén  átad 
Tárnok önkormányzata részére, 
a lerakó utógondozásának költ-
ségeire pedig évi 867 500 forin-
tot  biztosít  a  következő  tíz  év 
költségvetésében.  A javaslatot 
a  közgyûlés  egyhangúlag  elfo-
gadta.
A polgármester  az  Érd  és 

Térsége  Víziközmû  (ÉTV)  Kft. 
tulajdonosi  összetételének  vál-
tozása  miatt  a  nap  legkelleme-
sebb  javaslatát  terjesztette  a 
közgyûlés elé. Az érvényes tör-
vényi  előírások  szerint  ugyanis 
a  Fővárosi  Csatornázási Mûvek 
Zrt. és a Veolia Zrt. megvalósult 
vagyongyarapodása  következ-
tében meghatározott  üzletrészt 

vissza  kellett  osztania  a  tagok-
nak  térítésmentes  átruházás-
sal.  Ennek  elfogadásáról  dön-
tött  egyhangúlag  a  közgyûlés. 
A döntéssel  az  önkormányzat 
üzletrésze  az  ÉTV  Kft.-ben 
155,44  millió  forint  névértékû, 
amely a társaság törzstőkéjének 
46,04 százalékát teszi ki.
A közgyûlés  egyhangú  hatá-

rozattal  módosította  az  Érdi 
Városi  Televízió  és  Kulturális 
Nonprofit  Kft.  alapító  okiratát. 
Erre  azért  volt  szükség,  mert 
az  ügyészség  törvényességi 
felügyeleti  jogkörében  vizsgá-
lódott,  és  néhány  változtatást 
javasolt.  A változtatások  java-
részt  a  törvényszövegek  alapí-
tó  okiratba  történő  beépítésére 
vonatkoznak.
Budapest metropolisz  térség-

ben a Studio Metropolitana Nkft. 
pályázatot hirdetett 30T köz-tér 
revitalizációs  pályázat  címmel. 
A cél  a  főváros  térségében  (ez 
érinti  Érdet  is)  harminc,  stra-
tégiai  fontosságú  közterület 
megtalálása,  amelyből  tizenöt 
kerül  kiválasztásra.  Az  önkor-
mányzat  a  kiírásra  október  8-
án pályázatot nyújtott  be,  java-
solva  helyszínnek  a  Bem  teret. 
A benyújtáskor  az  önkormány-
zat  jelezte,  hogy  a  közgyûlés 
jóváhagyására  is  szükség  van, 
amely  egyben  kötelezettség-
vállalást  is  jelent  a  szolgáltatás 
áfájának megfizetésére. Az elő-
terjesztést a közgyûlés egyhan-
gúlag támogatta.
A közgyûlés  korábban  dön-

tött a Velencei úti sportcsarnok 
melletti  beépítetlen  ingatlan 
pályázat  útján  történő  értéke-
sítéséről.  A kiírásra  egyetlen 
pályázat  érkezett,  ám  az  elő-
írt  egymillió  forintos  pályázati 
biztosíték  nem  került  megfize-
tésre. Ezért a közgyûlés két tar-
tózkodás  mellett  a  pályázatot 
érvénytelennek nyilvánította  és 
új pályázat kiírásáról döntött.

Szabolcs Mária jegyző terjesz-
tette elő az önkormányzat 2011. 
évi  belső  ellenőrzési  tervét. 
A terv  tartalmazza  a  tervezett 
ellenőrzések  tárgyát,  az  ellen-
őrzések célját, az ellenőrizendő 
időszakot,  a  szükséges  ellenőri 
kapacitás  meghatározását,  az 
ellenőrzések  típusát  és  mód-
szereit,  az  ellenőrzések  üteme-
zését  és  az  ellenőrzött  szerv, 
illetve szervezeti egységek meg-
nevezését.  Az  előterjesztést  a 
közgyûlés  ellenszavazat  nélkül 
elfogadta.
A polgármester  javasolta  a 

közgyûlésnek,  hogy  azonnal 
szerződést köthessen az önkor-
mányzat az Érd-Kom Kft. és az 
A.S.A. Kft. cégekkel a zöldhulla-
dék elszállításáról. Csőzik László 
ellenezte a  javaslat elfogadását, 
kérte, hogy a szerződéstervezet 
elkészítése  a  jövőben  időben 
történjen,  ne  ad  hoc  módon. 
A javaslatot a közgyûlés két tar-
tózkodással elfogadta.
Az utolsó napirendi pontként 

a képviselők egymás után emlí-
tették  a  választók  által  kifogá-
solt  dolgokat.  Szóba  került  az 
Erzsébet  utcában  a  lomtalaní-
tást  követő  utótisztítás  elma-
radása,  kérték  a  Termál  Hotel 
előtti  csap  ismételt  üzembe 
helyezését,  a  közvilágítás  nél-
küli  kátyús  Narancsfa  utca  és 
a  gondozatlan  Egervár  utcai 
aluljáró  rendbetételét,  valamint 
a  sok  esetben  közvilágítás  nél-
kül  maradó  Törökbálinti  út  és 
Szőlő  utca  kereszteződése  biz-
tonságosabbá tételét. A felvetett 
kérdésekre a polgármester vála-
szolt:  haladéktalanul  fölveszi  a 
kapcsolatot a megfelelő szerve-
zetekkel és továbbítja számukra 
a kéréseket.
A közgyûlés  zárt  üléssel  ért 

véget.
  Mucsi Ferenc

Térségi stratégiai központ lehet a Bem tér

Védett terület lett a városközpont
Az önkormányzati választásokat követõen október 14-én ült össze Érd Megyei Jogú 
Város új, tizennyolc tagú közgyûlése, amely október 28-án folytatta munkáját. 
Hagyományosan a Polgárok Házában rendezett eseményen T. Mészáros András 
polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd az érdemi munka megkezdése elõtt 
három, nem képviselõ bizottsági tag (Tímár Istvánné, Auer Richard és Kováts 
Ferenc) letette a hivatali esküt, mivel õk korábban nem tudták azt megtenni.

A közgyûlés döntött az önkormányzati struktúra, feladatok és hatáskörök megváltozásával érintett bizottságokkal 
kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
Minden kedden a Polgármesteri 
Hivatalban 9-11 óráig. Elõzetes bejelent-
kezés a 23 522 313 telefonszámon.  

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS
 
20/572-0467 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

TÓTH TAMÁS 
 
23/522-369 
Alpolgármesteri és képviselõi fogadóóra minden hét 
keddjén 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban

  1.    ANTUNOVICS 
ANTAL   
20-/363- 8498 
Folyamatos, 
mindig elérhe-

tõ, Alsó u. 91.  

  2.    MÉSZÁROS 
MIHÁLY  
20/514- 9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Székházában,  
Alsó u. 8.

  3.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

  4.  SEGESDI 
JÁNOS  
 20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és kép-

viselõi fogadóóra min-
den hét keddjén 9-12 
óráig a Polgármesteri 
Hivatalban.

  5.  TEKAUER 
NORBERT  
20/914-4037 
Telefonon 
történõ egyez-

tetés alapján.

  6.  KOPOR 
TIHAMÉR 
30/211-1963, 
20/255-2636 
Minden 

hónap elsõ keddjén 17-
18 óráig a Jószomszéd-
ság Könyvtárban, Sárd 
u. 35.

  7.  DONKÓ  
IGNÁC   
20/571-1063, 
23/372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

  8.  TÓTH  
TAMÁS 
23/522-369 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selõi fogadóóra minden 
hét keddjén 9-12 óráig a 
Polgármesteri 
Hivatalban.

  9.  FÜLÖP 
SÁNDORNÉ  
20/513-7218 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján minden 
hónap második csütör-
tökén 18-19 óráig az 
Összefogás Egyesület 
Székházában, Alsó u. 8.

10.  KÉRI  
MIHÁLY      
20/462-1987 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján.

11.  DR. VERES 
JUDIT   
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfõjén 18-19 
óráig a Polgárok Házá-
ban.

12.  SZABÓ  
BÉLA    
20 946 4924 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés alapján bármikor a 
Parkvárosi Közösségi 
Házban, Bajcsy-Zs. u. 
206-208.

       BAKAI-NAGY 
ZITA    
20/522-5600     
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után. 

       CSÕZIK 
LÁSZLÓ  
30/268-3852, 
23/522-313, 
csozik@gmail.

com. Telefonon vagy e-
mailen történõ bejelent-
kezés alapján.

       JAKAB  
BÉLA  
30/337-5454 
Hétfõnként 15 
és 17 óra kö-

zött, telefonon történõ 
egyeztetés után.

         PULAI  
EDINA    
70/617-7961 
Telefonon tör-
ténõ egyezte-

tés után

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS  
országgyűlési képviselő

06-20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Ebben a hónapban november 16-án kedden 18 
órától tart fogadóórát.


