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A város  képviselő-testülete 
december  16-án  tartotta  az  év 
utolsó  közgyûlését  a  Polgárok 
Házában.  A napirendi  pontok 
megtárgyalása előtt T. Mészáros 
András  polgármester  köszön-
tötte  azokat  az  érdi  sportoló-
kat,  akik  az  idén  Európa-  vagy 
világbajnoki  helyezéseket  sze-
reztek  (részletes  beszámolónk 
a  16.  oldalon).  Azt  követően 
T. Mészáros András polgármes-
ter  köszöntötte  a  névnapjukat 
ünneplő  képviselőket,  majd 
két  napirendi  pont  sürgősség-
gel  történő  felvételét  kérte  a 
programba. A napirendi pontok 
előtt T. Mészáros András beszá-
molt  róla,  hogy  két  interpellá-
ció érkezett a polgármesterhez, 
illetve  az  alpolgármesterhez. 
Az  egyik  a  polgármesteri  hír-
leveleket  kifogásolta,  a  másik 
az  adórendelettel  kapcsolatos 
szavazáshoz  érkezett.  Mindkét 
interpellációt  Döcsakovszky 
Béla képviselő nyújtotta be, aki 
szóban  is  előadta  véleményét 
és  kérdéseit.  Az  első  kérdésé-
nek  lényege: mi  szükség  van  a 
rendszeres  polgármesteri  hírle-
vélre,  és  eddig  mibe  került  ez 
az  adófizetőknek?  Válaszában 
T.  Mészáros  András  elmondta, 
hogy  a  polgármesteri  hírleve-
lek egyrészt azért szükségesek, 
mert vannak olyan dolgok, ame-
lyeket  közvetlenül  a  lakosság-
nak  érdemes  elmondani,  hogy 
tudomása  legyen  róluk,  más-
részt nem várható el mindenki-
től,  hogy  rendszeresen  elolvas-
sa  az újságot  vagy megnézze  a 
tévéadást.  A hírlevelek  a  köz-
vetlen, személyes megközelítést 
teszik  lehetővé. A korában vég-
zett közvélemény-kutatások azt 
jelezték, hogy a lakosság hatvan 
százaléka  további  információk-
ra  tart  igényt  a  helyi  újságok 
és a tévéadás mellett. Ezért van 
helye  és  indokoltsága  a  hírle-
veleknek.  A költségük  a  város 
kiadásaihoz  képest  elenyésző, 
hiszen  egy-két  havonta  kerül  a 
hírlevél kiküldésre. A terjesztés 
százezer  forint,  a  borítékolás, 
a  boríték  nyomtatása  és  az 
ahhoz  kapcsolódó  munka  250 
ezer  forint,  a  nyomtatás  attól 
függően,  hogy  egy-  vagy  két-
oldalas  a  küldemény,  140-150 
ezer forint. A polgármester sze-
rint  a  lakosság  információval 
való  kiszolgálása  és  személyes 
megbecsülése  500  ezer  forin-
tot  megér,  így  nem  fogadja  el 
azt  a  demagóg  megközelítést, 
amelyet  Döcsakovszky  Béla 
megfogalmazott az interpelláció-
jában. Az  interpelláló nem,  ám 
a közgyûlés 13 igen és két nem 
szavazattal  elfogadta  a  polgár-
mester válaszát.
A másik  interpelláció  az  Érdi 

Újság  december  3-i  számának 
3.  oldalán megjelent  tudósítást 
kifogásolta. Abban az szerepelt, 
hogy  az  ingatlanadó  számítá-
si  alapjának  megváltoztatását 
az  ellenzék  is  megszavazta. 
Döcsakovszky  Béla  szerint  azt 
az  ellenzék  egyetlen  tagja  sem 
szavazta  meg.  Segesdi János 
alpolgármester válaszában idéz-
te  az  interpelláció  azon  részle-
tét,  amely  szerint  az  ellenzék 
egyetlen  tagja  sem  szavazta 
meg az ingatlanadó új számítási 
módját. A szavazás eredményé-
ből azonban egyértelmûen kide-

rült, hogy Csőzik László igennel 
szavazott.  Az  alpolgármester 
hangsúlyozta,  hogy  a  nyilat-
kozatában  nem  kívánta  részle-
tezni  a  szavazás  eredményét. 
Igény esetén a  szavazás  részle-
tes  eredményét  közzéteszi  az 
Érdi  Újság.  Döcsakovszky  Béla 
azzal  a  feltétellel  fogadta  el  a 
választ, hogy az alpolgármester 
közzéteszi  a  szavazás  részletes 
eredményét az újságban.
Az első napirendi pont a város 

költségvetéséről  szóló  rende-
let  módosítására  vonatkozott. 
A módosítások  a  Polgármesteri 
Hivatal  bevételeiről  és  kiadása-
iról szóló előirányzatokat, vala-
mint  az  intézmények  költség-
vetését  érintették.  A tervezett 
módosításokat 14 igen, egy nem 
szavazattal  és  egy  tartózkodás-
sal a közgyûlés elfogadta.
A második  napirendi  pont 

szerint  a  közgyûlés  rendele-
tet  alkotott  az  önkormányzat 
2011.  évi  átmeneti  finanszí-
rozásáról.  A testület  egyhan-
gúlag  felhatalmazza  a  polgár-
mestert  a  költségvetési  gaz-
dálkodás  folyamatosságának  
biztosítása  és  az  intézményi 
likviditási  nehézségek  elkerü-
lése érdekében az önkormány-
zat  bevételeinek  folyamatos 
beszedésére és a kiadások meg-
határozott feltételekkel történő 
teljesítésére  a  Polgármesteri 
Hivatal útján.
A következő  napirendi  pont 

szerint  a  polgármester  tájé-
koztatta  a  közgyûlést  a  város 
2010.  évi  költségvetésének 
háromnegyed  éves  teljesítésé-
ről,  valamint  javaslatot  tett  a 
város  2011.  évi  költségvetési 
koncepciójára  vonatkozóan. 
Az  oktatási  és  mûvelődési 
bizottság nevében Kéri Mihály 
több  módosító  javaslatot 
fogalmazott  meg  a  témához, 
ugyanezt  tette  dr. Veres Judit 
a  szociális  és  egészségügyi 
bizottság  nevében.  Csőzik 
László,  Döcsakovszky  Béla, 
Jakab Béla és Bakai-Nagy Zita 
a  saját  véleményüket  tolmá-
csolták.  Végül  Rocskai János 
könyvvizsgáló  fejtette ki  szak-
mai véleményét és segítő kifo-
gásait  a  tervezetről  a  testület 
tagjainak. Alapvető  probléma, 
hogy  az  egész  ország  önkor-
mányzatai  alulfinanszírozot-
tak  a  feladataikhoz  képest. 
A költségvetésnek két fő szem-
pontnak kell eleget  tenni: biz-
tosítani  a  mûködőképességet, 
valamint a bevételek és kiadá-
sok  egyensúlyát.  Az  elhang-
zott  javaslatokat  a  polgármes-
ter  befogadta.  A koncepciót  a 
testület  végül  13  igen és négy 
nem szavazattal elfogadta.
Sor  került  a  közelmúltban 

a  helyi  adókról  szóló  rendelet 
módosítására,  mivel  a  helyi 
adókról  szóló  törvényt  jogsza-
bállyal módosították. A 13  igen  
és  két  nem  szavazattal  a  köz-
gyûlés  a  megváltozott  törvény-
szöveget  vette  át  a  városi  ren-
deletbe.
Határozott  a  közgyûlés  az 

önkormányzati  tulajdonú  vízi 
közmûből  szolgáltatott  ivóvíz 
és a biztosított  csatornaszolgál-
tatás  díjairól.  A határozatot  12 
igen,  egy  nem  szavazattal  és 
egy tartózkodással elfogadták a 
képviselők.

Módosította  a  közgyûlés  a 
2011.  évi  szemétszállítási  díjat. 
Az Érd-Kom Kft.  a  jövő évi díj-
tétel  kialakításakor  18,17  szá-
zalékos emelést  javasolt, amely 
jelentősen  nagyobb,  mint  az 
ágazatra  vonatkozó  4,2  száza-
lék. A közgyûlés 13 igen szava-
zattal  és  két  tartózkodással  ez 
utóbbit  fogadta  el.  Ugyanilyen 
szavazati arányban módosította 
a  közgyûlés  az  idevonatkozó, 
az  ingatlanok  és  közterületek 
tisztán  tartásának  és  a  szerve-
zett  hulladékkezelési  közszol-
gáltatás díjait.
A következő  téma  a  Local 

Agenda  21  program  elfogadá-
sa  volt.  A témáról  korábban 
bővebben  írtunk (2010. decem-
ber  16.,  4.  oldal).  Szabó Béla 
tett  észrevételt  a városfejleszté-
si,  üzemeltetési  és  vagyongaz-
dálkodási  bizottság  nevében, 
amit  a  polgármester  befoga-
dott.  A fenntarthatósági  tervet 
a  közgyûlés  egyhangúlag  elfo-
gadta.
A felsőbb  szintû  jogszabály 

változásának  átvezetését  köve-
tően  a  Csuka  Zoltán  Városi 
Könyvtár  igazgatóhelyettesé-
nek magasabb vezetői pótléka a 
jelenlegi 175 százalékról 200-ra 
fog változni. A javaslatot a testü-
let egyhangúlag elfogadta.
A Polgármesteri  Hivatal  ügy-

rendjét  is  egyhangúlag  módo-
sította  a  közgyûlés.  Egyrészt  a 
képviselő-testület  hivatalának 
képviseletére  vonatkozó  tör-
vény  miatt,  másrészt,  mert  az 
okmányiroda  januárban  már 
szerdánként  is 18 óráig  fogadja 
az ügyfeleket Érden.
A közgyûlés  14  igen  és  egy 

tartózkodás  mellett  elfogad-
ta  azt  a  módosító  határozati 
javaslatot,  amely  eredetileg  a 
dél-budai  regionális  szennyvíz-
elvezetési és szennyvíztisztítási 
program  előkészítési  költségei-
nek  finanszírozása  tárgyában 
jött  létre  több  szervezet  rész-
vételével  2005.  december  30-
án.  A közgyûlés  a  pénzeszköz 
átadáshoz  szükséges  összeget, 
20 924 800 Ft-ot az önkormány-
zat  2010.  évi  költségvetéséből 
az általános tartalék terhére biz-
tosítja.
A polgármester  javaslatára  a 

közgyûlés egyhangúlag elfogad-
ta  az  érdi  1/2 helyrajzi  számú, 
Fonó  utcai  vízmûtelep  állami 
tulajdonú  ingatlanvagyon  tulaj-
donjogának  utólagos  és  ingye-
nes megszerzését.
Egyhangúlag  támogatta  a 

közgyûlés a polgármester javas-
latát  az  Üzemelő  vízbázisok 
diagnosztikai  vizsgálata  címû 
KEOP-pályázat  (környezet  és  
energia  operatív  program)  be-
nyújtására. A pályázat előkészí-
téséhez szükséges pénzt a város 
a 2011. évi költségvetése terhére 
biztosítja.
Szintén  egyhangúlag  támo-

gatta  a  közgyûlés  a  polgár-
mester  azon  javaslatát,  hogy 
projekt-előkészítési  pályázatot 
nyújtson  be  a  KEOP  keretében 
Települési  szilárdhulladék-gaz-
dálkodási  rendszerek  fejleszté-
se  címen  a  2011-ben  kiírásra 
kerülő  pályázati  konstrukcióra. 
Az  előkészítéshez  szükséges 
pénzt a város az idei költségve-
tés terhére biztosítja.
Egyhangúlag  lemondott  a 

közgyûlés a Lőcsei út – illetve a 
Tárnoki út és a Damjanich utca 
Lőcsei  úttal  közös  csatlakozási 
területe  –  szilárd  burkolatának 
felújítása kapcsán fel nem hasz-
nált támogatásról.
A Csuka Zoltán Városi Könyv-

tár  átköltözése  miatt  egy  fő 
részmunkaidős gondnok alkal-
mazását  a  közgyûlés  egyhan-
gúlag támogatta az intézmény-
ben.

Csak az infláció mértékével emelkedik a szemétszállítási díj

Évzáró köztestületi ülés

Segesdi János alpolgármester a közgyűlésen elhangzott interpellációval kapcsolatban az 
alábbiakat közölte az Érdi Újság munkatársával:
- A kifogás az volt Döcsakovszky képviselő úr részéről, hogy az ellenzék részéről egyetlen-
egy személy sem szavazta meg az adótörvényt és az adórendeletünket. Természetesen 
ez sem állja meg a helyét, mint ahogy az sem, ahogy én fogalmaztam a december 3-i 
lapszámban megjelent nyilatkozatban, hogy az ellenzék is megszavazta az adórendelet 
módosítását. Mentségemre szól, hogy az ellenzéki képviselők jelentős része hol kimegy 
az ülésteremből, hol bejön, hol bekapcsolják a gépüket, hol nem, ezért nem tudtam 
pontosan nyomon követni, hogy milyen arányban szavazták meg a rendeletet.

A polgármester által javasolt napirendet a közgyûlés tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül fogadta el

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Az  érdi  hivatásos  tûzoltók 
2011.  évi  kiemelt  céljai  Vörös 
János tûzoltóparancsnok benyúj-
tott javaslatai alapján készültek, 
az  előterjesztést  a  közgyûlés 
egyhangúlag elfogadta.
Az  önkormányzatnak  az  

Égszi  Senior  Kft.-vel  és  a  Hin-
terland  Mérnöki  Iroda  Kft.-vel 
kötött  szerződéseivel  kapcso-
latban  élénk  vita  alakult  ki. 
A polgármester  előterjesztésé-
hez  Bakai-Nagy  Zita,  Csőzik 
László,  Döcsakovszky  Béla  és  
Jakab  Béla  szólt  hozzá.  Az 
említett társaságoktól az önkor-
mányzat  nem  kis  összegeket 
kíván  visszaszerezni.  Az  ügy-
ben  három  határozati  javaslat 
született,  az  elsőt  15  igen,  egy 
nem  szavazattal  és  egy  tartóz-
kodással, a másodikat 16 igen és 
egy nem, a harmadikat 15  igen 
és  két  nem  szavazattal  fogadta 
el a közgyûlés.
A Prettl  Electronics  Hungary 

Kft. az Új Magyarország fejlesz-
tési terv keretében ipartelepítés-
re  kiírt  felhívásra  benyújtotta  a 
pályázatát.  Ehhez  szükség  volt 
együttmûködési  megállapo-
dásra,  amely magában  foglalja, 
hogy Érd önkormányzata a pro-
jekt megvalósítását támogatja és 
segíti.  Az  önkormányzat  célja, 

hogy támogasson minden olyan 
beruházást,  amely  jó  hatással 
van  a  térség  gazdasági  életére, 
és újabb munkahelyek  létrejöt-
tét eredményezi. A polgármester 
kérte a közgyûlést, hogy fogadja 
el  a  Prettl  Electronics  Hungary 
Kft.-vel  kötött  együttmûködési 
megállapodásról  szóló  beszá-
molót.  Kérése  ellenszavazat 
nélkül teljesült.
A közgyûlés  nyilvános  része 

befejezéseként  tájékoztatta  a 
polgármester  a  jelen  lévő  kép-
viselőket  és  a  bizottsági  tago-
kat a szakorvosi  rendelőintézet 
felújításáról  és  a minőségbizto-
sítási  rendszerhez  kapcsolódó 
felmérésről. A sürgősséggel  tár-
gyalt két témát (együttmûködés 
Diósddal  és  a  Svájci–Magyar 
Alaptól elnyert támogatás önré-
sze) is egyhangúlag megszavaz-
ta a testület.
A közgyûlés  zárt  üléssel  ért 

véget,  amelyen  szóba  került  a 
tanszer-tankönyv  iránti  kérelem 
elutasítása  ellen  benyújtott  fel-
lebbezés  elbírálása,  az  ápolási 
díj  megállapítása  iránti  kérelem 
ellen benyújtott fellebbezés elbí-
rálása és az átmeneti segély meg-
állapítása  iránti  kérelem  elutasí-
tása ellen benyújtott  fellebbezés 
elbírálása.  Mucsi Ferenc

A közoktatási  törvény  válto-
zásai miatt a közgyûlés egyhan-
gúlag módosította a város fenn-
tartásában mûködő tíz oktatási-
nevelési  intézmény  nevelési  és 
pedagógiai programját.
A közgyûlés  felülvizsgálta  és 

egyhangúlag  elfogadta  a  város 
szociális  szolgáltatástervezési 
koncepcióját Segesdi János alpol-
gármester előterjesztésében.
A jelzőrendszeres  házi  segít-

ségnyújtás  biztosítására  az 
önkormányzat a közgyûlés egy-
hangú  felhatalmazásával  2011. 
január  1-jétől  2012.  december 
31-ig  terjedő  határozott  időtar-
tamú  megállapodást  köt  a  HB 
Rendszerház  Informatikai  Kft.-
vel. A társaság eddig is partnere 
volt  az  önkormányzatnak,  és  a 
legkedvezőbb árajánlatot adta.
A közgyûlés  egyhangúlag 

hozzájárult ahhoz, hogy a nyug-
díjba  vonuló  dr. Váli Erzsébet 
háziorvos  mûködtetési  jogát 
elidegenítse  dr. Nery Klaudia 
Krisztina háziorvos  részére. 
Utóbbi  rendelkezik  mindazon 
feltételekkel,  dokumentumok-
kal, amelyek a tevékenység gya-
korlásához  szükségesek,  tevé-
kenységét  2011.  február  1-jétől 
kezdi meg a 9. számú háziorvo-
si körzetben, az Arany János út 
7. szám alatti rendelőben.
A város  közgyûlésének  jövő 

évi  munkatervét  egyhangúlag 
elfogadta a közgyûlés, akárcsak 
a  közmeghallgatás  november 
17-i dátumát.
A Polgármesteri Hivatal 2011. 

évi kiemelt céljait három téma-
körben  és  tizenegy  pontban 
terjesztette  a  közgyûlés  elé  a 
polgármester,  amit a közgyûlés 
tizenhárom  igen  szavazattal  és 
egy tartózkodással fogadott el.

aktuális

Nemcsak új üzletet,  de új  játszóteret  is nyitott 
Érden  a  Penny  Market  Kft.  A december  21-i 
nyitóünnepségen  lufi és édesség várta a gyere-
keket a város legújabb játszóterén.
Egy  új  üzlet  és  mellette  egy  új  játszótér 

nyitotta meg  kapuit  december  21-én  a  Bajcsy-
Zsilinszky  út  133.  szám  alatt.  A Penny Market 
Kft.-nek ez a harmadik olyan egysége az ország-
ban,  amely  játszótérrel  együtt  létesült.  Míg 
a  bolt  nyitási  akciókkal  várta  a  vásárlókat,  a 
játszótéren  ezen  a  kedden  bohócok  osztottak 
csokoládét és lufit a gyerekeknek.
– Ez a kettős beruházás jó példa arra, hogy a 

közérdek és a magánérdek összeegyeztethető; a 
vállalatok egyre inkább közremûködnek abban, 
hogy  közösségi  tereket  hozzunk  létre,  akár 
úgy,  hogy  ezek  egymást  segítsék.  Hiszen  ez  a 
játszótér a környékbeli kisgyerekes szülők ked-
velt helye lehet, akik egyben az üzlet vásárlóivá 
is  válhatnak  –  mondta  a  játszótér  megnyitása 
alkalmával  T. Mészáros András  polgármester, 
aki  köszönetet  mondott  mindazoknak,  akik 
segítették a beruházás létrejöttét. 

– Elmondhatjuk: ez valóban közös munka volt, 
hiszen az önkormányzattól nagyon sok segítsé-
get kaptunk a megvalósításhoz. Reméljük, egyre 
több  üzletünket  tudjuk  úgy  kialakítani,  hogy 
mellette közösségi tér is helyet kapjon – mondta 
Kásler Péter ügyvezető igazgató, aki kérdésünk-
re  hozzáfûzte:  ott  valósulhat  meg  ilyen  beru-
házás,  ahol  az  önkormányzattal  megfelelő  az 
együttmûködés – mint ahogy ez Érden történt. 
–  Látni  kell  ugyanakkor:  megfelelő  helyszín 

is  kell  ahhoz,  hogy  egy  forgalmas,  parkolóval 
ellátott  üzlet  mellett  biztonságos  játszóteret 
tudjunk kiépíteni. Ez itt adott volt: a játszóteret 
nemcsak  egy  kerítés  választja  el  a  parkolótól, 
hanem  magasabban  is  fekszik,  külön  járda 
vezet hozzá, így a gyerekek teljes biztonságban 
tudnak játszani – jegyezte meg az ügyvezető.
Ebben  az  évszakban  ugyan  a  játszótereken 

leginkább  hógolyózni  vagy  sarat  dagasztani 
lehet,  tavasszal  azonban  minden  bizonnyal 
megszállják a hintákat, a homokozót, a csúszdát 
és a rugós játékokat a környék apróságai.
  Á. K.

Új üzlet, új játszótér 

Hóban-fagyban avatták fel a gyerekek az új Penny Market mellett épült játszóteret Parkvárosban
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