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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 előze-
tes telefon bejelentés alapján a Polgármesteri 

Hivatalban

 1.  ANTUNOVITS 
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 képvise-

lői fogadóóra előzetes  
telefon bejelentés alapján 
a Polgármesteri Hiva-
talban.

 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. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra 
között a Polgárok Házában.

Napirend előtti interpellációjában 
dr. Döcsakovszky Béla (MSZP) 
csupán azt szerette volna meg-
tudni, miért maradt már másod-
szor távol az értekezletről dr. 
Szabolcs Mária jegyző asszony. 
T. Mészáros András közölte, 
hogy a jegyző január elejétől 
betegállományban van. Miután 
a képviselő elfogadta a választ, 
két sürgősségi előterjesztés fel-
vételéről döntött a közgyûlés. 
Így felkerült napirendre a vízszi-
vattyúk vásárlására tett javaslat, 
míg 5 igen, 12 nem szavazattal 
elvetették a Jakab Béla civil és 
dr. Döcsakovszky Béla szocialis-
ta képviselő által benyújtott adó-
módosító javaslat tárgyalását. 
T. Mészáros András kifejtette: a 
négyzetméter alapú építmény-
adó bevezetésével olyan nagy-
arányú átállás történt, aminek 
a tapasztalatait előbb meg kell 
ismerniük ahhoz, hogy képesek 
legyenek bármilyen módosítá-
sára. A képviselők által benyúj-
tott előterjesztés viszont olyan 
módosításokat vetett fel, ame-
lyeknek beláthatatlanok a költ-
ségei és a következményei, ezért 
nem támogatta a javaslat napi-
rendre vételét. Döcsakovszky 
Béla szerint felére kellene csök-
kenteni az építményadó mérté-
két, mert – ahogy fogalmazott 
– a „sarcszerû” ingatlanadó 
ellehetetleníti a nehéz anyagi 
helyzetben lévő lakosokat, és 
tönkreteszi a helyi vállalkozó-
kat, miközben a város eladóso-
dásán ez már mit sem változtat, 
mert a baj ettől csöppet sem lesz 
kisebb. Bár a dr. Csőzik László 
által benyújtott, a helyi adókról 
szóló rendeletalkotás módosí-
tására tett javaslata még szere-
pelt a meghívó napirendjén, T. 
Mészáros András indítványára 
12 igen, 4 nem, 1 tartózkodás 
mellett a közgyûlés mégis úgy 
döntött, hogy nem kívánja meg-
tárgyalni a differenciált közte-
herviselésre tett előterjesztést. 
Dr. Csőzik László erre reagálva 
kifejtette: ha nem is szakmai, 
de legalább egy politikai vitát 
megért volna a javaslat, hiszen 
a 2030 Egyesület a négyzetméter 
alapú adózással egyetértett, csu-
pán a módszerén lehetett volna 
változtatni. A polgármester 
kitartott korábbi véleménye mel-
lett, annál is inkább, mert, ahogy 
mondta, a hivatal munkatársai 
csak a napokban láttak hozzá 
a csaknem húszezer adóbeval-
lás feldolgozásához, így jelenleg 

még nem állnak rendelkezésre 
olyan tényszerû adatok, ame-
lyekről érdemi vitát lehetne foly-
tatnia a közgyûlésnek, és mint 
korábban is, most is azt javasol-
ta, fél éven belül térjenek vissza 
a témára. 

Ezt követően a közgyûlés 
rátért a napirendre, és első for-
dulóban tárgyalta a 2011. évi 
költségvetéséről szóló rendelet-
alkotási javaslatot. A bizottságok 
elnökei kivétel nélkül tárgyalás-
ra alkalmasnak ítélték az elő-
terjesztést. T. Mészáros András 
elmondta, alapvetően egy taka-
rékos költségvetés került a kép-
viselők elé, amely biztosítja az 
intézményhálózat és a polgár-
mesteri hivatal mûködésének 
fenntartását, valamint az 
eddig megkezdett fejlesztések 
folytatását. Tartalékok is ren-
delkezésre állnak pályázatok 
elnyerésére, hiszen az elmúlt 
négy esztendőben Érd pályá-
zati mutatója 94 százalékos 
volt, ami biztató lehet a jövőre 
nézve is. Noha visszafogottabb 
beruházásokat terveznek, de a 
pályázati lehetőségektől tovább-
ra sem zárkóznak el, mert a 
városban csak így valósíthatók 
meg a régen várt, jelentősebb 
fejlesztések. A korábbiakhoz 
képest lényegesen takaréko-
sabb a 2011. évi költségvetés, 
bár még mindig vannak olyan 
pontjai, amelyeken lehetne kar-
csúsítani. Nem fér hozzá két-
ség, hogy a csatornázás lesz az 
egyik legnagyobb feladat, mind 
az önkormányzat, mind a hiva-
tal, valamint a lakosság számá-
ra is. A polgármester azt kérte, 
forduljanak egymáshoz türe-
lemmel, hogy minél kevesebb 
problémával valósuljon meg ez 
a sokmilliárdos projekt. Kéri 
Mihály, a mûvelődési és okta-
tási bizottság elnöke a költség-
vetés kiadási oldalát illetően azt 
javasolta, hogy a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ támoga-
tását növeljék meg 10 millió 
forinttal, és hasonlóképpen az 
ÉKFI karbantartási munkálatok-
ra szánt keretét is emeljék fel 
tízmillióval. A képviselő kifej-
tette, hogy – bár a bizottság is 
üdvözölte a takarékosabb gaz-
dálkodásra irányuló törekvést 
– a többi intézményhez képest 
egyedül a mûvelődési központ-
nak kell elszenvednie mûködési 
költségének jelentős kurtítását, 
hiszen a tavalyinak csupán 64 
százalékát kapja meg. Ráadásul 

olyan bevételekre kötelezi a 
mûvelődési intézményt ez a 
költségvetés, aminek nem, vagy 
csak nehezen képes eleget tenni. 
Többek között a nyugdíjaso-
kat, a mozgáskorlátozottakat, 
énekkarokat, egyéb mûvészeti 
csoportokat állítanak olyan 
bérletfizetési kötelezettség elé, 
amit azok nem bírnak el! Ha 10 
millióval megemelnék a kultúr-
ház költségvetését – érvelt Kéri 
Mihály –, nemcsak a bérek kifi-
zetésére futná, hanem a tartal-
mi munkára is lenne elegendő 
pénz. Fontos ez, mert évenként 
több mint 50 ezer ember veszi 
igénybe a kulturális közszol-
gáltatást. Dr. Csőzik László fel-
szólalásában utalt arra, hogy a 
városvezetés már 4-5 éve nem 
tud nullszaldós költségvetést 
alkotni, szinte mindig bele van 
kódolva a hiány, egyedül annak 
mértéke a kérdéses. Ráadásul, 
ha a megemelt adóbevételek 
nem lennének előirányozva, 
ennél is nagyobb lenne a hiány. 
Úgy fogalmazott, a tervezetben 
„virtuális” bevételek is szere-
pelnek, amelyek esetleges föld-
értékesítésből származnának, 
ám mi van, ha nem teljesül 
az adásvétel? Ez potenciálisan 
további 1,5 milliárdos hiányt 
jelent a költségvetésben. Csőzik 
László pozitívumként könyvelte 
el, hogy az idei előterjesztés-
nek volt bátorsága elvonni az 
intézmények költségvetéséből, 
de úgy vélte, be kell a határo-
kat tartani, hogy ez semmiképp 
se veszélyeztesse a minimális 
szoláltatásokat. Pulai Edina, a 
Jobbik képviselője az adósság-
csapdába esett, nehéz helyzetbe 
került emberek számára átme-
neti segítségként egy 10-15 mil-
lió forintos krízisalap létreho-
zását kezdeményezte, valamint 
egyetértett Kéri Mihály javas-
latával, hogy a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ költségve-
tését növeljék meg 10 millió 
forinttal. T. Mészáros András 
polgármester a képviselők felve-
téseire válaszolva elmondta: ért-
hető, hogy a bizottságok vezetői 
több forrást szeretnének juttat-
ni a hozzájuk szakmailag közel 
álló intézményeknek, és az is 
szép tőlük, hogy szívesen felére 
csökkentenék az építményadó 
mértékét, de akkor még keve-
sebb pénz állna a város ren-
delkezésére, ami még inkább 
növelné az egyébként is mély 
szakadékot a kiadási és a bevé-

teli oldal között. Hozzátette, 
az önkormányzat egyrészt az 
intézmények mûködtetésére 
kapott állami normatívákból, 
másrészt a saját adóbevételeiből 
és az üzemeltetésből szárma-
zó esetleges bevételekből tud 
gazdálkodni, ám nem egy eset-
ben az állam kivonulni látszik 
egyes szolgáltatások fenntartá-
sából. Példaként a Pedagógiai 
Szakszolgálatot említette, 
amely mára már 70 százalékos 
önkormányzati támogatással 
mûködik, holott kötelező fel-
adatot lát el! A polgármester 
úgy fogalmazott: ideje lenne 
végre másként felülni a lóra, 
és ne abból kiindulni, milyen 
feladatokat szeretnének ellát-
ni, hanem elsőként azt vegyék 
figyelembe, mennyi pénz áll 
rendelkezésre és mire elég. El 
kell választani egymástól a köte-
lező és az önként vállalt felada-
tokat, hiszen az elsőben nincs, 
de a másodikban még van moz-
gástér. Javasolta, a mûvelődési 
ház költségvetését most ne 
emeljék, mert a főtér megépí-
tésével, valamint a múzeum és 
a Gesztelyi-ház felújításával új 
dimenziót kap a város kultu-
rális élete, és majd a célok és 
programtervek tükrében vissza 
lehet térni a mûvelődési ház 
költségvetésének módosításá-
ra. A krízisalap létrehozásáról 
úgy vélekedett, alaposan ki kell 
dolgozni, mikor áll fenn az a 
helyzet, amikor az eladósodott 
embereknek közpénzből szük-
séges segítséget nyújtani.

Dr. Döcsakovszky Béla ismét 
kifejtette: az ellenzék már öt 
éve folyamatosan figyelmezteti 
a városvezetést, hogy súlyos az 
eladósodás, és két év múlva 
csődbe kerül a város, mert el 
kell kezdeni a tőketörlesztést. 
Hozzátette: az állami finanszí-
rozás terén most használja ki az 
önkormányzat a „kegyelmi álla-
potot”, és érje el, hogy az állam 
ne rontsa tovább a mûködtetési 
pozíciókat. Hozzátette: taka-
rékoskodjanak a polgármes-
ter „hírharsonáján” is, ami 
súlyos milliókba kerül a város-
nak! A televízió és a sport-kft. 
egyenként 80 milliót visz el. 
Pedagógiai szakszolgálat nem 
kell a városnak, de kézilabda-
csapat igen? – tette fel a kérdést 
a szocialista képviselő, majd azt 
is kifogásolta, hogy az ellenzék 
módosító javaslatai a tárgyalás 
szintjéig sem jutnak el, mert 
„lesöprik” az asztalról. Kéri 
Mihály – még mindig ragasz-
kodva a mûvelődési központ 
költségvetésének 10 milliós 
növeléséhez – javasolta, hogy 
mûködtessék más struktúrában 
a helyi újságot, amivel pénzt 
takaríthatnának meg. Végül 5 
igen, 10 nem, 1 tartózkodás 
mellett a közgyûlés elutasítot-
ta a képviselőnek a kultúrház 
költségvetésének növelésére 
tett módosító indítványát, de 
nem fogadta el az ÉKFI költ-
ségvetésének növelését sem, 
viszont 13 igen, 3 nem és 1 
tartózkodás mellett a képvise-
lők a város 2011. évi költségve-
tési tervét alkalmasnak ítélték 
a második fordulós tárgyalásra. 
A plénum – a belvízkárok csök-
kentése érdekében – egyhan-
gúlag döntött négy vízszivat-
tyú megvásárlásáról, valamint 
a veszélyeztetett területek csa-
padékvíz-rendezésére vonatko-
zó javaslatról, és elfogadta a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
álláshelyeinek bővítését, ami 
egy nyertes TÁMOP-pályázat-
tal összefüggésben vált szük-
ségessé, majd a polgármester 
– megköszönve a képviselők 
aktív részvételét – már délben 
bezárta a közgyûlés tanácsko-
zását.  B. E.

Takarékosan, de csonkítások nélkül gazdálkodik a város 2011-ben

Költségvetés az elsõ fordulóban
A korábbi évek elõirányzatához képest mind az intézmények, mind a polgármesteri 
hivatal tekintetében jelentõs kiadáscsökkentésre került sor a 2011. évi mûködési 
kiadási elõirányzatok tervezése során – fogalmazott T. Mészáros András polgármes-
ter az idei költségvetésrõl szóló rendeletalkotási javaslat elõterjesztésében, amit Érd 
Megyei Jogú Város Közgyûlése február 10-i ülésén elsõ fordulóban tárgyalt.  

A képviselõk az ülésteremben hamar befejezték a vitát, a büfében azonban folytatták
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