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Jakab Béla civil képviselő a 
csőd elkerülése érdekében még 
ennél is szigorúbb, kizárólag a 
rideg számokra építő költség‑
vetést támogatna, Pulai Edina, 
a Jobbik képviselője számára 
pedig az a kérdés, sikerül‑e a 
dologi kiadások húszszázalékos 
csökkentését valóban betartani.

– Amikor elfogy a pénz, 
ideje elkezdeni gondolkodni 
– kezdte nyilatkozatát Jakab 
Béla, akit arra kértünk, fejt‑
se ki véleményét a város idei 
költségvetéséről. – Érd végképp 
eljutott arra a pontra, hogy el 
kell gondolkodnia azon, hon‑
nan és hogyan vegyen vissza a 
kiadásaiból. Elsőként javasol‑
nám, ne költsön a külső szakér‑
tőkre, tanácsadókra, valamint 
vegyen vissza a Sport Kft.‑re, 
a médiumokra, a mûvészeti 
alapra szánt összegekből, és ne 

csináljon semmi olyat, amire 
nincs pénz! 

A civil képviselő elismerte, 
hogy az idei költségvetésben 
már fellelhetők a takarékosság 
nyomai, de szerinte még ennél 
is többre lenne szükség, elsősor‑
ban azért, mert a bevételi oldal 
számos „gumi tételt” tartalmaz, 
aminek nagy a kockázata. Ilyen 
például a sportuszoda melletti 
telek értékesítése, amiről nem 
tudni előre, sikerül‑e eladni, 
és mennyiért. Az első forduló‑
ban tárgyalt költségvetésben 
az is kockázatos, beválik‑e a 
„fûnyíróelv” alapján megköve‑
telt tízszázalékos dologi kiadás 
csökkentése az intézmények‑
ben, és tudják‑e majd fizetni 
a számláikat. Persze, kocká‑
zatok korábban is voltak, de 
a helyzet egyre rosszabb lett 
– hangsúlyozta Jakab Béla, majd 

arról beszélt, hogy 15,5 milliárd 
hitelt felvenni óriási felelősség. 
Hozzátette, továbbra is kitart 
eddig hangoztatott véleménye 
mellett, hogy hitelből nem lehet, 
nem szabad mûködést finan‑
szírozni, ahogy az szerinte 
most történik. Úgy látja, hogy 
az utóbbi években – politikai 
vezetőktől függetlenül – mégis 
ez történt: hitelből biztosítot‑
ták a város mûködését, ezért a 
következő közgyûlés ülésére dr. 
Döcsakovszky Bélával (MSZP) 
közösen elkészítenek egy alter‑
natív költségvetést, amelyet egé‑
szen biztosan rideg pénzügyi 
alapokra helyeznek, de ennek 
tényleg itt van már az ideje. 
Kérdésünkre, van‑e remény 
arra, hogy a közgyûlés napi‑
rendre vegye az alternatív költ‑
ségvetést, Jakab Béla úgy látta: 
az eddigi gyakorlatot figyelembe 

Sötétebb-e a város jövõje az ellenzék soraiból nézve? 

Alternatív költségvetés és krízisalap
A város önkormányzata február 10-én elsõ fordulóban bocsátotta vitára az idei 
költségvetést, amely, úgy tûnik, a korábbi évekhez képest túl sok és túl heves tilta-
kozásra nem adott okot. A képviselõk megértették és elfogadták, hogy a jelenlegi 
válságos helyzetben visszafogott, igen takarékos, kizárólag a kötelezõ feladatokra 
összpontosító költségvetésre van szükség. 

Rákérdeztünk
Druzsin József 
nyugdíjas:
 – Én tudtam, mert rend‑
szeresen nyomon követem 
az önkormányzat munká‑
ját a helyi tévéből és az 
újságból, ahol már szó volt 
erről. Nagy megkönnyeb‑
bülés ez, különösen a 
nyugdíjasok számára, hogy 
nem változik a szennyvíz‑

kezelési díj, mert egy újabb terhet nehezebb volna 
elviselni. Jó döntés volt az önkormányzat részéről, 
azt is tudom, mennyit kellett érte lobbizni…

Tudja-e, hogy mégsem változik a szennyvízdíj Érden?
Horváth Gyula 
üzletember: 
– Sokat vagyok távol a 
várostól, ezért nem 
minden információ 
jut el hozzám időben. 
Igazságosabbnak tar‑
tom, hogy a szippantott 
mennyiség után kell fizet‑
ni továbbra is a folyékony 
hulladék elszállítását. 

Gratulálok az önkormányzatnak ahhoz, hogy 
sikerült kilobbiznia ezt a döntést, jó lenne, ha 
másban is hasonló sikereket érne el.

Herling Éva 
gyógyszerész:
– Hallom, sokan kivezetik 
a szennyvizüket az utcára 
– szinte el sem hiszem, 
hogy ilyen előfordulhat 
Érden –, amit igen elíté‑
lek, a környezetszennye‑
zés minden formájával 
együtt. Talán az a döntés, 
hogy nem emelték meg a 

díjat, ezeket az embereket eltéríti a szándékuktól, 
és megkímélik szomszédaikat a bûztől, szenny‑
től.

Lacza János
tanár:

 – A kisebb jövedelmû 
családoknak ez örömhír. 
Én is már korábban sze‑
reztem erről tudomást 
a helyi médiából, tehát 
nem ért váratlanul a dön‑
tés. Helyes, hogy válto‑
zatlan marad a számítás 
ott, ahol előrehaladot‑

tabb a csatornaprojekt, ez legalább nem jelent 
pluszkiadást a számukra. Az építményadó úgyis 
felbolygatta kicsit a kedélyeket…

véve nem sok esélyt lát rá, de 
mint mondta, ez sem rettentheti 
el őket attól, hogy komolyan 
foglalkozzanak a kérdéssel.

Pulai Edina, a Jobbik képvi‑
selője nem bízik abban, hogy 
a tervezett adóbevételek be 
is folynak a költségvetésbe, 
hiszen a válság miatt renge‑
teg ember került nehéz anyagi 
helyzetbe, a vállalkozásoknak 
alig van forgalmuk, nem tud‑
ják kitermelni az iparûzési adót. 
A takarékosságra való törekvés 
viszont egyértelmûen kiviláglik 
a költségvetés előirányzataiból. 
Pulai Edina kérésünkre bőbben 
kifejtette a krízisalap létrehozá‑
sára és mûködtetésére vonatko‑
zó terveit. 

– A 10‑15 millióval létreho‑
zott alap segítségével kétoldalú, 
szabályszerû kölcsönszerződést 

kötnének azzal a személlyel, 
aki átmenetileg – éppen a svájci‑
frank‑alapú hitele miatt – súlyos 
helyzetbe került. Ez egy 10‑15 
millió forintos alappal megold‑
ható, hiszen a visszafizetések 
újra feltöltik az alapot. 

Pulai Edina a következő ülés‑
re, amikor második forduló‑

ban tárgyalják a költségvetést, 
részletesen kidolgozza és újra 
előterjeszti a krízisalap létreho‑
zásáról szóló javaslatát. Bízik 
benne, hogy a közgyûlés el is 
fogadja, és segítség lehet az 
átmeneti anyagi nehézséggel 
küzdők érdi lakosoknak.

 Bálint Edit

Jakab Béla a városi televíziónak is részletesen kifejtette véleményét a 2011. évi költségvetés tervezetérõl

A közgyûlés szünetében Döcsakovszky Béla (MSZP) és Jakab Béla (civi-
lek), akik közösen készítenek alternatív költségvetést, jobboldalt Pulai 
Edina (Jobbik) 
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