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Nyolcmillió levelet kézbesí‑
tett a posta, s ebből a múlt 
hét végéig 800 ezer érkezett 
vissza a feladóhoz, a kormány‑
hoz. Ez Szájer József európai 
parlamenti képviselő, az új 
alkotmányt előkészítő nemzeti 
konzultációs testület vezetője 
szerint az „ünnepi hétre”, azaz 
március 15‑e utáni napokra, 
minden várakozást felülmúlva, 
meghaladja majd az egymil‑
liót! Az aktív szavazók jelentős 
hányadáról van szó, ami széles 
lakossági véleménynyilvánítást 
jelent a megküldött 12 pont‑
ról. A feldolgozás gyors ütem‑
ben zajlik, ehhez megküldik az 
érdiek friss véleményét is, amit 

a lakossági fórumon hallottunk, 
főleg szavazat formájában. 

Hogy mennyire fontos kér‑
désről van szó, igazolásul álljon 
itt a kapott levélből egy idézet: 
„Történelmi feladat előtt áll az 
Országgyűlés ezen a tavaszon. 
Az ideiglenes magyar alaptör‑
vény helyébe – térségünkben 
utolsó országként – az elkövet‑
kezendő hónapok során egy 
végleges alkotmány kerül. (…) 
Mi, magyarok sokan azt szeret‑
nénk, ha nemzetünk legfonto‑
sabb törvénye végre méltó lenne 
minden magyar ember tisztele‑
tére. Ahhoz, hogy ez így legyen, 
arra kell törekednünk, hogy az 
új alkotmány előkészítésében 

minden magyar állampolgár 
részt vehessen. Tartozunk ezzel 
nemzetünknek, szabadságharc 
hőseinknek…”

Érden ennek szellemében 
sokan vettek részt a lakossági 
fórumon, a Polgárok Háza nagy‑
terme megtelt, és igen aktívan 
reagáltak az est moderátorának, 
Kopor Tihamérnak a kérdéseire, 
ami a 12 pontra vonatkozott. 
Az első három kérdésre az x‑ek 
„simán” kerültek a kockákba, 
ami azt jelentette, konszen‑
zus volt a résztvevők között. 
A negyedik voksolás előtt 
nagyobb vita alakult ki a kis‑
korú gyermek szavazati jogával 
kapcsolatban. Az x itt oda erült, 
ahol ez állt: „Ne gyakorolhas‑
sanak további szavazati jogot a 
kiskorú gyermeket nevelő szü‑
lők vagy családok.” Ezt a néze‑
tet osztotta T. Mészáros András 
polgármester is, aki hosszasan 
kifejtette erről a nézetét, majd 
leszögezte:

– Ne legyen szavazati joguk a 
gyerekeknek! A sok gyerek egy 
családban sem azt jelenti, hogy 
annyival több jogom van.

Ezután a többi pontokban – a 
gazdasági társaságok tulajdono‑
si szerkezetének átláthatóságá‑
ról, a határon túli magyarsággal 
való nemzeti összetartozásról 
vagy a nemzeti vagyon védel‑
méről – már csak kisebb viták 
voltak, de a jelenlévők szavazá‑
sa minden esetben viszonylag 
„egyhangú” volt. 

A csaknem kétórás fórum 
után így összegzett a polgár‑
mester:

– Érdemes volt ide eljönni, 
mert az embereknek érezniük 
kell, hogy a véleményük szá‑
mít. Meg kell hallgatni min‑
denkit, mert az új alkotmány 
mindannyiunk jövőjét meghatá‑
rozza. Itt is kiderült, mi foglal‑
koztatja, feszegeti az embereket. 
A tizenkét pontra adott voksok 
kijelölik az irányt. Már most 
érzékelhető, tapasztalható, hogy 
jó irányban haladunk, ha nem is 
mindig egyenesen, néha kisebb‑
nagyobb kanyarokkal megyünk 
előre, de a lényeg az, hogy lát‑
szik a végcél. A legfontosabb, 
hogy véghez tudjon vinni a kor‑
mány egyfajta nemzetegyesítést, 
és talpra álljon, megerősödjön a 
magyar nemzet!

Ennek tudatában ment haza 
az a csaknem száz érdi, akinek 
a véleményét meghallgatták, 
és azt továbbítják is a nem‑
zeti konzultációs testületbe. 
Történelmi feladat előtt áll az 
Országgyűlés ezen a tavaszon. 
A tavaszi rügyfakadás megszé‑
pítheti a jövőnket, de ennek ter‑
mését csak később élvezhetjük. 
Addig marad még a sok munka, 
a metszés, a nyesegetés…

 Temesi László

Kérdések és válaszok az új alkotmányról

Lakossági fórum elõtt a 12 pont
Az új alkotmány mindnyájunk jövõjét határozza meg 
– ebben egyetérthetünk. Sokan hangoztatják ezt 
az egyik oldalról, sokan ellenzik a másik oldalról, 
hozzátéve, hogy nincs alkotmányozási kényszer ma 
Magyarországon. Ezért tartotta fontosnak a Fidesz–
KDNP, hogy mielõtt kõbe vésnék a fõbb pontokat, az 
állampolgárokat is megkérdezzék errõl. Érden is így 
tettek, lakossági fórumot szerveztek a múlt hét köze-
pén a Polgárok Házában.

T. Mészáros András: Az embereknek érezniük kell, hogy a véleményük 
számít
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A jelenlévõk szavazása szinte minden esetben viszonylag „egyhangú” volt

Kérdésünkre, hogy benyúj‑
tották‑e a dr. Döcsakovszky 
Bélával közösen készített 
„alternatív” költségvetést, a 
civil képviselő elmondta, azért 
mondtak le erről a szándé‑
kukról, mert javaslatuk ugyan‑
olyan sorsra jutott volna, mint 
az ellenzék korábbi előterjesz‑
tései, lesöpörték volna az asz‑
talról. Jakab Béla úgy látja, 
még mindig túl sok a nagyon 
drága igénybe vett külső szol‑
gáltatás, például a mûszaki 
ellenőrzés, vagy felesleges ter‑
vek, tanulmányok megrende‑
lése, tanácsadások és ehhez 
hasonlók. 

– Sajnos, készülnek olyan 
tervek is, amelyek soha nem 
valósulnak meg. Például a 
Bem tér fejlesztésére is készül‑
tek már nagyszabású tervek, 
de semmi sem vált valóra 
belőlük. Persze, az ilyen lát‑
ványos tervezések reményt 
keltőek, és nem vitatom, kel‑
lenek is az embereknek, csak 
ne kerülnének olyan sokba 
a városnak! – mondta Jakab 
Béla, majd hozzátette: azt is 

nehezményezték, hogy a 13,5 
milliárdos kötelezettségválla‑
lást, illetve hitelfelvételt ille‑
tően egyetlen mondattal sem 
utalnak arra, miből és hogyan 
egyenlítik majd ki. Szerinte 
erre is választ kellett volna 
adnia ennek a költségvetés‑
nek. A másik oldalról pedig 
túl szigorú a költségvetés, 
mert alaposan visszafogja az 
intézmények költségvetését. 
A bevételek növeléséről kelle‑
ne gondoskodni, például ipari 
övezetek, parkok létrehozásá‑
val, és idevonzani a befekte‑
tőket. 

Pulai Edina, a Jobbik kép‑
viselője szerint a második for‑
dulóra semmilyen lényegi vál‑
tozásra nem került sor a költ‑
ségvetés‑tervezetben. Szerinte 
a bevételi oldal az építmény‑
adó miatt nem elfogadható. 
Az igazán szoros költségvetés 
csak a kötelező feladatokra 
szorítkozik, ám az intézmé‑
nyek költségvetését már ennél 
jobban nem lehet lefaragni. 
Tény, hogy igen nehéz gaz‑
dasági környezetben kellett a 

költségvetést megalkotni, ami‑
kor egyértelmû az önkormány‑
zatok alulfinanszírozottsága 
– nyilatkozta Pulai Edina, akit 
arról is kérdeztünk, hogyan 
fogadta az általa előterjesztett 
„krízisalap” létrehozására tett 
javaslatának elutasítását.

– Sajnálom, hogy a képvi‑
selők úgy reagáltak rá, hogy 
összemosták a szociális támo‑
gatásokkal, ugyanis a javasla‑
tom egészen más típusú segít‑
séget nyújtott volna. Szociális 
jellegû támogatás lett volna, 
de mégsem segély, csupán köl‑
csön azoknak, akik önhibáju‑
kon kívül, átmenetileg kerül‑
tek nehéz helyzetbe a svájci 
frank alapú hiteleik magas tör‑
lesztőrészletei és/vagy mun‑
kahely elvesztése, vagy más 
okok miatt. Sokan vannak úgy, 
hogy segélyért nem folyamod‑
nának, de igénybe vennék azt 
a kölcsönt, ami áthidaló meg‑
oldás lehetne, amíg újra talp‑
ra állnak. Meggyőződésem, 
hogy azok az emberek, akiket 
minden szál Érdhez köt, és 
kölcsönt igényelnének, nem 
engednék meg maguknak, 
hogy ne fizessék vissza, hiszen 
más esetben is számítanak az 
önkormányzat segítségére. 

Pulai Edina krízisalap létre‑
hozására tett javaslatát 2 igen, 
8 nem és 5 tartózkodás mel‑
lett elutasította a közgyûlés. T. 
Mészáros András polgármes‑
ter kilátástalannak ítélte a fel‑
adatot, és úgy vélte, az önkor‑
mányzat nem vállalhat magára 
olyan kötelezettséget, amit 
csak részben képes felvállalni. 
Ebben az ügyben az államnak 
a bankokkal megegyezve kell 
megoldást találnia. 

 B. E .

Nem lett Döcsakovszky–Jakab-javaslat

Szigorú, de pazarló a költségvetés?
A közgyûlés elfogadta a 2011. évi költségvetés ren-
deletalkotási javaslatát (beszámolónk a 3. oldalon 
olvasható), de az ellenzék nem támogatta. Jakab 
Béla, a Civil Érdek képviselõje ellentmondásosnak 
tartotta az elõterjesztést, mert szerinte egy igen 
szigorú, ám ezzel egyidejûleg pazarló költségvetése 
lesz a városnak. Szigorú, mert visszafogta az intéz-
mények, a polgármesteri hivatal és a szolgáltatások 
mûködési támogatását, megszüntetett néhány feles-
leges rendezvényt, de ezzel együtt még mindig túl 
sokat költ a kiszervezett szolgáltatásokra, a felesle-
ges tervezésekre és tanulmányok készíttetésére. 

p


