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A tavasz beköszöntével különféle 
pletykák  indultak  el  a  városban 
arról,  hogy  az  önkormányzat 
egyes  általános  iskolák  bezárá‑
sára  készül. T. Mészáros András 
ezekkel a híresztelésekkel kapcso‑
latosan múlt szerdai sajtótájékoz‑
tatóján  kijelentette:  sem  a  város 
vezetésének, sem a közgyûlésnek 
nem  áll  szándékában  egyetlen 
érdi iskola bezárása sem.
– Elindítottuk azonban az isko‑

lák átvilágítását, együttmûködve 
az  intézmények  igazgatóival. 
Tudvalevő  ugyanis,  hogy  a 
kormány  át  kívánja  alakítani  a 
jelenlegi  iskolarendszert,  amire 
fel  kell  készülnünk.  Az  átvilá‑
gítás  az  iskolák  mûködését  és 
üzemeltetését  érinti.  A munka 
elindult;  a  kollégák  az  iskolák‑
ban  a  gazdasági  vezetővel,  az 
igazgatóval beszélik meg a meg‑
lévő  problémákat,  a  lehetséges 
megoldásokat,  vagyis  nem  az 
íróasztal  mögül  születik  dön‑
tés,  javaslat  egy‑egy  intézmény 
mûködésével kapcsolatban. 
A polgármester  kérdésünkre 

azt  is  elmondta:  az  iskolaépü‑
letek  állapota  nem  tárgya  az 
átvilágításnak.

–  Azt  pontosan  tudjuk, 
mely  iskolák  szorulnak  felújí‑
tásra;  a  Batthyány  és  a  Teleki 
nagyon  rossz  állapotban  van. 
Ahogy  tavaly  megújulhatott 
a  Vörösmarty  gimnázium,  a 
Széchenyi  általános  iskola,  a 
Kós Károly Szakképző Iskola és 
a  Kincses  óvoda  Kutyavári  úti 
tagóvodája,  úgy  a  jövőben  sor 
kerülhet  több  intézményre  is. 
A mai  napon  tárgyalok  ebben 
az ügyben azzal a céggel, amely 
a  fenti  iskolák,  illetve  óvoda 
energetikai átalakítását, szigete‑
lését végezte, és ha eredménye‑
sek  lesznek  a  megbeszélések, 
várhatóan ugyanilyen konstruk‑
cióban  újulhat meg  a  Teleki,  a 
Bolyai iskola, illetve a Tárnoki úti 
óvoda, és nagy valószínûséggel 
a Hunyadi iskola is – tette hozzá 
T. Mészáros András. Mint arról 
tavaly már beszámoltunk, a már 
felújított  négy  érdi  intézmény 
energetikai  átalakítását,  azaz  a 
fûtéskorszerûsítést,  a  nyílászá‑
rók  cseréjét  és  a  külső  szige‑
telését  az  RFV  Zrt.  végezte  el, 
mintegy háromszázmillió forint 
értékben.  Ezt  az  összeget  a 
részvénytársaság  megelőlegez‑

te  –  a  fenntartó  önkormányzat 
pedig a korszerûsítésből adódó 
energiamegtakarítás  összegét 
fizeti a cégnek a szerződésben 
meghatározott módon és ideig. 
Ez  azt  jelenti,  hogy  a  felújítás 
a  városnak  nem  kerül  plusz‑
költségébe.  Mint  T.  Mészáros 
András  megjegyezte:  ezeknek 
az  átalakítási  munkálatoknak 
is  egy  2007‑es  átvilágítás  volt 
az előzménye. 
–  Egy‑egy  olyan  nagy  rend‑

szert, mint az oktatásügy, érde‑
mes  négyévente  átvizsgálni. 
Erre kerül sor most. A jelenlegi 
átvilágítás  arra  irányul,  hogy  a 
kötelező  feladatokat  és  alapel‑
látást,  illetve  az  ehhez  kapcso‑
lódó önként  vállalt  feladatokat, 
valamint  a  teljes  mértékben 
önként  vállalt  feladatokat  el 
tudjuk választani egymástól. Ha 
ez  sikerül,  eldönthetjük,  hogy 
milyen  lehetőségeket  tudunk 
és  fogunk  finanszírozni  a  jövő‑
ben.  Az  áprilisi  közgyûlésre 
testületi  határozatban meg  kell 
fogalmazni, hogy min kívánunk 
változtatni;  május  31‑ig  ezt  a 
kérdést  mindenképp  le  kell 
zárni,  hogy  a  nyári  szünetben 
se  legyen  bizonytalanság  az 
intézményekben  –  hangsúlyoz‑
ta a polgármester.
Az  átvilágítást  egy  ötfős 

munkacsoport  végzi.  Vezetője 
Kardosné Gyurkó Katalin,  aki 
lapunk  kérdésére  elmondta: 
április 15‑ig minden érdi oktatá‑
si intézménybe ellátogatnak, és 
elbeszélgetnek az intézményve‑
zetőkkel, gazdasági vezetőkkel, 
ügyintézőkkel.
– Látogatásunknak több célja 

is  van.  Egyrészt  úgy  tapasz‑
taltam:  a  januári  költségveté‑
si  egyeztetőtárgyalásokon  az 
intézményvezetőknek nem volt 
elegendő  lehetőségük  elmon‑
dani,  hogyan  látják  iskolájuk 
helyzetét,  milyen  javaslataik, 
ötleteik  vannak  ennek  javításá‑
ra,  illetve  mindez  hogyan  tud 
illeszkedni a városvezetés elkép‑
zeléseihez.  A munkacsoport 
látogatása során van idő és lehe‑
tőség mindezek megtárgyalásá‑
ra. Tudni kell azt is: az állam az 
iskolák fenntartási költségeinek 
mindössze a felét finanszírozza, 
a  másik  ötven  százalékot  az 
önkormányzatnak a  saját bevé‑
teleiből  kell  hozzátennie  –  ez 

pedig  jelentős  tétel.  Azt  már 
korábban  hallottuk,  hogy  Érd 
idei  költségvetése  jóval  szigo‑
rúbb, mint az előző években, és 
ennek  értelemszerûen  az  okta‑
tási intézményekre is ki kell ter‑
jednie – hangsúlyozta Kardosné 
Gyurkó  Katalin,  aki  az  eddigi 
intézménylátogatások  alapján 
úgy  tapasztalja:  az  iskolák  sze‑
rény  anyagi  kereteik  között  is 
igyekeznek  megfelelő  szakmai 
munkát  végezni,  másfelől  szá‑
mukra  is  jól  jön  egy‑két  olyan 
javaslat,  amellyel  pénzt,  időt 
tudnak  megtakarítani.  Ez  min‑
den  intézménynél  más  és  más 
–  ezért  van  szükség  az  őszinte 
beszélgetésre. 
– Ezek  során az egyéni kéré‑

seket  is  meghallgatjuk,  és  ha 
mód van rá, megpróbáljuk telje‑
síteni  is –  jegyezte meg a mun‑
kacsoport  vezetője,  aki  nagyon 
fontosnak tartja, hogy az  intéz‑
ményvezetők  iskolájuk  szem‑
pontjai  mellett  a  fenntartóét  is 
lássák, figyelembe vegyék.
–  Egy  példa:  a  városnak 

egyértelmûen  rossz,  ha  az 
egyik  iskolában hatalmas a  túl‑
jelentkezés  és  a  zsúfoltság,  a 
másikban  pedig  a  tantermek 
fele  üresen  kong.  A beiratkozó 
gyermekek  tekintetében  nem 
szabad,  hogy  verseny  alakul‑
jon  ki  az  intézmények  között. 
Inkább  azokért  az  iskoláso‑
kért  kellene  küzdeni,  akiket  a 
szülők  más  városok  iskoláiba 
visznek – hangsúlyozta a mun‑
kacsoport  vezetője,  hozzátéve: 
az  idei  beiratkozáskor  a  szü‑
lők  véleményét  is  megkérde‑
zik  e  kérdésben,  hogy  tisztább 
képet  kapjanak  arról,  milyen 
szempontok szerint választanak 
iskolát gyermeküknek.
–  Nagyon  fontosnak  tartom, 

hogy a városvezetés ne az intéz‑
ményvezetők feje fölött, az  író‑
asztal  mögül  döntsön,  hanem 
velük közösen, hiszen ők azok, 
akik  iskolájuk,  az  ott  dolgozók 
helyzetét leginkább látják, így a 
fenntartói  kéréseket  szem  előtt 
tartva ők tudják megtalálni a leg‑
jobb megoldásokat  is. Mindezt 
igazolják  az  eddig  lefolytatott 
közös  beszélgetések,  amelyek 
– úgy érzem – nagyon pozitívak 
voltak – zárta szavait Kardosné 
Gyurkó Katalin.
  Ádám Katalin

Nem zárnak be egyetlen érdi iskolát sem

Munkacsoport vizsgálja az intézmények mûködését
T. Mészáros András polgármester múlt szerdai sajtótá-
jékoztatóján leszögezte: a városvezetés egyetlen isko-
la bezárását sem tervezi. Az intézmények mûködését, 
üzemeltetését illetõen azonban átvilágítást indítottak, 
amit egy ötfõs munkacsoport végez. Ennek részleteirõl 
Kardosné Gyurkó Katalin, a munkacsoport vezetõje 
beszélt lapunknak. 

A városvezetés egyetlen iskolát sem kíván bezárni, az intézmények 
mûködését azonban átvilágítják
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A Magyar  Szocialista  Párt 
érdi  szervezete  a  legutóbbi 
közgyûlést  követően  talált 
alkalmat  arra,  hogy  sajtótájé‑
koztatót  tartson.  Mint  Szûcs 
Gábor elmondta: a helyi MSZP 
elfogadhatatlannak  tartja  a 
közgyûlésen  Segesdi János 
alpolgármestertől  elhangzot‑
takat,  miszerint  ha  félnének 
az  ellenzéktől,  akkor  nem‑
csak  részlegesen  vonnák meg 
az  SZMSZ  módosításával  az 
ellenzék  képviselőinek  véle‑
ménynyilvánítási  lehetőségeit, 
hanem  teljes  egészében.  Ezt 
elutasítják,  mivel  szerintük: 
„E mondatokból látszik a város‑
vezetés elképzelése és nézetei 
a szabad véleménynyilvánítás‑
sal kapcsolatban. Látszik, hogy 
a Fidesznek nem gondolkodó, 
a  választókat  képviselő  képvi‑
selőkre  van  szüksége,  hanem 
szavazógép  demokratákra, 
akik  minden  szabad  gondo‑
lat  nélkül  a  Fidesz  központi 
parancsát követve, mint gépek 
szavaznak, bármely ügyben.” 
Szûcs  Gábor  a  továbbiak‑

ban  úgy  vélekedett,  hogy  a 
városvezetés  a  szabad  véle‑
ménynyilvánítást  korlátozza 
a  interpellációknak  az  első 
helyről  a  hatodik  helyre  való 
számûzésével,  mivel  köztu‑

dott, hogy a közgyûlést televí‑
zión  figyelemmel  kísérő  helyi 
lakosok általában a közvetítés 
elejét tekintik meg. A párt szó‑
vivője  kijelentette:  „Ezt  aljas 
módon  kihasználva  a  város‑
vezetés ezzel a lépéssel is arra 
játszik,  hogy  minél  jobban 
elvegye a lehetőséget az ellen‑
zéki képviselők elől.” 
A továbbiakban Szûcs Gábor 

kijelentette:
–  Üdvözlendőnek  tartjuk  a 

részönkormányzatok munkájá‑
nak megindítását, de sajnálattal 
vesszük tudomásul, hogy elkés‑
ve és családi vállalkozássá téve 
kezdik  el  a  munkát  e  részön‑
kormányzatok. A helyi demok‑
rácia  építésében  fontos  szerep 
jut a  részönkormányzatoknak, 
ahol  a  lakosok  véleményez‑
hetik  a  közgyûlés  elé  kerülő 
javaslatokat. Így megvalósulhat 
a társadalmi egyeztetés, de saj‑
nos a késői kezdés miatt – ami 
kétségessé  teszi  a  városveze‑
tés  őszinteségét  –  a  lakosok 
nem  szólhattak  bele  például 
a  nagymértékû  építményadó‑
emelésbe.  Ezért  megkérünk 
minden  kedves  érdi  lakost, 
hogy  látogassa  a  részönkor‑
mányzati  üléseket,  és  vegyen 
részt a munkájukban.
  (t. l.)

Tájékoztó zöldhulladékgyűjtésről
Az Érd-Kom Kft. – Érd megyei jogú város rendelete alapján – a tavaszi zöldhulladék-
gyűjtést az alábbi módon szervezi meg:

Érd Város közigazgatási területét a korábbi gyakorlatnak megfelelően két részre osztja, 
és az egyes részeken a zöldhulladékgyűjtést az alábbi időpontban végzi:

I. a Tárnoki út és a Tárnoki út alatt lévő területeken a gyűjtés időpontja: április 9. 
II. a Tárnoki út feletti területeken: április 16.
Kérjük a lakosokat, hogy az elszállításra szánt hulladékot gally, nyesedék esetében 1 
méteres nagyságú kötegekben, míg az egyéb zöldhulladékot bezsákolva reggel 7 órára 
helyezzék ki az ingatlanuk elé. 

Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen a szóródás megakadá-
lyozása mellett, hogy az a jármű- és a gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületet 
és a növényzetet ne károsítsa, valamint ne járjon baleset és károkozás veszélyének 
előidézésével.

A sikeres zöldhulladékgyűjtés érdekében kérjük a lakosság együttműködését, mert 
minden utcában csak egy alkalommal gyűjtenek az autóink.

Együttműködésüket előre is köszönjük!
 Érd-Kom Kft.

Sajtótájékoztatót 
tartott a helyi MSZP

Szûcs Gábor: A helyi lakosok általában a közgyûlés televíziós közvetí-
tésének elejét tekintik meg
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