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Ahogyan megígérték, az önkor-
mányzat közgyûlése júniusi 
ülésén ismét napirendre tûzte 
a helyi adókról szóló rendele-
tét, sőt, a módosítására is sor 
került. Csalódniuk kell azon-
ban azoknak a lakosoknak, 
akik az építményadó mérté-
kének csökkenésében bíztak, 
mert csupán az adómentességet 
élvezők köre bővült, de maradt 
az adó alapja, a négyzetméte-
renként megállapított érték. 
A rendeletmódosítási javaslat 
szerint a jelenleg szabályozott 
építményadó-mentességen túl-
menően az adó megfizetése alól 
mentesülnek a – nem vállalko-
zási célt szolgáló – helyi egye-
di védelem alatt álló épületek, 
épületrészek, valamint mente-
sül az adó megfizetése alól a 
magánszemély tulajdonában 
lévő beépített belterületi telek a 
telek teljes területével. Továbbá 

e rendelet szerint mentesülnek 
az ipaûzési adó megfizetése 
alól a 2,5 millió forint alatti 
bevétellel rendelkező vállalko-
zások. A előzetes számítások 
alapján, ezzel 22,3 millió forint 
iparûzési adó kivetésétől tekint 
el jövőre az önkormányzat, 
és ezzel együtt vállalja, hogy 
még az infláció mértékével 
sem emelik a helyi adó alap-
ját. A módosításokkal (16 igen 1 
tartózkodás mellett) elfogadott 
rendelet 2012. január 1-től lép 
hatályba. 

A vita során Pulai Edina 
(Jobbik) üdvözölte a mentessé-
get élvezők körének kiterjeszté-
sét, ugyanakkor sajnálatosnak 
tartotta, hogy nem került sor 
az adóalap mérsékléséről szóló 
vitára, mert a lakosok többsé-
ge elsősorban arra várt, hogy 
csökken a négyzetméterenként 
kiszabott 400, illetve 800 forint. 

T. Mészáros András polgármes-
ter kifejtette: ha jövőre nem 
emelnek adót, az valójában 
nem más, mint az adó mér-
tékének csökkenése. Ezt, vala-
mint a kisvállalkozók számá-
ra nyújtott kedvezményt tudja 
felvállalni a város. Hozzátette, 
egyedi esetekben is keresik a 
megoldást a könnyítésre, de 
nem adhatnak olyan kedvez-
ményeket, amelyekkel tulajdon-
képpen csak a jómódúak járná-
nak jól. A polgármester arra is 
kitért, hogy a képviselők nem 
viselkedhetnek úgy, mintha a 
városnak nem lenne adórende-
lete! Minden évben szükséges 
az adórendelettel foglalkozni, 
hiszen a polgároknak is végig 
kell gondolniuk, hogy az önkor-
mányzatnak nincs pénze, csak 
abból tud gazdálkodni, amit a 
polgárok befizetnek, ezért az 
adóról szóló vitákat és konflik-
tusokat is fel kell vállalni. 

Csőzik László szerint a 2030 
Egyesület felvállalta az adózás 
szükségességét, és az embe-
rek is hajlandók adót fizetni, 
ha cserébe kapnak valamit. 
Először is látható városfej-
lesztést, másodszor, hogy az 
önkormányzat takarékoskodik 
az adóforintokkal, harmadszor 
pedig azt szeretnék, ha nem 
egységes, hanem igazságos 
lenne az adó mértéke. Csőzik 
László véleménye szerint az 
emberek részéről a legfőbb 
követelmény az igazságosság, 
például az értéknek megfelelő 
építményadó. A polgármester 
úgy érvelt, hogy személyre 
szólóan kell megvizsgálni és 
érvényesíteni az igazságosság 
és arányosság elvét, mert min-
den olyan módosítás, ami csök-
kenti az adó mértékét, egyben 
kedvezményeket kínál a jobb 
anyagi helyzetben lévőknek. 

Bakai Nagy Zita (MSzP) 
üdvözölte a kisvállalkozók 
részére nyújtandó iparûzésiadó-
mentességet, viszont hiányolta 
az ehhez hasonló könnyítést a 
magánszemélyekre vonatkozó-
an. Javasolta: meg kellene vizs-
gálni azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel a rászorulóknak 
méltányosan csökkenthetnék 
az adóterheit. 

 Bálint Edit

A helyi adó mértéke nem változott, de bõvült  

az adómentességet élvezõk köre
Az egyéni, személyre szabott elbírálást tartja igazsá-
gosnak T. Mészáros András polgármester, szerinte a 
helyi adó mértékének csökkentése kizárólag a jómó-
dúaknak kedvezne, márpedig a városnak nincs pénze, 
csupán abból gazdálkodhat, amit a lakosság ilyen-
olyan adózási formában befizet. 

A képviselõk a szüntben is folytatták az eszmecserét
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A döntés részleteiről, a várha-
tó folytatásról Simó Károlyt, 
az Érdi Csatornamû Társulat 
elnökhelyettesét kérdeztük.

– Ki, melyik cég fogja építeni 
a csatornahálózatot?

– A hálózatépítésre meg-
hirdetett közbeszerzésen 
két részre lehetett ajánla-
tot tenni. Az eljárás sikeres 
és eredményes volt. Az Érd-
Nyugat részen az öt pályázó 
konzorcium közül a DSS Érd 
Konzorcium (Duna Aszfalt Kft., 
SADE Magyarország Mélyépítő 

Kft., Swietelsky Magyarország 
Kft.) a nyertes ajánlattevő. 
Az Érd-Kelet részen szintén 
öten pályázatak, itt az ÉRD–
KEA Konzorcium (Közgép 
Építő- és Fémszerkezetgyártó 
Zrt., EuroAszfalt Építő és 
Szolgáltató Kft., COLAS-ALTER-
RA Zrt.) a nyertes ajánlattevő.

– Azt hiszem, a legtöbb 
embert az érdekli: mikor indul-
hat a szennyvízcsatorna-háló-
zat építése Érden?

– A projektiroda tájékoztatá-
sa szerint a törvényben előírt 
határidőig nem érkezett jogor-
voslati kérelem. Ez azt jelenti, 
hogy a szerződéskötési tilal-
mi időszak lejárt és meg lehet 
kötni a szerződést a kivitele-
zésre. A szerződéskötést köve-
tően a kivitelezők először az 
ütemezést kell, hogy benyújt-
sák, és remélhetőleg heteken 
belül az első szakaszok építése 
is elkezdődik. 

– Mire kell számítani a város-
ban a nyári hónapokban?

– Várhatóan a projekt elején 
lesznek a szerviz-, illetve tere-
lőút-építések is. Tehát fel kell 
készülni arra, hogy már a nyári 
hónapokban Érd néhány terü-
letén ideiglenesen forgalomte-
relések lesznek. Természetesen 
minden változásról tájékoztatást 
adunk azonnal, egyrészt a sajtón 
keresztül, az érintetteket pedig 
közvetlenül értesíteni fogjuk.

– Honnan lehet tudni, hogy 
melyik területen mikor kezde-
nek?

– Minden területen egyszer-
re kezdenek. Mint említettem, 
a szerződéskötést követő négy 
héten belül kell a kivitelezők-
nek jóváhagyatni a benyújtott 
részletes ütemezést. Amint 
ez megvan, ezt nyilvánosság-
ra fogjuk hozni, és mindenki 
láthatja, hogy az ő utcaszaka-
sza mikor kerül sorra. Minden 
esetben a már meglévő csa-
tornahálózattól (befogadó-
tól) kezdődően kezdik majd 
továbbépíteni. V. K.

Megvannak a kivitelezõk  
a csatornahálózat építésére
Június 14-én eredményt 
hirdettek az érdi szenny-
vízcsatorna-hálózat épí-
tésére kiírt közbeszerzési 
eljáráson. Az eredmény 
kedvezõ: mivel nem érke-
zett támadás a kihirdetett 
eredmény ellen, indulhat 
a megvalósítás! 

A munkálatok egyszerre kezdõdnek Érd-Nyugat és Érd-Kelet részen


