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Noha alapvetően nem jellem-
ző, hogy szinte heti rendszeres-
séggel hívják össze Érd Megyei 
Jogú Város Közgyûlését, a 
július végi rendkívüli ülést 
augusztusban még kettő – igaz, 
jóval rövidebb – értekezlet is 
követte, hiszen a képviselők-
nek olyan fontos kérdések-
ben kellett állást foglalniuk, 
amelyek még a nyári pihenő 
alatt sem tûrtek halasztást. Az 
augusztus 15-én megtartott 
ülésen mindenekelőtt a szen-
nyvízcsatorna-építési munká-
latokhoz szükséges ideiglenes 
telephelyek bérbeadására kiírt 
zártkörû pályázat eredményét 
fogadta el a közgyûlés, amely 
az önkormányzat tulajdonát 
képező ingatlanok ideiglenes 
telephely, illetve anyagtárolás 
céljára történő bérbeadására 
irányult. 

Ezt követően a képviselők 
igent mondtak az Érdnek fel-
ajánlott iskolabútorok térítés-
mentes tulajdonjogának meg-
szerzésére is, amiről az előző 
rendkívüli tanácskozáson csu-

pán rövid tájékoztatást hallhat-
tak. T. Mészáros András pol-
gármester ezúttal bejelentette, 
Segesdi János alpolgármester 
vezetésével vasárnap már elin-
dult Hollandiába az a csapat, 
amely az ajándékba kapott 
iskolabútort leszereli és a szál-
lítással megbízott teherautókba 
pakolja, sőt, értesülései szerint 
azóta már az első kamion meg 
is telt az értékes adomány egy 
részével. Úgy tûnik, a kiküldött 
három teherautó azonban nem 
lesz elegendő, még egy negyedi-
ket is útnak kell indítani, annyi 
a berakodni való felszerelés. Az 
előterjesztésből kiderült az ado-
mányozás háttere, azaz, hogy a 
Karmel International Alapítvány 
felvette a kapcsolatot az Érdligeti 
Általános Iskolával – Bosits 
Zoltánné megbízott igazgató 
asszonnyal –, és felajánlotta 
a használt, de öt évnél nem 
régebbi iskolabútorok ingyenes 
átruházását Érd város részére. 
A Barneveldben lévő mintegy 
ezerfős iskola összesen 32 tan-
termében lévő iskolabútorok 

leszereléséről és ideszállításá-
ról azonban az önkormányzat-
nak kell gondoskodnia, amely-
nek költségei mintegy hatezer 
eurót jelentenek. A Karmel 
International viszont vállalta a 
15 fős küldöttség elszállásolá-
sát. Az ajándékozási levelet az 
alapítvány képviselői a szállítás-
kor fogják átadni. A városi plé-
num a térítésmentesen felaján-
lott iskolabútorokat köszönettel 
egyhangúlag elfogadta, és azzal 
is egyetértett, hogy a leszerelési 
és szállítási költségekre a város 
2011. évi költségvetése általános 
tartaléka terhére kétmillió forin-
tot biztosít. 

A rendkívüli ülés végén sür-
gős előterjesztésként került 
ismét a közgyûlés elé az önkor-
mányzat Érdi Városfejlesztési 
Kft. ÉrdC Érd Centrum Kft.-ben 
lévő üzletrészének átruházá-
sáról szóló határozati javaslat, 
ami az előző rendkívüli ülésen 
elfogadott döntés pontosítását 
tette szükségessé, így visszavo-
násra került a korábban elfo-
gadott határozat, majd a kép-
viselők egyetértésüket adták a 
pontosított javaslathoz. 

A polgármester külön megkö-
szönte a megjelent önkormány-
zati képviselők részvételét, 
előrebocsátva, hogy az újabb, 
augusztus 25-i rendkívüli ülé-
sen is számít a megjelené-
sükre, amikor a Gesztelyi-ház 
mûvészkávézójának üzemelte-
tésére kiírt pályázat eredményét 
kell elfogadni, hiszen a projekt 
zárásáig már a kávézónak is 
üzemelnie kell, ezért sürgeti 
őket az idő. Végül T. Mészáros 
András mindenkit meghívott 
az augusztus 20-i ünnepség-
re, valamint az egész napos 
főtéravató rendezvényre. 
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