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A városi  plénum  egyhan
gúlag  elfogadta  a  NIF  és 
az  önkormányzat  közötti 
együttmûködési  megállapodá
sáról szóló javaslatot, így rende
ződik a Harkály utcai óvodások 
elhelyezése  (erről külön beszá
molunk  lapunk  3.  oldalán), 
majd  a  képviselők  jóváhagyták 
az  idei  költségvetésről  szóló 
rendelet módosítását, amelyben 
az  időszerû átvezetések és  töb
bek között az óvoda pótlásának 
költségvetése is szerepeltek. 
Érd  Megyei  Jogú  Város 

Önkormányzata és a Pénzmentő 
Könyvvizsgáló,  Adótanácsadó 
és Vállalkozási Kft. 2008. szep
tember 30ai keltezéssel megbí
zási szerződést kötött az önkor
mányzatot  érintő  rendszeres 
könyvvizsgálói  feladatok  ellá
tására,  amit  a  polgármester  a 

reá ruházott hatáskörben biza
lomvesztés  miatt  felmondott, 
a  közgyûlés  pedig  támogatta 
szerződés  megszüntetését,  és 
azt,  hogy  a  feladatok  ellátásá
ra  új  közbeszerzési  pályázatot 
írjanak ki. A képviselők döntöt
tek a szociális és gyermekjóléti 
intézmények  közalkalmazotta
inak  juttatásáról  szóló  rende
let módosításáról, a háziorvosi 
körzetek  átszervezéséről,  ami 
a  védőnői  körzetek  arányta
lanságának  megszüntetése 
miatt  vált  szükségessé,  majd 
rátértek  a  város  gazdálkodását 
és  mûködését  érintő  átvilágí
tás  és  értékelés  tárgyalására. 
Segesdi  János  alpolgármester 
előrebocsátotta,  a  képviselők 
elé  került  jelentés  a  gazdálko
dás  jelenlegi  állapotát  tükrözi, 
és  azt  az  irányt  tartalmazza, 

amivel a mûködést  stabilizálni 
tudják. Hozzátette: ez tulajdon
képpen csak „előfutára” annak 
a részletes anyagnak, ami majd 
őszre  kerül  a  közgyûlés  elé. 
Az  átvilágításról  szóló  tanul
mány tulajdonképpen azt vetíti 
előre: mivel és hogyan lehetne 
a költségvetés kiadási oldalából 
minél  többet  lefaragni.  Pulai 
Edina,  a  Jobbik  képviselője 
a  vitában  elsőként  az  iskolák 
emelt  szintû  képzésének meg
szüntetésére  irányuló  törekvés 
veszélyeire  hívta  fel  a  figyel
met, ami a hátrányos helyzetû 
diákok  versenyképességének 
ellehetetlenítéséhez  vezet
het.  Jakab Béla  civil  képviselő 
elsősorban  azt  firtatta,  vajon 
mennyibe került a városnak ez 
a  tanulmány,  és  jelen  vane 
az  ülésen  a  cég  képviselője. 

Segesdi János válaszában közöl
te, 4,7 millió forintért készült el 
az  anyag,  de  a  közgyûlés  elé 
most csak a „sûrített” változata 
került,  ugyanis  a  részleteken 
még  dolgoznak.  Az  volt  a  cél, 
hogy  a  képviselőknek  legyen 
idejük  a  nyár  folyamán  ele
mezni,  alaposan  átgondolni, 
milyen hatásokat  eredményez
nének a  javasolt változtatások, 
így  az  intézkedési  anyag  már 
úgy  készülhet  el,  hogy  abban 
az  kapjon  helyet,  ami  fontos. 
Az emelt  szintû képzést  illető
en elmondta, a szociális szem
pontokat feltétlenül figyelembe 
veszik, de sokan szívesen meg 
is  fizetnék  ezt  a  szolgáltatást, 
és feleslegesek az átfedések az 
intézményekben. Csőzik László 
szerint  az  eléjük  került  anyag 
arról  árulkodik,  hogy  radikális 
lépéseket  szándékoznak  tenni 
a  kiadási  oldal  csökkentése 
érdekében.  Úgy  vélte,  a  tanul
mány erénye, hogy konkrét, de 
a  szeptemberi  ülésen minden
képpen meg kell majd hallgat
ni  a  szakértőket  is.  Kérdés,  a 
városvezetés  vajon  fel  merie 
vállalni  a  fő  csapásirányokat? 
Célszerû  lenne,  ha  készülne 
egy  konkrét  intézkedési  terv 
arról, mi az, amihez nem lehet 
hozzányúlni, és mi az, amiben 
mindenképpen  változtatniuk 
kell. 
Segesdi  János  leszögezte,  a 

tanulmány még  átfésülés,  pon
tosítás alatt  áll, hiszen most az 
irányvonalak  meghatározása 
volt a cél, de több milliárdot nem 
lehet egy csapásra lehúzni, még 
komoly átgondolást, átbeszélést 
igényel  a  város  finanszírozha
tóságának  javítása ahhoz, hogy 
a 2012es költségvetés már úgy 
alakuljon  ki,  hogy  ne  kerülje
nek megoldhatatlan problémák 
elé.  Az  alpolgármester  elsősor
ban az önként vállalt feladatok
ra hívta  fel  a  képviselők  figyel
mét.  Alapos  átgondolást,  mér
legelést  igényel  a  gazdálkodás 
irányvonala.  Bakai Nagy Zita 
szocialista  képviselő  elismerte, 
hogy a tanulmány előremutató, 
ám  megjegyezte,  nem  megen
gedhető egy milliárdokról szóló 
anyagban szarvashibákat véteni 
a  táblázatok  összeadási  tételei
ben. A készítőknek erre  jobban 

Átvilágítás és terv készül a város finanszírozhatóságáról

Sürgõsségi indítványok napirenden
Két sürgõsségi indítvánnyal is bõvült a város közgyûlésének július 28-ra összehí-
vott rendkívüli ülésének tizennyolc napirendi pontja. Egyik a Harkály utcai óvoda 
sorsának rendezésére vonatkozó, az NIF Zrt. és az önkormányzat együttmûködési 
megállapodására tett javaslat, a másik a Városháza és a Polgárok Háza villám-
védelmével kapcsolatos állásfoglalás volt. 

oda  kellett  volna  figyelniük, 
mint  ahogyan  a  városvezetők 
is  elsősorban  a  túlszámlázási 
tételek  behajtásával  is  elérhet
nék,  hogy  kevesebb  legyen  a 
megvonás. 
Segesdi  János  a  vitát  lezárva 

megismételte:  a  részletesen  és 
pontosan kidolgozott anyag min
den információt és adatot tartal
mazni  fog  majd.  A határozati 
javaslatot  közgyûlés  11  igen  és 
3  tartózkodás  mellett  támogat
ta,  majd  elfogadta  a  Szociális 
Gondozó  Központ  alapító 
okiratának  módosítását  is,  ami 
a  nappali  melegedő  áthelyezé
sére  vonatkozott.  A Holló  utcai 
telephely  oktatási  intézmény 
telephelye  lesz,  de  a  nappali 
melegedő  szolgáltatásai  sem 
szûnnek meg, csupán a jövőben 
a  Hajléktalan  Szállón  vehetik 
majd igénybe a rászorulók. 
A továbbiakban  a  képviselők 

egyetértettek azzal a javaslattal, 
amely  arra  vonatkozott,  hogy 
az  önkormányzat  a  jövőben 
egységesen  kívánja  kezelni  az 
intézmények  informatikai  szol
gáltatását,  ezért  közbeszerzési 
eljárást ír ki az oktatási intézmé
nyek informatikai rendszerének 
üzemeltetésére.  Elfogadták  a 
Lukin  László  Mûvészetoktatási 
Intézmény  alapító  okiratának 
módosítását, valamint a Kincses 
és a Szivárvány óvoda maximá
lis csoportlétszámára vonatkozó 
határozati  javaslatot, és döntöt
tek a Gesztelyiház galériájának 
mûködtetéséről,  amit  a  Szepes 
Gula  Mûvelődési  Központra 
ruháztak. A városi plénum meg
szavazta a KözépMagyarországi 
Bioenergetikai Klaszterhez való 

csatlakozás visszavonását. Tóth 
Tamás  alpolgármester  azonban 
leszögezte, a klaszter elvégezte a 
rábízott faladatokat, és munkája 
eredményes  volt.  Ezzel  szem
ben  viszont  eredménytelenség 
miatt  fogadták  el  a  képviselők 
az Európa Park Konzorciummal 
kötött együttmûködési megálla
podás  megszüntetését,  ugyan
is  mindeddig  nem  váltotta  be 
a  hozzá  fûzött  reményeket. 
A turizmus  fejlesztése  továbbra 
is lényeges kérdés Érd számára, 
de  úgy  tervezik,  hogy  ebben  a 
Duna is nagyobb szerepet kap a 
jövőben. A városi plénum egyet
értett a Városháza és a Polgárok 
Háza  villámvédelmének  kiépí
tésével,  amire  ötmillió  forintot 
kell fordítani.
Közalkalmazotti  jogviszo

nyának  megszüntetését  kérte 
a  város  közgyûlésétől  Bazsoné 
Megyes Klára,  a  Csuka  Zoltán 
Városi Könyvtár igazgatója, vala
mint Bakos Mária, a Vörösmarty 
Mihály  Gimnázium  igazgató
ja,  mindketten  több  évtizednyi 
munka  után  nyugdíjba  készül
nek.  Segesdi  János  méltatta  és 
megköszönte áldozatos munká
jukat, valamint a vezetésük alatt 
álló intézményért és Érd városá
ért tett erőfeszítéseiket.
Végül  a  képviselők  zárt  ülé

sen  tárgyalták  a  rendkívüli 
értekezlet  két  utolsó  napiren
di pontját, majd a városvezetés 
is  pár  hetes  nyári  szabadságra 
ment.  Szükségük  lesz  a  pihe
nésre, hiszen őszre is temérdek 
munka és még  több  felelősség
teljes  döntéshozatal  vár  majd 
rájuk.
  Bálint Edit

A Holló utcai épület – természetesen az apróságok igényeinek megfelelõen átalakítva és újjáépítve – megfelel 
majd óvodának
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Közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését kérte a város közgyû
lésétõl Bazsóné Megyes Klára, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatója, 
valamint Bakos Mária, a Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatója

Rákérdeztünk

Dávid Mária 
vállalkozó: 

– Természetesen nagyon 
várom  már,  de  arra 
vagyok  a  legjobban 
kíváncsi, az átadás utáni 
hetekben,  hónapokban, 
mennyire  fogják  igény
be  venni  az  érdiek, 
mennyire  válik  kedvenc 

helyükké. Szerintem már most szeretik, láttam 
az  építés  alatt  is  sokan  személyesen  kísérték 
figyelemmel  az  átalakulást.  Megérte  ennyit 
várni rá.

Várja-e már az új városközpont átadását?
Lukács Katalin 
szociális dolgozó: 

–  Barátaimmal  többször 
szóba  került már  koráb
ban is, hogy ráférne erre 
a városra egy „központ”, 
ahol  mindenki  jól  érez
heti magát, fiatal és idős 
egyaránt.  Itt  érdemes 
lesz  megpihenni,  kor

zózni,  mert  igen  szép  lett.  Különös  hangulata 
van  a  sétálóutcának,  aminek hivatalos megnyi
tását  már  nagyon  várom,  bár  többször  végig 
jártam már…

Horváth Gyula 
üzletember: 

–  Gyakran  jártam  eddig 
is arra, és azt  tapasztal
tam, valóban  ráfért már 
erre  a  városra,  illetve  a 
központjára  az  átala
kítás.  Új  arculatot  kap 
ezzel  Érd,  egy  szebbet, 
tetszetősebbet,  szeretni 

valóbbat.  Végre  lesz  egy  igazi  városközpon
tunk,  ahová  mindenki  szívesen  eljár  sétálni, 
találkozni,  beszélgetni  ebben  a  rohanó  világ
ban is.

Fülemen Róza 
üzletasszony: 

–  Bár  az  utóbbi  idők
ben a munkám mesz
szire  szólított  Érdtől, 
de ha hazajövök, min
dig  szívesen  körül
nézek,  és  örömmel 
veszem  a  változáso
kat.  A új  városköz

pont  megnyitása  sokat  lendíthet  azon,  hogy 
még hangulatosabbá váljon ez az amúgy is szép 
település. Ezzel a beruházással gazdagabbá vált 
a város! 

Változatos megyéink  az  Európai  Unióban  cím
mel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
felügyelete  alá  tartozó  kormányhivatalok  és  a 
Hungarofest  Nonprofit  Kft.  közös  mûvészeti 
pályázatot  hirdetnek  fiatal  képzőmûvészek, 
alkotók számára. A pályázatra olyan mûvészeti 
alkotásokat várnak, amelyek üzenete a kormány
ablakokhoz  köthető.  A nyertes  pályamûveket 
a  kormányablakokban,  illetve  kormányhivata
lokban  fogják  kiállítani,  és  önálló  gyûjteményt 
fognak alkotni, amely a nagyközönség számára 
is megtekinthető lesz.
A pályázat kiíróinak szándéka, hogy a kultú

rán, a mûvészeten, a fiatal tehetségeken keresz
tül új, eddig ismeretlen mûvészeti értékek alko
tását  ösztönözze,  amelyeket  hazánk,  illetve  az 
egyes megyék szeretete, identitása ihlette. 
A pályázat  célja  továbbá,  hogy  a  fiatal 

képzőmûvészeknek,  tehetségeknek  lehetőséget 
adjon a bemutatkozásra. Minden Magyarország 
területén belül állandó lakcímmel bejegyzett 18 
és 35 év közötti magyar állampolgár pályázhat 
már  meglévő  vagy  újonnan  elkészített  saját 
mûvészeti  alkotásával.  Minden  pályázó  legfel
jebb egy mûvészeti alkotással pályázhat. 
A pályamûvekből  a  szervezők  szándéka 

szerint  értékes  önálló  gyûjtemény  jöhet  létre, 
melyek nem valamely zárt múzeumban, hanem 
az  emberek  számára  nyitott  kormányablakok
ban,  kormányhivatalokban  lesznek  megtekint
hetőek. 

Minden  olyan  kulturális,  mûvészeti  alko
tással  lehet  pályázni,  amely  egy  mûvészeti 
ágat  képvisel,  vagy  akár  a  mûvészeti  ágak 
közötti  választóvonalak  elmosódását  szem
lélteti,  legyen  szó  képzőmûvészetről, 
iparmûvészetről,  zenemûvek  megjelenítésé
ről, népmûvészetről, irodalomról, s mindezek 
vizuális  megjelenítéséről.  A fő  hangsúlynak 
a  beérkezett  pályamûvek  vizualitásán,  vagyis 
az adott téma képi megjelenítésén kell lennie. 
Fontos szempont a mûvészi érték, amit a beér
kezett  alkotás képvisel,  annak újszerûsége  és 
informatív  jellege  és  az,  hogy  mennyit  árul 
el az alkotóról és a  településről, megyéről, az 
alkotás  témájáról,  mennyire  kapcsolható  az 
Európai Unióhoz.
Az alkotónak abban a megyében kell pályáz

nia,  ahol  állandó  lakcíme  is  be  van  jegyezve. 
Minden  megyében  külön  nyertest  hirdetnek, 
az  első  helyezett  díjazott  alkotók  750  ezer, 
a  másodikak  500  ezer,  a  harmadikak  pedig 
250  ezer  forint  elismerésben  részesülnek. 
A kormányhivatalokat  vezető  kormánymegbí
zottak által elnökölt zsûri által arra érdemesnek 
ítélt, de nem díjazott alkotásokból külön kiállí
tást szervezhet. 
A pályamûveket  2011.  szeptember  15ig  kell 

leadni a kormányhivatalok épületében. 
A pályázatról  bővebb  információ  a  www.

valtozatosmegyeink.kormany.hu  honlapon 
érhető el.

Fiatal mûvészek alkotásait várják  

a kormányhivatalok


