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Míg a javaslatok zömével pártál‑
lástól függetlenül egyetértettek 
a képviselők, a jövő évi költ‑
ségvetési koncepciót, a közok‑
tatási intézmények hatékony 
mûködése érdekében tervezett 
átszervezéseket, a hulladék‑
szállítást, valamint a Velencei 
úti sportcsarnok sorsát illetően 
már több ponton ütköztek a 
vélemények. Többször felme‑
rült a javaslat, hogy egyes kér‑
désekben halasszák el a dön‑
téshozást, várják meg, hogy az 
országgyûlés döntsön a várható 
jogszabályi változásokról, így 
– az előterjesztés elfogadása 
mellett – Csőzik László javasla‑
tára, az önkormányzati törvény 
ismeretében a város gazdasá‑
gi programjának, a Batthyány 
Tervnek újabb felülvizsgálatát 
vették tervbe jövő év elejére. 
Az idei költségvetés háromne‑

gyed éves teljesítéséről szóló 
tájékoztatót és a 2012. évi 
büdzsé koncepciójáról szóló 
előterjesztést tárgyalva a 2030 
Egyesület képviselője az Állami 
Számvevőszék vizsgálatának 
eredményét firtatta, de Ferencz 
Dóra jegyző válaszában közöl‑
te, az ÁSZ semmilyen negatí‑
vumról nem tett bejelentést. 
Csőzik László arról is kérdezte 
a polgármestert, vajon ebben a 
pillanatban meg tudja‑e hatá‑
rozni, pontosan mennyi lesz 
az idei költségvetés hiánya, 
tekintettel arra, hogy a Velencei 
úton megépült Sportcsarnok 
és Uszoda melletti ingatlan 
eladásából csaknem 900 mil‑
lió forintot reméltek, ami most 
már egészen biztosan nem tel‑
jesül. T. Mészáros András kifej‑
tette: vitathatatlan a szándék, 
hogy minden évben nullszaldós 

legyen a költségvetés év végére, 
de ezt eddig egyik városvezetés‑
nek sem sikerült teljesíteni, mert 
a közgyûlés ezzel szemben túl 
nagy elvárásokat támaszt, ame‑
lyekhez forrást is kell biztosíta‑
ni. A jövőben azonban már nem 
lesz lehetőség újabb hitelek fel‑
vételére, kizárólag addig nyúj‑
tózkodhatnak majd, ameddig 
a takarójuk ér! Az alapszintû 
mûködtetésben pedig meg kell 
találni azt az egyensúlyt, ami 
nem veszélyezteti a kötelező 
feladatok ellátását. Az intézmé‑
nyek körében már folyamatban 
vannak azok az átalakítások, 
amelyek jelentős megtaka‑
rításokra adnak lehetőséget. 
A polgármester hozzátette: az 
említett 900 millió forinton túl 
is jelentkezik olyan hiány, ame‑
lyen csak takarékos mûködéssel 
tudnak a jövőben enyhíteni. 

A város fejlesztését illetően 
2012‑ben a csatornázási projekt 
végrehajtására összpontosíta‑
nak, hiszen a pályázati lehető‑
ségek is csökkennek jövőre, így 
kizárólag a mûködésért tudják 
vállalni a felelősséget. Csőzik 
László úgy fogalmazott: „vár‑
hatóan fapados városmûködés, 
a csatornázással való birkózás, 
valamint az adósságtörlesztés‑
sel való küszködés” jegyében 
telik majd Érd 2012. éve. 

Az ülésen jelen lévő könyv‑
vizsgáló pozitívumként érté‑
kelte, hogy a befolyt bevételek 
mellett nem teljesítették túl az 
idei kiadásokat, de a nem telje‑
sült 900 millió és mintegy 300 
millió fejlesztési hiánnyal szá‑
molni kell, így 1,2 milliárd az 
a mûködési hiány, amit jövőre 
mindenképpen meg kell spórol‑
nia a városnak. Elismerte, igen 
súlyos helyzetben van ugyan a 
költségvetés, de szépen kézben 
tartott – fogalmazott a szakem‑
ber – mert legalább látjuk, hol 
vannak a problémák, így van 
remény arra, hogy egy valóban 
„fapados” költségvetés tartható 
lesz. Az önkormányzatok a nem 
kötelező feladatokat a jövőben 
kizárólag a bevételek fokozása 
mellett, azaz csak térítés ellené‑
ben vállalhatják fel. T. Mészáros 
András hangsúlyozta, minden‑
től függetlenül ideje végre észre‑
venni, hogy a költségvetés hely‑
zete elsősorban a közgyûlésen 
múlik, alakulását kizárólag az 
befolyásolja, hogyan tudják a 
következő egy‑másfél hónapban 
korlátozni a kiadásokat!

Bakai-Nagy Zita – aki a 
közgyûlést levélben értesítette, 
hogy ezentúl a Demokratikus 
Koalíció Párt képviseletében 
folytatja a munkáját – hozzá‑
szólásában egy prioritási sor‑
rend elkészítését sürgette, ami‑
ből kiderül végre, melyek azok 
az elsőbbséget élvező önkor‑
mányzati feladatok, amelyek‑
ről a város semmiképpen nem 
mondhat le, és melyek azok, 
amelyektől meg kell válni. Csak 
ezt megismerve tudnának a kép‑
viselők valóban felelősen dönte‑
ni. Végül a közgyûlés 13 igen, 2 
nem, 2 tartózkodás mellett elfo‑
gadta a költségvetési koncepció 

Harminc napirendi pont a közgyûlés novemberi ülésén

Intézményi átszervezések várhatók
Napirend elõtt örömteli pillanatok részesei voltak a képviselõk, együtt ünne-
peltek Érd Megyei Jogú Város újabb kitüntetettjével. Bereiné Petrik Mária, a 
Gyermekjóléti Módszertani Központ vezetõje ugyanis a november 24-i ülés elõtt 
vette át T. Mészáros András polgármestertõl a Szociális Munkáért Díjat, majd az 
ünnepi hangulatot gondterhelt órák követték, hiszen két sürgõs napirendi ponttal 
kiegészülve, összesen harminc elõterjesztést tárgyalt a közgyûlés.

alapelveit, majd a továbbiakban 
egyebek mellett arról is döntött, 
hogy a lakásfenntartási támoga‑
tás 2500 forintról 5000 forintra 
változik, ami átcsoportosítással 
megoldható, nem szükséges 
hozzá a költségvetésről szóló 
rendelet módosítása. Miután 
elfogadták a kéményseprői ipari 
szolgáltatási szerződés módo‑
sítására tett javaslatot, a képvi‑
selők többsége elutasította az 
Érd‑Kom kft. hulladékszállítási 
díjainak módosítását, amit T. 
Mészáros András azzal indo‑
kolt: felháborítónak tartja, hogy 
nem létező költségekre alapoz‑
va állapítják meg a díjtételeket. 
Hozzátette: úgy tûnik, felesle‑
gesen tárgyaltak annyit, ebből a 
gesztusból kiderül, az Érd‑Kom 
már nem tervez hosszú távú 
együttmûködést az önkormány‑
zattal. Kérte a jelen lévő Pató 
Simont, a cég igazgatóját, hogy 
a közgyûlés decemberi ülésé‑
re álljanak elő egy elfogadható 
javaslattal! Az Érd‑Kom vezető‑
je nem értette, miért törvényte‑
len a benyújtott előterjesztés, 
hiszen már tizedik alkalommal 
adtak be ehhez hasonlót, amiről 
korábban senki sem állapította 
meg, hogy szabálytalan. Kérte, 
határozzanak meg irányvona‑
lakat, és a nézetkülönbségek 
áthidalhatóak lehetnek, hiszen 
szó sincs arról, hogy az Érd‑
Kom nem hosszú távra tervezi a 
további együttmûködést. 

A csatornaépítési projekttel 
összefüggésben dönteni kellett 
a Diósdi út, Riminyáki út és 
Töhötöm utca csomópont, azaz 
a Spar‑körforgalom helyzetéről, 
ha le kell majd zárni a Diósdi 
út forgalmát. A Töhötöm és 
a Kossuth utca szervizútként 
fog szolgálni, ezért a Töhötöm 
utca is szilárd útburkolatot 
kap, aminek a környéken lakók 
biztosan örülnek. A városi plé‑
num elfogadta, hogy a Dózsa 

György utcában lévő zsidóte‑
mető tulajdonjogát térítésmen‑
tesen a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége tulajdo‑
nába ruházza, amely a jövőben 
itt egy Holokauszt‑emlékmû fel‑
állítását is tervezi. Ugyanakkor 
a képviselők elfogadtak egy 
felajánlott ingatlant, és egyet‑
értettek azzal, hogy peren kívü‑
li megegyezés szülessen az 
egyik önkormányzati ingatlan‑
nal kapcsolatban. A közgyûlés 
megszavazta az önkormányzat 
fenntartásában lévő közoktatási 
intézményi mûködtetés haté‑
konyságának javítása érdekében 
készült szándéknyilatkozatot 
is. Mint kiderült, az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálatnak 
hamarosan ki kell költöznie a 
volt II. Lajos iskola épületéből, 
és a Bagoly utcai épületben lesz 
ismét a telephelye. Több képvi‑
selő is fontosnak ítélte, hogy a 
kiváló szakembergárda együtt 
maradjon. Veres Judit hangsú‑
lyozta, Érd büszke lehet arra, 
hogy van egy ilyen centruma, 
ahol az érintettek helyben és 
magas színvonalon megkapnak 
minden szakmai segítséget a 
korai fejlesztéshez, és nem kell 
emiatt a fővárosba utazni. 

Több, főként technikai módo‑
sításról szóló javaslat elfogadá‑
sát követően a városi plénum 
sürgős előterjesztésként megvi‑
tatta a Sportcsarnok és Uszoda 
hányatott sorsának rendezését 
célzó javaslatot. T. Mészáros 
András polgármester szerint, 
úgy tûnik, a beruházó tulajdo‑
nossal, az UniCredit bankkal 
folytatott hosszas tárgyalások 
végre abba a fázisba jutottak, 
hogy – bár egyértelmûen lát‑
szik, hogy az önkormányzatnak 
nem kis költségekkel járhat – 
végre körvonalazódik egy meg‑
oldás. A folyamatban lévő pert 
hat hónapig szüneteltetik, addig 
adott a lehetőség egyezségre.

A képviselõk figyelmesen hallgatták a napirendet megelõzõ beszámolókat
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Szabó Béla, Csõzik László és – jobb oldalt, fekete egyenruhában 
– Harmat Béla a közgyûlés szünetében
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