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A képviselőtestület  januári  ülé
sén  Csőzik László  (2030  Egye
sület)  nehezményezte,  hogy  a 
képviselők egyetlen hozzászólás 
nélkül  szavaztak  az  ÁSZjelen
tésről és az  intézkedési  tervről. 
„Mintha  valamiféle  bénultság 
vett  volna  erőt  a  közgyûlésen” 
–  vélte,  és  azt  javasolta,  tartsa
nak  politikai  vitát  a  témáról, 
mert a város pénzügyi helyzete 
ezt megköveteli. Kérésének ele
get  téve került sor a  február 9i 
tanácskozáson  a  költségvetési 
vita  előtt  a  kialakult  gazdasági 
helyzet elemzésére.

T. Mészáros András  polgár
mester  kifejtette:  az  ÁSZvizs
gálat  pozitív,  megállapításai 
az  eddigi  fejlesztési  politikát 
támasztják  alá,  miközben  va
lós  kifogást  fogalmaz  meg  a 
mûködési  költségeket  illetően, 
amelynek  okai  azonban  jól  is
mertek, hiszen 2007 és 2010 kö
zött 14 százalékkal csökkent az 
intézmények  állami  támogatá
sa. A városvezetésnek el  kellett 
döntenie,  hogy  ennek  hatására 
alacsonyabb  színvonalú  okta
tást,  egészségügyi  és  szociális 
ellátást biztosít, vagy saját költ
ségvetésének terhére kipótolja a 
megcsappant állami normatívát. 
Az  önkormányzati  vezetés  ez 
utóbbi  mellett  foglaltak  állást, 
ami  a  polgármester  szerint  he
lyes döntés volt! 
Az  is  kérdés  volt,  hogy  va

jon  megfelelő  volte  a  fejlesz
tésre  irányuló  várospolitika? 
Hosszasan  lehet  sorolni  (a 
listát  az  Érdi  Újság  is  közöl
te), mi minden készült  el  a vá
rosban  az  utóbbi  négy  évben. 
A polgármester  elismerte,  ma

ga  is  sokat  töprengett  az  ár
folyamértékek  ismeretében, 
hogy  vajon  helyes  volte  9,5 
milliárd  értékû  fejlesztési  köt
vényt  kibocsátani?  A városnak 
azonban  szüksége  volt  ezekre 
a  fejlesztésekre!  Választhattak, 
hogy  ezek  a  tervek  kötvény
kibocsátás  nélkül,  talán  majd 
25  év  múlva  megvalósulnak, 
vagy  a  gyors  ütemû  fejlesztés 
mellett  teszik  le  a  voksukat, 
és  az  akkori  körülményeknek 
megfelelően  a  svájci  frank  ala
pú hitel mellett foglalnak állást. 
Mindaddig,  amíg  a  svájci  frank 
árfolyama  nem  ment  fel  228 
forint fölé, a kamatkiadások így 
is alacsonyabbak voltak, mint a 
forint alapú hiteleknél. Jelenleg 
azonban folynak a tárgyalások a 
kötvény  birtokosaival  a  veszte
ségek csökkentése érdekében. 
T.  Mészáros  András  hangsú

lyozta:  hasonló  helyzetben  új
ból  hasonlóan  cselekedne,  és 
nyilvánvalóan  ugyanezt  a  dön
tést  hozná  meg  a  fejlesztések 
megvalósítása érdekében! Nem 
egyszer előfordult ugyanis, hogy 
a befektetőket a csatorna hiánya 
riasztotta  el  attól,  hogy  Érden 
beruházzanak, ám ez már 2012
ben  nem  lesz  akadály.  Azt  is 
elmondta, hogy az ÁSZjelentés 
gyógyírt  is  javasol a problémák 
kezelésére, mégpedig a költség
vetés  pozitív  mérlegét,  amivel 
az  eladósodás  kezelhető.  Ezt  a 
stabilitási  tervet az alaptörvény 
is kötelezővé teszi. Nagyon pre
cízen el kell különíteni a kötele
ző és az önként vállalt feladato
kat,  amiről  a  következő  ülésre 
elkészül  egy  pontos  kimutatás. 
A polgármester  azzal  zárta  be

vezetőjét,  hogy  a  megkezdett 
fejlesztési  politikát  a  jövőben 
sem  fogják  abbahagyni,  hiszen 
a  csatornázás  után  útépítésre, 
felszíni vízelvezetésre, az infra
struktúra  további  fejlesztésére 
is  szükség  lesz ahhoz, hogy az 
érdiek  kényelmes,  urbánus  kö
rülmények  között,  de  –  ahogy 
ígérték – mégis egy virágzó kert
városban éljenek.
A vitanap  kezdeményezője, 

Csőzik  László  végül  egyedül 
maradt az ellenzéki oldalon, hi
szen  Jakab Béla  (Civil  Érdek), 
Bakai-Nagy Zita (Demokratikus 
Koalíció) távolmaradtak az ülés
ről, Pulai Edinának (Jobbik) ap
róbb  észrevétele  volt  csupán, 
míg Döcsakovszky Béla (MSZP) 
egyáltalán  nem  vett  részt  a  vi
tában.  Csőzik  László  szerint 
T.  Mészáros  András  hozzászó
lásából  hiányzott  az  önkritika, 
nem  volt  benne  megbánás! 
Márpedig már most  látni  lehet, 
hogy  ez  a  városvezetés  – meg
fogalmazása  szerint  –  legalább 
1015  év  költségvetését  gúzsba 
kötötte,  ellehetetlenítette  a  sa
ját  forrású  fejlesztéseket  azzal, 
hogy  az  utóbbi  esztendőkben 
ha nem is a tízszeresére, de ki
lenc  és  félszeresére  növekedett 
a kötelezettségvállalás halmaza! 
Hozzátette:  lehetne  arról  is  vi
tatkozni,  hol  voltak  pazarlóak, 
hiszen a Gárdonyi iskola mellett 
felépült  tanuszodával  vélemé
nye  szerint  több  százmillió  fo
rint pluszterhet vállalt magára a 
város. Az is kérdés – folytatta –, 
vajon hogyan tudnak majd úrrá 
lenni az adósságspirálon, hiszen 
– ő úgy látja – az újabb kötvény
vállalással is csak toldoznakfol
doznak! Az ÁSZjelentés alapján 
szuficites költségvetést kell pro
dukálni,  de  ennek  ő  nem  látja 
a  realitását,  következésképpen 
–  ahogy  fogalmazott  –  súlyos 
árat  kell  fizetniük,  hiszen  a  le
faragásokban az önkormányzat 
már  a  falig  hátrált!  Vajon  a  3 
milliárd  árfolyamveszteség  a 
város  nyakában  marad?  Vagy 
esetleg az  iskolák államosításá
val  csökkennek a mûködés  ter
hei? Vajon honnan teremtik elő 
azt  a  600  millió  forintot,  amit 
2012től  minden  évben  ki  kell 
nyögnie a városnak? Vane esély 
a nagyberuházók Érdre csaloga
tásának?  –  tette  fel  kérdéseit  a 
2030 Egyesület képviselője. 
–  Jósolni  nehéz,  különösen 

akkor, ha az a jövőre vonatkozik 
– mondta válaszul a polgármes
ter.  –  Az  azonban  biztos,  hogy 
számunkra nem volt  járható az 
1990től  2006ig  tartó  politika, 
hogy  nem  fejlesztünk  semmit, 
amíg nem  lesz  rá  saját bevételi 
forrásunk,  mert  csak  az  a  biz
tonságos.  Ha  viszont  eldöntöt
tük, hogy az alvóvárosi pályáról 

leszállunk, akkor el kellett indí
tani hozzá  a  fejlesztéseket! Ma 
is és a jövőben is állítom – tette 
hozzá –, hogy minden olyan év, 
ami  stagnálással  telik  el,  vesz
teség!  Ha  a  város  kizárólag  a 
saját  forrásaira  támaszkodik, 
25  év  alatt  is  alig  jut  el  odáig, 
mint  ahová  2011ig  elértünk. 
Ha ugyanis nem nyerjük meg a 
pályázatokat,  megnyeri  azokat 
más, de attól még az érdiek igé
nyei megmaradnak,  és  számon 
kérik rajtunk! 
T. Mészáros András a bibliai, 

elásott  talentum példáját  hozta 
fel, hozzátéve, hogy a több ezer 
éves  példa  is  arra  biztat:  ne 
csak  a markunkban  lévő  pénz
ben bízzunk! 
Csőzik  László  egyetértett 

abban,  hogy  az  európai  uni
ós  pályázatok  kiaknázása  kö
zös  cél  volt,  lépéskényszerbe 
volt,  amit  ki  kellett  használni, 
de  éppen  ezért,  már  az  előző 
években is sokkal takarékosabb 
mûködésre  kellett  volna  töre
kedni,  amivel  megspórolhattak 
volna  pár  százmillió  forintot. 
Így  meg  „elvették  a  muníciót” 
a  következő  ciklusok  városve
zetetésétől  –  fogalmazott, majd 
közölte, a korábbi önmagával is 
kritikusan  szembe  kellett  néz
nie,  hiszen  jó  néhány  döntés
hez ő maga is hozzájárult.
A polgármester  ezt  követő

en  kifejtette:  részben  igaz  az 
a  megállapítás,  hogy  a  koráb
bi  költségvetések  nem  voltak 
kellően  takarékosak,  de  pazar
lásnak nevezni barokkos túlzás 
lenne! Az előző években is vol
tak megtakarítási  javaslatai,  de 
a  képviselők  részéről  nem  volt 
meg hozzájuk az akarat. Azt  is 
elmondta:  a  frakcióülésen  az 
ÁSZjelentés  kapcsán  már  ala
posan megvitatták a város pénz
ügyi  helyzetét,  ezért  fogadták 
el  a  képviselők  a  közgyûlésen 
hozzászólás  nélkül  az  intézke
dési tervet. 
A polgármester  és  Csőzik 

László között zajló vitához Kéri 
Mihály  hozzáfûzte:  Érd  speciá
lis, történelmi adottságából ere
dő  infrastrukturális elmaradott
sága indokolta a fejlesztés gyor
sított ütemét. Ezzel nem vettek 
el  a  jövő  generációktól  sem 
pénzt,  sem  lehetőséget,  hanem 
minőségi  feltételeket  teremtet
tek  az  ellátásokban. Most  a  ki
adások csökkentésével azonban 
már elmentek a végsőkig, ezért 
a  bevételek  növelésére  kell  he
lyezni a hangsúlyt. 
A vita  végén  Csőzik  László 

kijelentette:  a  vitára  nemmel 
voksol,  de  a  pénzügyi  helyzet
ről  szóló beszámolót  elfogadja, 
ahogyan azt a közgyûlés is meg
szavazta. 
  Bálint Edit 

A megkezdett fejlesztési politika folytatódik

Politikai vita a pénzügyi helyzetrõl
Az érdi önkormányzat pénzügyi helyzetének ellen
õrzésérõl készített Állami Számvevõszéki jelentésrõl 
már több ízben, részletesen is írtunk lapunkban. A 
jelentés ismertetésére és az intézkedési terv jóváha
gyására a közgyûlés januári értekezletén került sor. 

Segesdi János alpolgármester, T. Mészáros András polgármester és 
Ferencz Dóra jegyzõ átveszi a vita írásos háttéranyagát
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Pályázati  felhívás
A vonatkozó jogszabályok értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése (2030 Érd, Alsó 

utca 1.) pályázatot hirdet az alábbi közgyűjteményi intézmény 

magasabb vezetői teendőinek 
ellátására:

Csuka Zoltán Városi Könyvtár
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
kinevezés.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre: 2012. április 
2-től  2017. április 1-jéig szól.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
•  Az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása.
•  A gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése.
•  A gazdasági feladatokat meghatározó szabályzatok elkészítése és folyamatos karban-

tartása.
•  Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása.
•  A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának 

végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása.
•  Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel.
•  Legyen alkalmas arra, hogy az általa vezetett könyvtár az alábbi feladatokat magas 

színvonalon ellássa: a könyvtári gyűjtemény és könyvtári szolgáltatások helyi igé-
nyeknek megfelelő  alakítása, a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a 
könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, közhasznú információs szolgálta-
tás nyújtása, helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése, más könyvtárak 
állományának és szolgáltatásainak elérése.

•  Együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szerve-
zetekkel.

•  Munkáját a pályázatban kidolgozott vezetői programja és a fenntartó által jóváha-
gyott közművelődési program alapján végzi.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992.(XI.20.) Korm. 
rendelet előírásai az irányadók.
Pályázati feltételek:
•  Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi 

végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga  vagy főiskolai könyvtárosi    
képzettség;

•  Felsőfokú szakirányú végzettségnek és szakképzettségnek vagy a felsőfokú szakirányú   
munkaköri szakvizsgának  és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlattal történő rendelkezés

•  Három hónapnál nem régebbi, érvényes erkölcsi bizonyítvány
•  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
•  Magyar állampolgárság
•  Büntetlen előélet és cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Szakirányú egyetemi végzettség
•  Intézményvezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló 

szakmai önéletrajz
•  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
•  A végzettséget igazoló oklevelek másolata
•  Idegennyelv-ismeret igazolása
•  Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe vételével
•  Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. április 
2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kétszeriné Perlaki Csilla nyújt a 
23/522-300/222 m. telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, három nyom-
tatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani, postai úton  Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlése címére (2030 Érd, Alsó u. 1.), elektronikus úton Sárközi 
Márta részére az msarkozi@erd.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-4253/6/2012., valamint a 
munkakör megnevezését: könyvtárigazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A szakértői bizottsági meghallgatást és 
véleményezést követően az Oktatási és Művelődési Bizottság személyesen is meghall-
gatja a pályázót. A bizottság javaslatára a végleges döntést a Közgyűlés hozza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő 25 
napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•  www.kszk.gov.hu honlapon: 2012. február 1.
•  www.erd.hu honlapon: 2012. február 1.


