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A kitüntetetteket  méltató  lau-
dációk  elhangzását  követően 
a  képviselők  –  a  meghívóban 
kiküldött  napirendhez  képest 
–  két  sürgős  előterjesztéssel  is 
kiegészült,  összesen  huszon-
öt  indítvány  tárgyában  hozták 
meg  döntésüket.  A két  sürgős 
indítvány  egyikében  a  pol-
gármester  arra  tett  javaslatot, 
hogy  Érd  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzat  Közgyûlése, 
csatlakozva  Magyarország  kor-
mányának  közleményéhez  és 
a  köztársasági  elnök  felhívá-
sához,  határozatban  ítélje  el  a 
Schweitzer József  nyugalmazott 
főrabbi  elleni  agressziót,  és 
tegye  világossá,  hogy  elhatáro-
lódik  a  megkülönböztetés  bár-
mely formájától. Kopor Tihamér 
hozzászólásában  túlzottnak 
ítélte,  hogy  egy  „futóbolond” 
–  egyébként  nyilvánvalóan 
elítélendő  –  viselkedése  miatt, 
ahogy  fogalmazott,  magukat 
haptákba  vágva  és  sietve  elha-
tárolódjanak a történtektől. Kéri 
Mihály  viszont  visszautasította 
képviselőtársa  elhangzott mon-
datait,  mert  szerinte  minima-
lizálják  a  létező  problémát,  és 
egyetértett  azzal,  hogy  a  kire-
kesztés  minden  formája  ellen 
fel  kell  emelni  a  szavunkat. T. 
Mészáros András  egy  idézetre 
emlékeztette  közgyûlést,  amit 
egy  evangélikus  lelkész  1945-
ben mondott:  „Amikor  elvitték 
a  kommunistákat,  nem  szól-

tam, mert nem vagyok kommu-
nista.  Amikor  elvitték  a  kato-
likusokat,  nem  szóltam,  mert 
nem  vagyok  katolikus.  Amikor 
elvitték  a  zsidókat,  akkor  sem 
szóltam,  mert  nem  vagyok 
zsidó!  Amikor  értem  jöttek  el, 
már nem volt, aki szót emeljen 
értem!” A közgyûlés végül egy-
hangúlag  elfogadta  azt  a  hatá-
rozatot,  miszerint  csatlakozva 
Áder János  köztársasági  elnök 
2012.  június  6-án  közzétett 
nyílt  leveléhez, maradéktalanul 
egyetértve  az  abban  foglaltak-
kal, mélységesen  elítél minden 
rasszista indítékú támadást. 
A másik  sürgős  előterjesz-

tés  a  Napra  Forgó  Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel, egy, a meg-
változott  munkaképességûek 
elhelyezkedését  segítő 
pályázat  kapcsán  kötendő 
együttmûködési  megállapodás-
ról  szólt,  amit  szintén megsza-
vaztak a képviselők, majd egyet-
értettek  az  Érdi  Létesítmény 
Üzemeltető  Kft.-nek  az  érdi 
Városfejlesztési  és  Szolgáltató 
Kft.-be történő beolvadásával és 
az  ehhez  szükséges  döntések 
meghozatalával is. Főként tech-
nikai  módosítások  és  pontosí-
tások okán volt szükség az Érd 
és  Térsége  Szilárd  Hulladékke-
zelési  Önkormányzati  Társulás 
társulási  megállapodásának 
módosítására,  majd  a  közokta-
tást érintő előterjesztések követ-
keztek. Mindenekelőtt meghatá-

rozásra került  az  érdi  általános 
és középfokú oktatási  intézmé-
nyekben a 2012/2013. tanévben 
a pedagógus-álláshelyek száma, 
valamint a heti órakeret  (ami a 
tervezettekhez  képest  a  beirat-
kozásokat  követően  változott), 
majd egyetértettek a képviselők 
a városi intézmények maximális 
osztály-  és  csoportlétszám-túl-
lépésének  törvényes  kereteken 
belül történő engedélyezésével. 
Ezt követően 12 igen, 1 nem és 
1  tartózkodás  mellett  megsza-
vazták  az  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálat  álláshelyszámá-
nak  csökkentésére  vonatkozó 
javaslatot,  amely  az  intézmény 
alkalmazotti  álláshelyeinek 
számát – a korábban elfogadott 
racionalizálásról  szóló  dönté-
sének  folyományaként  –  2012. 
július  1-jei  hatállyal  23-ban 
határozta meg. 
Ezt  követően  közterüle-

tek  elnevezéséről  döntött 
a  közgyûlés.  Nevet  kapott, 
így  „Múzeum  sétány”  lesz  a 
Magyar Földrajzi Múzeum mel-
letti  sétálórész,  a  Móra  Ferenc 
Általános  Iskola  címe  hivatalo-
san  Holló  tér  1.  lesz,  valamint 
Izabella és Irma utcaként kerül-
nek  bejegyzésre  megosztásuk 
után  kialakult  közterületek. 
A városi  plénum döntött  pályá-
zat kiírásáról az Érdi Építészeti 
Nívódíjra, valamint módosította 
a „Napenergia hasznosítása vil-
lamosáram-termelésre  az  érdi 
tanuszodában”  címû  pályázat-
hoz  önerő  biztosításáról  szóló 
korábbi határozatát. Mint isme-
retes,  Érd  sikeresen  pályázott, 
de  a  támogatott  projekt  össz-
költsége  és  az  áfa  változása 
miatt szükségessé vált a koráb-
ban  elfogadott  önerő  összegét 
85  ezer  forinttal  megemelni, 
így  az  érdi  önkormányzat  10 
millió 85 ezer forint önerő elle-
nében  a  több  mint  67  millió 
forint  értékû  projekt  megvaló-
sításának  köszönhetően  éven-
te  átlagosan  csaknem  3  millió 
forinttal tudja majd csökkenni a 
tanuszoda mûködési költségét. 
A képviselők  egyetértettek 

azzal, hogy a Szociális Gondozó 
Központ,  azon  belül  pedig  az 
Időseket  Ellátó  Központ  által 
biztosított  jelzőrendszeres 

Huszonöt napirendi pontot tárgyalt a közgyûlés júniusi ülésén

Városi megállapodások,  
oktatási ügyek, beszámolók
Mielõtt a napirendre rátértek volna, ismét ünnepélyes pillanatok részesei voltak Érd 
Megyei Jogú Város Közgyûlésének tagjai, a megjelent kollégák, családtagok, bará-
tok és vendégek. T. Mészáros András polgármester a június 21-i ülés elején adta 
át dr. Kõszegi Gábor fõigazgató fõorvosnak az Érd Egészségügyéért Díjat, valamint 
a Dabóczi Lajos és családja részére adományozott az Év Családja Díjat.

házi  segítségnyújtás  további 
mûködtetésére  és  a  rendszer 
bővítésére  az  önkormányzat 
pályázatot  nyújtson  be.  Ez 
annál  is  inkább  indokolt,  mert 
a  jelzőrendszeres házi  segítség-
nyújtás  iránt  a  lakosság  részé-
ről  továbbra  is  nagy  az  igény. 
A közgyûlés  elfogadta  a  Fészek 
Egyesülettel a gyermekek átme-
neti  otthona  és  helyettes  szülői 
hálózat  biztosítása  érdekében 
kötött  szolgáltatási  szerződés 
meghosszabbítását,  valamint, 
hogy  a  szolgáltatásért  fizeten-
dő  készenléti  díjat  nem  egész 
tízezer  forinttal  megemelte. 
A plénum  egyetértett  a  Szülők 
Fóruma  Egyesülettel  kötött 
megállapodás  megújításával  is. 
A Szülők Fóruma Egyesület egy 
százhalombattai szakosított csa-
ládi  napközi,  amely  nemcsak  a 
gyermekek  napközbeni  ellátá-
sát, hanem a halmozottan sérült 
gyermekek komplex fejlesztését 
is  biztosítja,  így  az  érdi  önkor-
mányzat támogatásával két érdi, 
sajátos  nevelési  igényû  ikerpár 
napközben  történő  ellátását  is 
vállalja. 
A közgyûlés  elfogadta  a  tele-

pülésrészi  önkormányzatok 
2011. évi  tevékenységéről szóló 
beszámolóit,  és  a  város  hivatá-
sos tûzoltósága, a Gesztelyi-ház, 
az elkészült sétány üzemelteté-
séről, a Létesítmény-üzemeltető 
Kft.-vel kötött szerződés teljesí-
téséről,  a  „Város  Nyugalmáért” 
Közhasznú Közalapítvány 2011. 
évi  mûködéséről  szóló  beszá-

molóval  kapcsolatban  sem  volt 
ellenvetés. 
Az  egyebek  napirendi  pont-

hoz  érve  –  a  megszokottaktól 
eltérő módon – ezúttal nemcsak 
a  képviselők  éltek  a  felszólalás 
lehetőségével,  hanem  két  park-
városi lakos is jelentkezett, hogy 
nyilvánosan elmondják vélemé-
nyüket,  illetve  hangot  adjanak 
egyet nem értésüknek a városve-
zetés néhány döntésével kapcso-
latban.  A Fazekas  utcában  lakó 
Selymes Éva  közölte,  mélyen 
megdöbbentette őt és a környé-
ken  élőket,  hogy  a  közgyûlés 
minden  ellenvetés  nélkül,  szin-
te pillanatok alatt döntött arról, 
hogy  az  egykori  lőtéren,  amely 
a Natura 2000 védelme alatt álló 
terület,  lakóparkot  építsenek 
befektetők.  Véleménye  szerint 
ebben  a  kérdésben még  a  dön-
tés előtt ki kellett volna kérni a 
környéken  élő,  érintett  lakosok 
véleményét is, hiszen ez a beru-
házás  teljes  mértékben  felbo-
rítja  az  életüket. A Földmunkás 
utcában  lakó  Albert Csaba  is 
a  lakópark  építése  ellen  emel-
te  fel  a  szavát,  többek  között 
tartva attól, hogy a  természetes 
élővilágot  el  fogják  pusztítani, 

hiszen például az útépítés okán 
akár  százéves  fákat  kell  majd 
kivágni,  ráadásul  az  ő  utcájuk-
ban  nem  is  lehet  az  előírások-
nak  megfelelő,  6  méter  széles 
utat megépíteni. Javasolta, hogy 
az  önkormányzat  tárgyaljon  az 
utca lakóival, még mielőtt elkez-
dődik  az  építés.  T.  Mészáros 
András polgármester a  felszóla-
ló  lakosoknak  ígéretet  tett  arra, 
hogy  felvetéseikre  30  napon 
belül írásban adja meg a választ. 
Végül Kopor Tihamér képviselő 
emlékeztetett, hogy az Érdligeti 
Általános Iskolában a következő 
tanév kezdetére megnyugtatóan 
meg  kell  oldani  a  diákok  két 
épület közötti biztonságos utaz-
tatását,  valamint  azt  javasolta, 
hogy  az  utcanévtáblák  rongálá-
sát  el  lehetne  kerülni,  ha  nem 
a  kerítésre,  hanem  a  ház  falára 
szerelnék azokat, ahol a vandá-
lok nem férnek hozzá. 
Amennyiben  a  nyár  folya-

mán  nem merülnek  fel  sürgős, 
a  közgyûlés  döntését  igénylő 
feladatok,  a  városi  plénum  a 
nyári  pihenőt  követően,  már 
csak  szeptemberben  tartja meg 
soron következő ülését. 
  Bálint Edit
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Szokatlanul sok a vendég: az Év Családja Díjban részesülõk az elsõ sor-
ban, a háttérben a gyermekek és az unokák is jelen vannak

Kétszeriné Perlaki Csilla felolvasta a díjazottak méltatását


