Az alpolgármester naplójából…

Az elsõ a stabilitás

K

észül Érd Város Önkormányzatának
2012. évi költségvetése. Nem célom
itt a költségvetési tételek ismertetése, de
még az sem, hogy az önkormányzat kötelezõ feladatait ismertessem. Ezeket minden érdeklõdõ elolvashatja az interneten.
Vannak azonban olyan szempontjai a város rendelet alkotásának és a költségvetés
készítésének, amelyek magyarázatra szorulhatnak.
A 2012-es év a 2011. év jelentõs törvényi változásainak megfelelõen az át- és
ujjászervezések éve lesz. Az átmeneti idõszakok mindenkor hordoznak ellentmondásokat, különféle egymástól eltérõ értelmezéseket, magyarázatokat, és a változások végrehajtói emberek, illetve emberekbõl álló szervezetek.
Érd Megyei Jogú Város közgyûlése
azon igyekszik, hogy stabilan, és mindenki számára érthetõen alkossa meg mindazokat az önkormányzati rendeleteket,
amelyek feladatkörébe tartoznak. Elmondhatom, hogy a város gazdálkodásának átgondolása után a 2012-es évben
nem tervezzük az adóterhek növelését.
Azt azonban tervezzük, hogy az adók teljes összegének beszedését, és az elmaradt
befizetések pótlását, a szigorúbb ellenõrzés és behajtás útján biztosítani kívánjuk.
Érd Város Polgármesteri Hivatalának
szakemberei a napokban vitára bocsátják
az irányelvek, eddig megjelent törvények,
és az állami költségvetés elõirányzatainak
figyelembe vételével elkészített költségvetésünk tervezetét. Nem tekinthetünk el
azonban attól, hogy az állami szintû a rendeletalkotások, vagy a határozathozatal
idõpontjában nem ismert rendelkezések
késõbb még befolyásolhatják a már elfogadott költségvetésünket.
Általános problémája az önkormányzatoknak az is, hogy az elõírt feladatok
körében biztosított vagy biztosítandó
szolgáltatások teljes költségét áthárítják-e
egységesen a város valamennyi adófizetõjére, vagy ha errõl nem születik döntés,
akkor hogyan lehet megosztani a költségeket méltányosan és igazságosan.
Az új önkormányzati törvény ( 2011.
évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól) elõírja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó
feladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat. A jelenleg ismert
törvényi keretek alapján elmondhatjuk,
hogy az önkormányzat költségvetésének
bevételét növelõ tényezõként vesszük figyelembe a kötelezõ feladatok ellátására
– például a fenntartási költségek - biztosított, vagy jelentõs mértékben biztosított
állami hozzájárulást. Kötelezõ feladatunk
például az óvodák mûködtetése. Igen ám,
de a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésrõl 2014 szeptemberétõl kötelezõvé teszi 3 éves kortól az óvodai ellátást! Érd város számára ez azt jelenti,
hogy több, mint kétezer új óvodai férõhelyet kell eddig az idõpontig létesíteni, és
ezen beruházások költségvetési háttere
ma még bizonytalan.
Sok olyan elõírt feladata van az önkormányzatnak, amelyet teljesíteni kell, de
az állami költségvetés nem, vagy csak kis
részben járul hozzá a költségekhez. Ilyen
feladat például a hulladékszállítás és hulladékgazdálkodás. Ezt a feladatot a város
önkormányzata jelenleg egy vállalkozói
szerzõdés keretében teljesíti úgy, hogy a
szolgáltatás költségeihez a lakosság a
szállított hulladék arányában hozzá járul.
Az önként vállalható és vállalt feladatokra a bevételt a helyi adók, a közösség
tulajdonában lévõ vagyon bérbeadásából
származó bevételek, és egyes esetekben a
polgárok által befizetett díjak biztosítják.
Más a helyzet a fejlesztésekkel.
A nagyarányú fejlesztések - amelyeket
sem elhagyni, sem csökkenteni nem szabad – átmeneti forrástöbbletet igényelnek. Egy beruházásra elnyert támogatás
az esetek többségében utólagos elszámolással kerül a városhoz, azaz meg kell elõlegezni a beruházás árát, és a beruházás
megvalósulása után lehet a kifizetésre az
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igényt benyújtani. Városunk legnagyobb
fejlesztése a szennyvízcsatorna és tisztítómû. Az önrész biztosítását a város lakóinak hozzájárulása és a város költségvetése biztosította, de a városnak elõzetesen
milliárdokkal kell hozzájárulni a kivitelezési munkákhoz mert a nyertes pályázat
által biztosított összegeket csak az egyes
beruházási fázisok teljesülését követõen
lehet lehívni.
Átmeneti forrástöbbletet kell biztosítani a szervezeti fejlesztések területén is,
hiszen legtöbbször elõbb be kell fektetni,
és csak utána térül meg a befektetés. Ilyen
lehet például egy nagyarányú közszolgáltatási fejlesztés, amelynek keretében
munkaerõ átcsoportosítással kisebb létszámmal teljesíthetõek egyes feladatok.
Az elbocsátott alkalmazottaknak a végkielégítést ki kell fizetni, és a megtakarítás
csak az elkövetkezõ idõben várható.
Van egy másik költségnövelõ tényezõje is a fejlesztéseknek. A szolgáltatások színvonalának növekedése, valamint
a szolgáltatással ellátott terület növekedése a fenntartási, üzemeltetési költség
növekedésével is jár. Ebben az esetben is
felvetõdik a kérdés, hogy melyek azok a
fenntartási, üzemeltetési költségek, amelyek az egész város közösségre terhelhetõk, és melyek azok, amelyeket legalább
részben az adott szolgáltatást igénybe
vevõ polgárokra kell terhelni. Például
önkormányzati feladatként elõírja a törvény ( 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól) a gépjármûvek parkolásának biztosítását. Az
azonban egyértelmû, hogy a parkolók
üzemeltetésével kapcsolatos minden
költséget méltánytalan lenne Érd város
valamennyi polgárának adójából fedezni.
A méltányosság és igazságosság megköveteli, hogy az üzemeltetés költségeit
legalább részben parkolási díjakból
és/vagy a vállalkozások befizetéseibõl
kell elõteremteni.
Számtalan vélemény, érdek ütközik
egy költségvetés megalkotása és elfogadtatása során. Tudjuk, a kevés még kevesebbé válhat, ha rosszul van beosztva. A
bevételekhez Érd város lakói adóval,
egyéni befizetésekkel, valamint a szolgáltatások díjaival járulnak hozzá. A bevételek korlátozottak, a lakosságot nem lehet
méltánytalanul terhelni. Mi, Érd város önkormányzata azon munkálkodunk, hogy a
kötelezõ feladatokat maradéktalanul teljesítsük, és a legfontosabbnak ítélt fejlesztéseket a támogatási lehetõségek optimális
felhasználásával megvalósítsuk. Tudnunk
kell azonban, hogy csak olyan beruházásokra kaphatunk támogatást, amelyeket a
késõbbiekben is fenn tudunk tartani, az
elõírtaknak megfelelõen tudjuk használni,
és képesek vagyunk azokat üzemeltetni.
Ehhez a költségek fedezetét a méltányos
és igazságos teherviselés figyelembe vételével kötelességünk biztosítani.
Bízunk benne, hogy a város érdekeinek messzemenõ figyelembe vételével, az
adott lehetõségek maximális kihasználásával jó költségvetést tudunk készíteni.
TÓTH TAMÁS
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mikor ismét az évértékelõ írásához fogtam tudatosult bennem, hogy ismét eltelt egy év, és
meg kellene ismertetnem a kedves olvasókkal, hogy mennyi
minden is történt az egyesületünk
életében. A teljesség igénye nélkül fogtam a cikk írásába, és már
elõre is elnézést kérek, akik esetleg a helyhiány miatt kimaradnak
a felsorolásból.
A 2011-es évrõl elmondható,
hogy egyesületünk egyre nagyobb népszerûségnek örvend
Érden. Az év eleji 250 tagcsalád
jelenleg 293 családra növekedett.
Mi lehet ennek a népszerûségnek
az oka? Egyre több nagycsalád
keres meg minket, hogy a tagjaink közé szeretne lépni? Nem hiszem, hogy csak az adományok
miatt mûködik ilyen jól az egyesület. Mit is nyújt a családoknak?
Egy kis színt, életet varázsol, és
megmutatja, hogy itt is élnek emberek, akik a szépre fogékonyak,
és szeretnének egy élhetõbb, emberségesebb városban gyermekeiknek jó példát mutatva önkéntesen, szeretetben tevékenykedni,
hogy megmutassák, hogy nem
minden csak az anyagiakról szól.
Jó önzetlenül, egy ilyen segítõkész, barátságos közösséghez tartozni, jó tudni, hogyha szükség
van rá, számíthatunk egymásra
ebben a rohanó világban!
Az év eleje a hagyományteremtõ szándékkal rendezett családi farsanggal kezdõdött, amely
a “Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem
attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani” mottó jegyében
lett meghirdetve. Itt a családok
apraja-nagyja élvezettel játszott
el a gondolattal, hogy mi lenne,
ha egy álarc mögé bújva mások
lennénk? A rendezvény jól sikerült, amelyet a 2012-es évben is
szeretnénk megrendezni.
A hagyománynak mondható
tavaszi-, õszi Érd-Körbén való
segédkezésünk is, a frissítõ-, zsíros kenyér osztásunk, a kicsik
aszfaltrajzoltatása, ügyességi feladatainak lebonyolítása, és a jól
megérdemelt tekerés után a bográcsozás raktárunknál, a Kutyavári utcában. A kerékpározás
népszerûsítéshez említhetõ még
az Érd felsõ vasútpénztár elõtti
tér GyereKerekezz programja,
amely minden hónapban várja az
ügyeskedni szeretõ kicsiket, ahol
fabiciklikkel tanulhatnak meg a
gyerkõcök kerekezni. Itt jó idõ
esetén a picik már idõben megtanulhatják, hogy ha egy élhetõbb,
környezetbarát városban szeretnének élni, akkor jó, ha idõben
elsajátítják a biztonságos kerékpározás alapjait, amely nem csak
a légszennyezés csökkentése miatt érdemleges, hanem az egészségmegõrzésében is fontos, hogy
eleget mozogjanak. Persze nem a
2 éves gyerkõc fogja rábeszélni a
szüleit, hogy tekerjen, de érdemes már az elején abba az irányba terelni a nevelését, hogy ez
egy jó, és nem utolsósorban olcsóbb közlekedési eszköz, mint a
gépkocsi, és szülõként jó példával elõttük járni, és nem kínosnak
tartani, ha az kerékpárra pattan.
Tavasszal és õsszel ismét
megrendezésre került a Családi
táncház a TÉKÁ-val. A zenekar

Kelet-Európa magyar anyanyelvû részének falusi muzsikáját
játszva zsibongó falusi hangulatot varázsolt a táncterembe.
Mindkét rendezvényrõl elmondható, hogy egyre nagyobb sikere
van városunkban, és, hogy igenis
van igény az ilyen jellegû táncházakra.
Márciusban „A család az elsõ” címmel rendeztek Európa
szerte mini-konferencia sorozatot, amely rendezésében egyesületünk is tevékenyen részt vett. A
konferencia fontossága hogy a
társadalom ismerje el a család felelõsségét a gyermekek védelmében és nevelésében, és biztosítsa
a családnak azt a jogot, hogy hátrányok nélkül vállalhassanak
gyermekeket. A rendezvény fontos üzenete, hogy a családok
munkaerõt, adófizetõket nevelnek, akik késõbb fenntartják a
gazdaság mûködését, a szociális
rendszert, és biztosítják az idõsek
nyugdíját. A családtámogatás tehát olyan befektetés, amely mind
a társadalom, mind a gazdaság
számára alapvetõ érdek.
Egyesületünk csatlakozott a
május 21-ére meghirdetett
„TEszedd – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért” országos programsorozathoz. Tagjaink soraiból jelentkezõk a lakóhelyükhöz
közeli helyszíneken kapcsolódtak be a szemétszedésbe, ahol a
városvezetés részérõl kihelyezett
konténerekben gyûlt össze a sok
illegálisan lerakott hulladék. Marad még a legközelebbi alkalomra is, de a sok éves, már a tájba
belenõtt hulladékot nem lehet
olyan könnyen megszüntetni.
A gyereknap Földrajzi múzeumkerti programja is már hagyománynak mondható, amikor is az
önkormányzat, a város civilszervezeteinek jó részével karöltve a
gyerekeknek kedveskedik programokkal, kézmûveskedéssel,
ajándékokkal, hiszen róluk szól
ez a nap! Pályázat során nyert
Élelmiszer Bankos adományaink
is itt lettek kiosztva, a résztvevõ
gyermekek nagy örömére. Idén
sikerült megismertetni a Csodák
Palotája utazó kiállítását, és játékosan bemutatni a fizika törvényszerûségeit, amelyek nem csak a
gyerekek körében, hanem az õket
elkísérõ felnõttek körében is
nagy népszerûségnek örvendtek.
Érdemes volt õket meghívni!
Aztán lassan eljött a nyár, és
egy napközis tábor ötlete merült
fel sokunkban. Miért is ne lehetne kihasználni a raktár adta lehetõséget, hogy ott egy tábort szervezzünk,
kézmûveskedéssel,
egészséges életmódra neveléssel
tarkított programokkal. Aki élt a
lehetõséggel három hétre meg
tudta oldani, hogy a gyermeke
tartalmas programokkal töltse a
szünidõt. még a kreatívkodásnál
maradva, sikerült megszerveznünk egy „Jobb agyféltekés rajzolás” képzést A képzésrõl elõzetesen már sok jót olvashattunk,
fantasztikusan jól sikerült képeket nézegettünk a NET-en. A tanfolyamra kisebb – nagyobb vágyakkal érkeztek a rajzolni vágyók, ki ne szeretne jól és kifejezõen rajzolni! A jó kedvû csapat
hamarosan átadta magát az alkotás örömének, amelynek mûvei-

bõl a Szepes Gyula Mûvelõdési
Központban még kiállítás is
nyílt. Valahol egyszer hallottam,
hogy milyen keveset is rajzolunk,
pedig erre is szükségünk van személyiségünk fejlesztéséhez, és
nemcsak gyerekkorban. Aki itt
járt biztos, hogy él ezzel a kifejezõeszközzel, és bátran ceruzát ragad!
Az Önkéntesség határok nélkül címû uniós ifjúsági pályázathoz csatlakozva – 2011. az önkéntesség éve jegyében – lengyelországi
testvérvárosunk,
Lubaczow meghívására egy 3 országban megrendezett programsorozatban vehettek részt fiataljaink. Azok a 14-18 éves fiatalok, akik ezen részt vettek megtanulhatták, hogy hogyan váljanak
önkéntesekké, bepillantást nyerhettek egymás kultúrájába, történelmébe, gasztronómiájába. Játékos formában képet kaphattak arról, hogy mi is az önkéntesség,
ezen belül mi az európai önkéntesség ismérve, milyen partner
szervezetei vannak, és végül, de
nem utolsósorban mi kell egy jó
projekt elkészítéséhez. Egy újabb
lengyel przemyls-i beadvány keretében a fiatalok együtt élvezhették a lengyel konyha remekeit, majd
ezen pályázat lezajlása után,
novemberben sikerült a lubaczowi testvérvárosiaknak fogadni
bennünket. Mivel a szervezésben
szervesen kivettem a részem, úgy
gondolom, hogy jól sikerült a
testvérvárosi kapcsolatok ápolása, egymás kultúrájának megismerése, a gyerekeknek tartalmas
programot szervezni, egy kicsit
Lengyelországot is megismerni.
A decemberi karácsonyi ünnepségünk egy kis évértékelõ
rendezvény is volt, ahol a fellépõ
mûvészek mellett – akik a gyermekeink voltak - a polgármester
úr köszöntõje után az újszülötteket, és az egyesület munkájában
kiemelkedõen segítõket jutalmaztuk. A mûsor végén egy szeretet asztal várta a résztvevõket,
amely az anyukák, nagymamák
finomságaiból állt, így kívánva
egymásnak áldott karácsonyt, és
békés, boldog, új esztendõt!
Itt szeretnénk megköszönni a
sok-sok önkéntes tagunk mellett
az alábbiak segítségét: Érd MJV
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal, Élelmiszerbank Egyesület, Érdi Lap, Érdi Újság, IKEA,
Magyar Földrajzi Múzeum,
Szepes Gyula Mûvelõdési Központ, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Volánbusz, TÉKA Együttes, Tekergõ Egyesület, Soós Pék
Kft., Természetház, Civil Partner
Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Kft., EUSAN Informatikai és
Tanácsadó Kft., Osys Kft, Érdligeti Általános Iskola, LH Soft
Kft, TESCO Zrt, Sziget-Com Zrt.
Mivel szervezetünk közhasznú, és lassan az évvége közeledtével az adóbevallások ideje is eljön, aki elhivatottságot érez,
hogy segítse egyesületünket, az a
szja bevallásában az 1%-ának
felajánlását(val) a 18718489-113 adószámra való hivatkozással
teheti meg. Sebõk Jusztina
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