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• Együttműködés minden alkotni vágyó erővel , partnerség civil szervezetekkel.

• Tisztaság a város pénzügyeiben, hatékony pénzfelhasználás.

• Tisztelet és egymás iránti bizalom, akár egyesület, akár városlakók viszonylatában.

• Önállóság és kezdeményezés.

• Szakszerűség és hozzáértés.

• Helyi értékek védelme, bemutatása, gondozása.

• Zöld költségvetés, energiapolitika, közlekedés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás.

• Decentralizálás, alközpontok.

• Családbarát fejlesztések, családközpontú üzemeltetés.

• Oktatás és nevelés.

• Tolerancia és kirekesztéstől mentesség.

www.meggyesek.hu



Városfejlesztés
A városközpont erőltetett fejlesztése mára túlzottá vált. 

Az alközpontok kiépítése (Bem tér, Érdliget) ugyanakkor elakadt, máshol el sem 
kezdődött. Érd városszerkezete, a családi házas jelleg szükségessé teszi az alközpontok 

kiépítését. A hangzatos tervek, így a Bem tér a kereskedelmi és igazgatási (al)központtal, 
korszerű autópálya lehajtóval, illetve Érdliget az alközponttal csak terv maradt. 

A lehetőségek elszalasztása után ismét életet kell lehelni az elképzelésekbe.

A helyi értékek védelme, bemutatása, gondozása, akár kulturális emlék, akár kulturális 
vagy gazdasági termék. A városépítésben erősíteni szükséges a helyi vállalkozók szerepét.

Érd furcsán kialakult városszerkezete az átlagos nagyvárosoktól teljesen eltérő szakmai 
kihívást jelentett az eddigi városvezetéseknek, s látható módon nem birkóztak meg vele. 
Az Önkormányzat műszaki szempontból alul reprezentált, túl kevés műszaki szakember 

maradt a jelentős „tisztogatás” miatt. A külsősök alkalmazása túl drágára sikerült, sok 
pénzébe került az Önkormányzatnak. A sok tanulmány, szakértők munkája, feleslegesen 

sokszoros áron készített tervek a korrupció melegágyai. Új, felkészült, inkább a város felé, 
semmint a saját zsebük felé elkötelezett emberekkel kell a városfejlesztést 

folytatni. Javasoljuk, hogy a városnak legyen saját tervező-szolgáltató cége a 
városfejlesztési műszaki tervezések elvégzésére. Ezzel számos közbeszerzés és rugalmatlan 
tervkeresgélés megoldható lenne. A városban lakik annyi lokálpatrióta tervező és szakértő, 

hogy az ő bevonásukkal a helyismeretből származó hatalmas előnyt az idegen tervezőkel 
szemben forintosítva is haszonba lehetne forgatni. 

Erősíteni kívánjuk a civil részvételeken alapuló településfejlesztést.
 A helyi médián keresztül vitát, párbeszédet kell generálni az elképzelésekről. 

A város fejlesztése nem folytatódhat a várost használók, azt megélők bevonása nélkül. 
A véleményt nyilvánítókat meg kell tisztelni azzal, hogy teret és helyet biztosítunk 

véleményük, javaslataik kifejtésére. Szakítani kell a munkaidőben meghirdetett egyeztetések 
gyakorlatával, hogy azon az érdekeltek valóban részt tudjanak venni. Ötletpályázatokat 

kívánunk hirdetni minden fejlesztési területre, a közterületek újragondolására. 
A beruházások és fejlesztések csak nyilvános építészeti tervpályázatok alapján 

kezdhetők meg. A tervezőt csakis az általa készített terv minősége alapján,
 a tervpályázatok szabályai szerint szabad kiválasztani.

A közlekedési beruházások közt megvalósult néhány út és csomópont átépítése, 
korszerűsítése jó irányt mutatnak, de az önkormányzati projektek mögött mindig ott lebeg a 

túl drága tervezés és kivitelezés, amely nem áll arányban a kapott minőséggel. 
Ráadásul rendre felbukkannak meg nem tervezett, nem engedélyezett, kialakításukban 

életveszélyes műtárgyak (pl. Lőcsei út – Kalotaszegi út körforgalom). 
Ezen ügyeket ki kell vizsgálni, a műtárgyakat át kell alakítani.

A közösségi közlekedés kiépítése kulcskérdés. Hiánya az intézményi rendszert is 
terheli (pl. parkolási gondok az iskolák körül), a közösségi programok látogatottságát 

negatívan befolyásolja. A helyi járatok megszervezésénél nem csupán a meglévő igényeket 
kell figyelembe venni, de az új járatok át is rajzolhatják a közszolgáltatásokkal

és területhasználatokkal kapcsolatos elvárásainkat.

Az utcák jó része gyakorlatilag járhatatlan. Erre megoldás az ÉKFI gépparkja, amelyet 
hatalmas összegekért lizngeltek (-nek). A murvás utcák simíthatóak, hengerelhetőek, a mart 

aszfaltosak javíthatóak. Nagyobb erőket kell erre a feladatra beállítani.

Tiszta fordulatot! 2



Az ÉKFI átszervezésével ütőképesebb, szervezettebb csapattal, valódi szakemberek 
irányításával könnyítenénk meg az ügyek intézését, mint az út, a felszíni vízelvezetés, 
a közvilágítás, a köztisztaság és a környezetrendezés területein.

A kerékpáros koncepcióról le kell fújni a port, s érvényt kell szerezni neki.

A jövőben egyetlen beruházáshoz sem adható közútkezelői hozzájárulás, ha az nem 
illeszkedik az önkormányzat közlekedési koncepcióiba. A jövőben az önkormányzat sem 
végez olyan beruházást, mely nem illeszkedik saját maga alkotta koncepcióiba.

Örömteli a csatornázáshoz elnyert EU-s támogatás. 
Városunk sok-sok éve várta, hogy fejlesztéseihez külső segítséget kapjon, mindhiába. 
Más településekkel szemben a mi intézményeink sokáig nem élvezték a központi 
költségvetések támogatását – minden adófizető pénzéből. Amit most az EU-tól és az államtól 
kapunk a csatornaépítéshez, nem ajándék. A város lakói is kiveszik részüket 
befizetéseikkel a csatornafejlesztésből.

Az elkövetkező évek legnagyobb kihívása az lesz, milyen szervezettséggel, milyen 
minőségben, milyen költséggel épül meg városunkban a csatornahálózat és tisztítómű. A 
munkákból az érdi vállalkozók is kapnak-e végre, vagy  megint csak idegenek végzik azokat. 
A jó szervezés és a minőségi munka lehetőséget ad a vízelvezetési gondok kezelésére, az 
útépítésekre, a forgalomtechnikai kérdések megoldására, a jelentkező parkolási gondok 
részbeni megoldására is. A programmal kapcsolatosan túl sok a felesleges gőz, a 
kommunikációs elem. Ugyanakkor nincsenek előtérben a fontos részletkérdések, a buktatók, 
amelyek a városlakók zsebét terhelhetik pótlólag.

Ha az erzsébetvárosi kivitelezéshez hasonlón készíti a város a csatornát, a szervezetlenség, 
gyenge minőségű munka elemi felháborodást fog okozni. A dombos területeken az átemelő 
szivattyúk költsége lesz mellbevágó az emberek számára. Ha a túl sok adminisztratív költség 
a minőség rovására megy, akkor a későbbi javítgatások a közlekedésben fognak gondot 
jelenteni.

Nagy kérdés az is, milyen módon oldódik meg a hiányzó - igen jelentős - összeg 
(egyes vélemények szerint 1,5 milliárd forint) kérdése.  Amennyiben a lakosság fizeti meg, 
azt csak a csatornadíjakba lehet beépíteni, ez pedig a víz-és csatornadíjakat emeli az egekbe.

Képviseljük és képviselni fogjuk a városlakók és az ingatlan-
tulajdonosok érdekeit, fellépünk a pazarlás, mutyizás, szervezetlenség ellen!

A csatornázás előrehaladtával végre nem lesz többé indok a halogatásra: 
utakat kell építeni. A magánerőt is bevonó önkormányzati útépítési program elve jó, 
de az elmúlt évek sikertelen pályázati kiírásai bebizonyították, hogy nem működőképes. 
Tudjuk, hogy az EU finanszírozási rendszere nem ad elég alapot a támogatásra, ezért 
Brüsszel előtt kezdeményezni fogjuk a következő költségvetési időszakban a speciális kelet-
európai helyzetek figyelembevételét is (új aszfaltos utak építésének támogatása).

A város sajátos domborzati viszonyait és a klímaváltozás jelenségeit figyelembe véve kell 
kialakítani a felszíni csapadékvizek kezelését. Nem elegendő egyszerűen elvezetésről 
beszélni. Elkerülhetetlen egy átfogó felszíni vízgazdálkodás megvalósítása. Ennek 
szükséges eleme a házi csapadékvíz-gyűjtés támogatása és – ahol erre lehetőség van – 
a közterületi élővizes rendszerek kiépítése záportározókkal.
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Családbarát várost! Egyetértünk a családbarát önkormányzat
kritérium-rendszerével.

Ám ennek a szándéknak a jelszavakon túl minden beruházáson is látszódni kell!

Amikor családról beszélünk,
nem csak a kiskorú gyermekeket nevelő

nagycsaládosokra gondolunk!

Családbarát csak akkor lehet a város, ha abban a gyermek, a szülő és a nagyszülő is 
megtalálja azokat a segítő pontokat, mely a családok mindennapjait segíti, 
de legalábbis nem akadályozza – mert ma még ez is nagy eredmény lenne! 

A hiányos intézményi ellátás, a kritikán aluli közösségi közlekedés, a hiányos közvilágítás,
a kiépítetlen közterületek és a rossz közbiztonság miatt a családok életét egy állandósult 

logisztikai szuperprodukcióvá degradálja. Hol a gyereket, hogy a nagyit kell valahová 
fuvarozni, kivinni a buszhoz, beugrani vele a szomszédos településre. 

Ez  egy családbarát városban nem lehet alapszituáció. 
És csak akkor családbarát a város, mikor a családalapítást is segíti.

Éppen ezért a fiatal párok támogatására, bátorítására is szükség van.

Meg kell könnyíteni a gyermekintézményekbe, iskolákba való eljutást. 
Ez alatt a közösségi közlekedést és a kerékpáros közlekedést is értjük, 
és a megfelelő járdakialakításokat, forgalomszabályozásokat is jelenti. 

Rendet kell tenni az iskolák környékén a parkolási rendben is. 
A közintézményeket – így az új uszodát is – át kell úgy alakítani, 

hogy az iskolabuszok biztonságosan letehessék a tanulókat azok parkolóiban.

Szükség van további játszóterek építésére, a meglévőket fejleszteni kell. 
A kamaszokra is gondolva meg kell honosítani a többgenerációs játszótereket is. 

Olyan közterületekre van szükségünk, 
melyek a közösségi terek követelményeinek is megfelelnek. 

Tovább kell fejleszteni, teret kell adni az ifjúsági szabadidős lehetőségeknek.
Az ilyen jellegű eseményeket és lehetőségeket minimálisan azzal kell támogatni, 

hogy bérleti díjat egyetlen önkormányzati intézmény se kérjen ezek után.

A gyermekek és fiatalok biztonságát a közlekedésfejlesztésben
nagyobb hangsúllyal kell figyelembe venni. Nem épülhet és nem újítható fel több út anélkül, 
hogy a buszmegállókban biztonságos járdát, szabályosan és biztonságosan kialakított zebrát, 

az út mentén kerékpározásra alkalmas sávot ne alakítanánk ki.

Az intézményi fejlesztéseknél figyelemmel kell lenni annak környezetére is. 
Szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy a rossz helyen lévő, szennyezett levegőjű, bezsúfolt 

területeken tovább zsúfoljuk a gyermekeinket oktató
és foglakoztató intézményeket. A kritikusabb helyeken

 meg kell vizsgálni az oktatási-nevelési intézmények zöldövezeti 
elhelyezhetőségének lehetőségeit. 

Megfelelő közösségi közlekedéssel, úthálózattal, 
az Oktatás, nevelés fejezetben leírtak teljesülésével

egy-egy új parkvárosi intézmény  (óvoda, iskola) segíthet ezen.
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Oktatás, nevelésNem szabad az oktatásügyet magára hagyni. 
Olyan komplex, a problémákat vagy azok kezelését megalapozó tárgykör ez, mely 
együttgondolkodásra kell késztessen minden felelősen gondolkodó városvezetőt. 

Az oktatásban dolgozók nagyobb megbecsülése érdekében a legnagyobb terheket vállaló 
osztályfőnökök és vezetők pótlékait emelni szükséges. Ez egyik alapfeltétele a 
minőségi munkának is. Kiemelten fontos a kiválóan dolgozó pedagógusok elismerése.

Díjat alapítunk a legnagyobb mértékű társadalmi munkát végző szülők 
elismerésére, de ugyanilyen figyelmet szentelünk a pedagógusok munkáját segítőkre 
(dadusok, a takarító személyzet tagjai, stb.) is.

A nevelés-oktatás színvonalának javítása érdekében - tartalommal megtöltve - működtetni 
szükséges a pedagógusok városi munkaközösségeit.

Segítjük a szülőket a városi szülői érdekvédelmi szervezet létrehozásában! 
Erősíteni fogjuk az iskolák partnerközpontú működését. Ehhez bővíteni szükséges a 
közoktatásért díjat, hiszen az rengeteg oktatási intézmény között oszlik meg.

Látván a  közterületeinken folyó dúlást, a nevelési célok mellett fel kell venni a 
vandalizmust leküzdő speciális programokat.

Folytatni kell az óvoda- és iskolaépítést, -fejlesztést. Mindezt a környezettel, 
parkolókkal, udvarokkal, iskolakertekkel, parkokkal összehangoltan. Érvényt kell szerezni az 
oktatási intézmények akadálymentesítési követelményeinek úgy, hogy az érezhetően 
javítsa a gyermekek és a gyermekeket nevelők helyzetét is. Az új középiskola 
megteremtését csak a megfelelő feltételek megteremtése mellett tudjuk támogatni.

Az oktatás fejlesztését, gyermekeink iskolai, óvodai életének feltételeit sok eszközzel 
javítjuk. A jobb ellátás érdekében a szakmai szemléltető eszközöket, anyagokat részben az 
önkormányzat költségére szükséges beszerezni. Városi programokat indítunk az iskolák 
szakmai feltételeinek javítására (informatikai eszközökre, természettudományos oktatás 
eszközeire, stb.). Az elsősöknek ingyenes tankönyvet kell biztosítani.

Az oktatási célok mellett a nevelési célok fontosságára kiemelt hangsúlyt fektetünk.

Igazodva Érd alvóvárosi jellegéhez az oktatási intézményekben a dolgozó szülő 
időbeosztásához igazodó „szolgáltatásokat” kell nyújtanunk. A korán munkába indulóknak 
reggeli ügyelet, a későn hazatérőknek házifeladat-szolgálat. A tehetséggondozás, 
a szakkörök, a felzárkóztatás egy helyben megvalósítandó, hiszen a távol dolgozó szülő 
nem képes kora délután a városi intézmények között fuvarozni gyermekét, gyermekeit.

Minden szülőnek fontos a munkahelye, mert családját el kell tartsa. A gyereknek fontos 
az apa, anya mosolya, mert így érzi magát biztonságban. Mindannyiunknak fontos egy olyan 
közösségi környezet kialakítása (legyen az iskola, óvoda, bölcsőde), ahol a gyermek jól érzi 
magát. Ahol a szülő gyermekét biztonságban tudja. Ahol a gyermek személyisége 
közösségben fejlődhet. Ahol a gyermek kreativitása, egyénisége 
mindenki megelégedésére fejlődik.

Tanulni is, dolgozni is olyan helyen szeretünk, ahol alkotó, dolgos tevékenység zajlik, 
s közben jól is érezzük magunkat. Az oktatás és nevelés minden nemes célja mellett 
ezt sem szabad felednünk!
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Környezetvédelem, zöld program

 Marketing és PR munka helyett

érdemi lépéseket! A város családbarátságát a családok tapasztalják meg, és ne a sajtóból 
értesüljenek róla! Városunkat valóban gondozott kertjei és virágos közterületei jellemezzék

és ne a parlagfűvel szegélyezett porfelhő! 

A polgármester ne borítékba zárt üzenetekben levelezzen velünk!
Ehelyett az indokolatlanul hatalmasra duzzasztott városi médiát kell valódi hírekkel és valódi 

üzenetekkel megtölteni, s garantálni, hogy az a városlakókhoz el is jusson!

A médiára költött hatalmas összegekből érdemi intézkedésekre kell átcsoportosítani.
Egy-egy médiaakció, vagy túlszámlázott tervezés költségéből akár 

minden érdi általános iskolásnak ingyenessé válhatna az iskolakezdés.

A média ne az odamondásnak, hanem a gondolatok áramlásának terepe legyen!
Adjon helyet a város polgárainak is! Induljanak a város fejlődésével, életével, terveivel 

kapcsolatos sorozatok, ehhez szakértők szállítsák az anyagot! A nemtelen, álnéven 
mocskolódó médiatermékek önkormányzati támogatását meg kell szüntetni.

Nyílt, átlátható önkormányzati döntéshozatali rendet! Az önkormányzat döntései, 
azok háttere és ellenvéleményei is kerüljenek napvilágra! Az önkormányzati újság ezekről 

írjon, ne a celebek magánéleti viszontagságaival versenyezzen a bulvársajtóval!

 

Zöld költségvetést! A zöld iparágak támogatását!

Az önkormányzati intézményrendszer teljes és azonnali energetikai 
átvilágítása után rövid távon át kell állítani azok energiagazdálkodását. Véget vetünk a 

látszatberuházásoknak: nem elég csak homlokzaton hőszigetelni, a tetőn és a pincében is 
szökik az energia. Korszerűsíteni kell a fűtést, optimalizálni az energiafelhasználást.

A jelenlegi pazarló, földgáz alapokra épülő rendszereket minél nagyobb részarányban át kell 
állítani megújulóra. Meg kell vizsgálni egy önkormányzati szélerőmű-beruházás, és 

a helyi biomasszára épülő energiahasznosítás lehetőségeit.

Felül kell vizsgálni a Helyi Építési Szabályzatot.
Meg kell szüntetni a szélkerekek és a házi szennyvíztisztítók tilalmát.

Érd csatlakozzon a klímabarát településekhez! A párját ritkító érdi génbank elleni 
támadásokból tanulva a spekulációt megnehezítő helyi intézkedéseket hozunk.

A zöldjáratok rosszul szervezettek és az esetek többségében szükségtelenek is. Helyet kell 
biztosítani a települési zöldhulladék fogadására alkalmas komposztáló telep számára. 

Újból kell indítani (új tartalommal) a komposztálási programot, s lehetőséget kell találni az 
intézményeknél is a komposztálásra. Intézményeink vezessék be a szelektív hulladékgyűjtést.

A lakosságot irritáló kerti égetések tekintetében hatékonyabb hatósági fellépésre van 
szükség. Ugyanakkor a növényvédelmi okokból szükséges égetést

(pl. a fertőzés miatt lenyesett ágakét) szabályozott keretek között engedni kell.

Meg kell erősíteni a dunai partszakasz környezetvédelmi szerepét. Lépéseket kell 
tenni a Duna mindkét partján a Natura2000 és az ökológiai folyosó megerősítésére, ezzel a 

tököli repülőtér és ipari kikötő fejlesztéseiben az érdi érdekeket erőteljesebben képviselni 
szükséges. Felül kell vizsgálni a Beliczai-sziget tarvágásos pusztítását. 
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Kisebbségek

Egészségügy, sport

Érden magas számban vannak jelen a kisebbségek, 
a kisebbségi önkormányzatok aktívan részt vesznek a városi programokban és a 
közösségi munkában. Építeni kell a helyi nemzetiségi közösségekre. A közgyűlés (és a 
képviselő) partneri kapcsolatra törekedjen, ne vezetőire! Az egyes nemzetiségi és 
etnikai kisebbségi szokások, események, rendezvények nem csupán belső helyértékkel 
bírnak, de ezek nyilvános, közösségi megélése segít egymás megértésében, a 
lokálpatriotizmus megszilárdulásában, a helyi társadalom fejlődésében.

A kisebbségek közül a legnagyobb arányban a cigány kisebbség van jelen. A cigányság 
helyzetének javítása érdekében az alábbi célokat tűzzük ki.

A városi szociális intézményekben szükség van a cigányság helyzetét ismerő, lehetőleg 
cigány származású szociális szakemberek alkalmazására. Ennek hiányában a városnak 
képeznie, továbbképeznie szükséges a szociális szféra munkatársait. Támogatjuk a 
cigányokat segítő roma szakmai hálózat megteremtését a városban. A cigány értelmiséget 
meg kell találni és be kell vonni a cigányság helyzetének javítását célzó programokba, 
munkákba (szociális segítő hálózat munkatársai).

Segíteni kell a cigány önszerveződést, a szociális segítő hálózat igénybevételével, 
az egyéb városi civil szervezetek támogatásával párhuzamosan. Romák részvételének 
preferálása a különböző fórumokon, a város közéletében.

Különösen fontos, hogy a roma gyerekeket támogassuk az iskoláztatásban. Ennek 
elősegítése érdekében helyi kisebbségi felzárkóztató program kidolgozását javasoljuk 
az óvodák kötelező, iskolára felkészítő utolsó évfolyamában. Emellett prioritás legyen a 
gyermekek iskoláztatása a cigánysággal végzett szociális munka során (cél legyen legalább a 
szakiskola elvégzése – szakmaszerzés). Ez hosszútávú, stratégiai feladat, s mielőbb meg kell 
kezdeni. Az önkormányzati intézményekben dolgozók készségfejlesztése, oktatása a 
diszkrimináció csökkentése érdekében fontos feladat. Ennek felelőse az intézmény vezetője.

A meglévő, már bevált önkormányzati intézmény-
rendszerekre (pl. védőnői hálózat, iskolaorvos, nyugdíjasklubok) építve szükséges olyan 
általános egészségügyi felvilágosítási tevékenységet és szolgáltatásokat biztosítani, mely 
megvalósíthatja az egészségügyben oly gyakran hangoztatott prevenciót. Ez alatt nem 
csupán a szűrővizsgálatokat és a tanácsadást értjük, hanem 
– egybekötve a helyi és egészséges élelmiszerek beszerzésének új lehetőségeivel – 
a közétkeztetés új megközelítését is.

Az új intézményeken túl fontosnak tartjuk a szolgáltatás minőségét is. Hiába a milliárdos 
beruházások sora, ha nem sikerül a várakozási időket csökkenteni, a helyben 
végzett vizsgálatok körét bővíteni.

A mentálhigiénés állapotokat javítandó bővíteni szükséges a jelenleg igen szűk érdi 
sportolási lehetőséget. A városi sportcsarnok még mindig nem nyitott meg, és bár 
elkészült a tanuszoda, Százhalombattán vagy a Camponánál olcsóbban, igényesebb 
közegben lehet úszni és relaxálni. Kisebb településeken is tapasztalható, hogy bowling, 
fallabda és foci pályák épülnek. Törekedni kell rá, hogy az ilyen jellegű beruházások a 
jövőben Érden is jöjjenek létre. Ezzel munkahelyet teremtünk és elérhetjük, hogy az érdiek 
Érden tudják hasznosan eltölteni szabadidejüket és elkölteni az erre szánt pénzüket.
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Közbiztonság

Közösségi terek

 A megépített térfigyelő rendszer üzemeltetését és 
működtetését ki kell vonni a rendőrség közvetlen kezeléséből. Létre kell hozni egy erre a 

tevékenységre szakosodott önkormányzati tulajdonú céget. A már kiépített rendszert - a 
stratégiai elemzések figyelembevételével – bővíteni szükséges.

A közterület-felügyeleti szolgálat átszervezésével és precízebb 
munkavégzésével a kisebb súlyú, közbiztonságot nyugtalanító jelenségek megelőzése 

(szemétlerakás, szabálytalan parkolás, engedély nélküli árusítás) is realitássá válhat.

A helyi polgárőrség működését támogatni szükséges, tevékenységének megismertetésére 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A közvagyon és a köznyugalom megóvására szerveződő 

lakossági kezdeményezések felkarolása, támogatása is fontos feladat.

A közgyűlés rendelet- és határozathozatali törvényes lehetőségeit ki kell használni 
(üzletek, szórakozóhelyek nyitvatartási rendjének szabályozása, közterületen történő 

alkoholfogyasztás szabályozása, korlátozása, betiltása, stb.).

Kiemelt figyelmet kell szentelni a helyi média
 felvilágosító és tájékoztató tevékenységének. Állandó jelleggel kell helyet 

adni a megtörtént bűnesetek leírásának, az eljárások eredményei közzétételének,
a figyelemfelhívásoknak és egyéb tájékoztatásoknak.

Nem elég a belső területekre figyelni, de a település külterületi körzeteit is óvni kell. 
Ehhez a mezőőri szolgálat létszámában és felszerelésében történő

színvonalemelése is szükséges.

 Túl sok energiát, indokolatlanul nagy forrást elvisznek 
az Első Fesztivál és a hasonlóan szervezett események rendezvényei. A hangsúlyt a 

tömegrendezvényekről a közösségi rendezvényekre kell terelni! A látványos köztéri 
építőipari tevékenységek helyett valódi városi korzókat, közparkokat kell alkotni.

Érden nagyon kevés és kis alapterületű közösségi ház van. Ezek a polgárokat kell, hogy 
szolgálják. Jelenleg Érden a közösségi házak elsősorban a fizetős programoknak biztosítanak 

teret, és a civil kezdeményezéseknek, kluboknak nincs lehetősége ezekbe beférni. Az egyes 
dolgozók döntik el, ki kaphat teret és ki nem - különösebb indoklás nélkül. Iskolák, 
plébániák, gyülekezeti helyek, könyvtárak adnak teret a közösségi házból kimaradt 

közösségeknek, azonban egy iskola vagy egy plébánia alapvetően nem erre van 
berendezkedve. A közösségi házak működési rendjét módosítani kell, hogy a lakosok 

hozzájuthassanak ahhoz, ami megilleti Őket. 

Támogatni kell új közösségi házak építését. Nem szabad megengedni, hogy a már meglévők 
az érdligeti közösségi ház csúfos sorsára, a bontásra jussanak.

Az önkormányzati fenntartású intézményeket is szükséges bevonni a közösségi életbe.
Az iskolákat, művelődési házakat nyitottá kell tenni. Elfogadhatatlan, hogy a helyi 
társadalom azért nem szervezheti meg saját eseményeit, mert az intézmények kénytelenek 

bérleti díjat szedni helyiségeik használatáért. Ezeket csak az üzleti alapon működő 
vállalkozások képesek megfizetni, a civil közösségek nem. Ezzel pedig a város veszít.
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