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ÉÉrrdd  VVáárrooss   kköözzéépp--  ééss   hhoosssszzúú  ttáávvúú  ttee lleeppüüllééss ffee jjlleesszzttééss ii  kkoonncceeppcciióó jjáánnaakk  mmeeggvviittaattáássáárróóll  éé ss   

ttáárrssaaddaallmmii  vviittáárraa  bbooccssááttáássáárróóll  
  
  
  
  

1. Érd város önkormányzatának képviselo-testülete áttanulmányozta 
ÉRD VÁROS KÖZÉP ÉS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓ-jának tervezetét, és azt, az önkormányzati bizottságok, 
valamint a települési képviselok által javasolt, alábbi kiegészítésekkel 
társadalmi vitára megfelelonek tartja: 

 
--  AA  1188..  oo llddaa ll  nneeggyyeedd iikk   bbeekkeezzddéésséébbeenn  CCssuukkaa  SSáánnddoo rr  VVáárrooss ii  KKöönnyyvvttáá rr  hhee llyyeett tt  CCssuukkaa   

ZZoo llttáánn  VVáárrooss ii  KKöönnyyvvttáárr  sszzee rreeppee lljjeenn..  
--  AAzz  OOkkttaattááss ii  éé ss  MMuuvvee llooddééss ii  BBiizzoottttssáágg  áá llttaa ll  aa  22000055..  éévvii  kköö llttssééggvvee ttééss ii  kkoonncceeppcc iióó   

rréésszzeekkéénntt   ee llffooggaaddoott tt  kkoonncceeppcc iióótt   eemmee lljjéékk  bbee llee  aa   vviittaaaannyyaaggbbaa  aa   KKöözzookkttaa ttááss ii  ééss   
KKöözzmmuuvvee llooddééss ii  aannyyaagg  hhee llyyee tttt..  

--  AAzz  iinnttéézzmméénnyyeekk  ssaajjáá tt  hhee llyyzzeettkkééppüükk  llee íírráássáátt  1155  ssoorrbbaann  ffooggllaa lljjáákk  öösssszzee..  
--  AA  kkoonncceeppcc iióóbbaann  sszzeerreeppee llttee ttnnii  kkee llll  aa  rréésszzöönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk rraa  ééss  aazz  aa llkköözzppoonnttookk   

ffeennnnttaarr ttáássáá rraa  vvoonnaattkkoozzóó  ee llkkééppzzee lléésseekkee tt..  
--  AA  ssppoorr ttttaa ll  éé ss  sszzaabbaadd iiddoovvee ll  ffooggllaa llkkoozzóó   ffeejjeezzeettee tt  aa   vvaa llóóssáággnnaakk  mmeeggffee llee llooeenn  kk ii  kkee llll   

eeggéésszzíítteennii..  
 

2. A képviselo-testület felkéri a polgármestert, hogy  
?? a pártokkal, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal történt egyeztetés 

után a végleges koncepciót terjessze a képviselo-testület elé 
jóváhagyásra, 

?? a koncepció tervezetével kapcsolatban szükséges egyeztetést folytassák le a pártokkal, 
történelmi egyházakkal, társadalmi, szakmai, ifjúsági és sport szervezetekkel, és annak 
egyeztetett eredményét építsék be a koncepcióba, 

?? szakértok bevonásával, az elokészített kérdoívek felhasználásával 
végezzék el a helyi mikro- kis- és közép-vállalkozások jövokép 
felmérését. Az adatok feldolgozásának eredményét illesszék a 
koncepció tervezetébe, 



?? szakértok bevonásával a hivatal készíttesse el Érd város-fejlesztési programját, 
valamint a közigazgatási szerepkör belátható idon belüli megvalósíthatóságának 
javaslatát, az ezzel járó feladatokkal együtt (megyei jogú város, térségi központ, 
társközpont),  

?? az elfogadásra kerülo Érd Város Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepcióját illesszék be a településfejlesztési koncepcióba, 

?? a város hosszú távú településfejlesztési koncepciójának részeként 
készíttessen szociológiai felmérést, 

?? 2005. januári testületi ülésre terjessze be a koncepció társadalmi 
vitára bocsátásának metodikájára vonatkozó javaslatot. 

 
 
Határido:  folyamatos 
 
Felelos:  dr. Döcsakovszky Béla polgármester, 
 
 
 
 
 
 
 Ujlakiné Dr. Pék Éva          Dr. Döcsakovszky Béla 
                     jegyzo            
polgármester 
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