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hatályba lépéséig hatályo
sak.)”
3. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester	

343/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

az ÉTV Kft.-vel kötött bérleti 
szerződés módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzat Közgyűlése az 
Önkormányzat és az ÉTV Kft. 
között a víz és csatorna köz
művek, műtárgyak bérlete tár
gyában megkötött szerződés 
1. számú mellékletét a bérleti 
díj összegének vonatkozásában 
olyan tartalommal módosítja, 
hogy a bérleti díj összege 2009. 
január 1jétől 76 474 371 Ft, azaz 
hetvenhatmilliónégyszázhet
vennégyezerháromszázhetven
egy forint.
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése fel
hatalmazza a polgármestert a 
szerződés fenti tartalmú módo
sításának aláírására azzal, hogy 
a szerződés egyéb pontjai válto
zatlanok maradnak.
Határidő: azonnal
Felelős:  T. Mészáros András 
polgármester

344/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

az önkormányzati fenntartású 
intézményekben fizetendő 
2009. évi távhőszolgáltatási 

díjak tervezéséről 

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése – figyelemmel a távhő
szolgáltatás helyi szabályozá
sáról, valamint a távhőszolgál
tatási díjak megállapításáról és 
alkalmazásáról szóló 2/2008. (I. 
25.) KGY. rendeletének módo
sításával 2009. január 1jétől 
bevezetésre kerülő új díjsza
básra – felkéri a polgármestert, 
hogy az önkormányzati fenntar
tású intézmények tekintetében 
(beleértve a Polgármesteri 
Hivatalt is) a szükséges forrá
sokról a 2009. évi költségvetés 
tervezésekor gondoskodjon.
Határidő: a határozat továbbí
tására – azonnal
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester

345/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Szociális Gondozó Központ 
Alapító Okiratának  

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a Szociális Gondozó 
Központ feladatai közül a 
közösségi pszichiátriai ellátás 
és az információs szolgáltatás 
feladatokat 2009. január 1jétől 
megszünteti. 

A Közgyűlés a megszüntetett 
feladatok miatt a Szociális 
Gondozó Központ Családsegítő 
Központ tagintézményében a 
pszichiátriai ellátásból kikerülő 
3 fő szakdolgozót a családsegí
tés feladatokra átcsoportosítja. 
A Közgyűlés az intézmény 
Alapító Okiratát a melléklet sze
rint elfogadja. 
Határidő: a döntés továbbításá
ra azonnal
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester

Alapító Okirat 
Szociális Gondozó Központ

A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény, továb
bá a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény alap
ján Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az intézmény, 
mint jogutód – az Egyesített 
Szociális Intézmény, valamint 
a Szakorvosi Rendelőintézethez 
tartozó Családsegítő Központ, 
Fejlesztő Napközi Otthon, és 
Bölcsődék vonatkozásában 
– alapító okiratát a következők 
szerint határozza meg:

1. Az intézmény megnevezése: 
Szociális Gondozó Központ  
Az intézmény székhelye:       
2030 Érd, Edit u. 2.
2. Az Intézmény típusa: 
Többcélú, közös igazgatású, 
személyes gondoskodást nyújtó    
szociális és gyermekjóléti intéz
mény (alap és szakellátás). 
3. A tagintézmények 
Lásd lenti táblázat
4. Az intézmény alaptevékeny
sége: 
•  Szociális ellátás szállás nyúj

tásával
•  Szociális ellátás szállás nyúj

tása nélkül
•  Gyermekjóléti szolgáltatás
•  Gyermekek napközbeni 

ellátása

•  Gyermekek átmeneti gon
dozása

5. Működési terület: Érd Megyei 
Jogú Város, Budaörs többcélú 
kistérségi társulás települései, 
valamint más települési vagy a 
megyei önkormányzattal kötött 
feladatellátási szerződésben 
meghatározott terület.
6. Az intézmény alapítója:            
Érd Város Önkormányzata
Az intézmény fenntartója: 
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
Az intézmény felügyeleti szerve: 
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése
7. Az intézmény jogállása: 
önálló jogi személy
8. Az intézmény gazdálkodási 
jogköre: önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv
9. Az intézmény alaptevékeny
ségei TEÁOR ’08 besorolás sze
rint:
8412
egészségügy, oktatás, kultú
ra, egyéb szociális szolgáltatás 
(kivéve társadalombiztosítás) 
igazgatása
8730
idősek, fogyatékosok bentlaká
sos ellátása
8790
egyéb bentlakásos ellátás
8891
gyermekek napközbeni ellátása
8899
máshová nem sorolható egyéb 
szociális ellátás bentlakás nél
kül
8810
idősek, fogyatékosok szociális 
ellátása bentlakás nélkül
10. Az intézmény költségveté
sét a fenntartó szerv állapítja 
meg.
11. Az intézmény az alapí
tó (fenntartó) által biztosított 
pénzeszköz, állami hozzájáru
lás (normatíva), valamint egyéb 
bevétel alapján gondoskodik 
feladatainak ellátásáról.
12. Fenntartási és működési 
költséget az évente összeállí

Tevékenysége:	 Címe:	 Helyrajzi	Száma:

Családsegítő Szolgálat	 Érd	Emma	u.	8.	 22499
	 Speciális	alapellátási	feladatok	 Érd	Emma	u.	8.	 22499
	 •	 Támogató	szolgálat
	 •	 Utcai	szociális	munka
Gyermekjóléti Központ	 Érd	Emma	u.	7.	 22552/28
Átmeneti Ellátást Biztosító Központ
•	 Férfi	Átmeneti	Szálló	 Érd	Fehérvári	u.	89.	 17840
•	 Női	Átmeneti	Szálló	 Érd	Fehérvári	u.	91.	 17839
•	 Éjjeli	Menedékhely	 Érd	Fehérvári	u.	89.	 7840
•	 Családok	Átmeneti	Otthona	 Érd	Nyírfa	u.	11.		 7345
•	 Nappali	Melegedő	 Érd	Holló	u.	3.	 7681
Habilitációs  Központ
•	 Nappali	ellátás	 Érd,	Hivatalnok	u.	42/A	 19222
Időseket Ellátó Központ
	 I.	Sz.	Idősek	Otthona	 Érd	Topoly	u.	2.	 20878
	 •	 Házi	segítségnyújtás
	 •	 Jelzőrendszeres	segítségnyújtás
	 •	 Étkeztetés
	 II.	Sz.	Idősek	Otthona	 Érd	Jácint	u.	8.	 12283
	 •	 Idősek	Klubja	 Érd	Hivatalnok	u.	42/B	 19221
Bölcsődei Ellátás
•	 I.	Sz.	Bölcsőde	 Érd	Aradi	u.	7.	 7150/1
•	 II.	Sz.	Bölcsőde	 Érd	Edit	u.	1.	 22552/14

tott, a fenntartó által jóváha
gyott költségvetésben kell elő
irányozni.
13. A tagintézmények épületei 
az önkormányzati törzsvagyon 
részei, korlátozottan forgalom
képesek, így az intézmény nem 
jogosult elidegeníteni, illetve 
biztosítékul felhasználni.
14. A feladatok ellátásához a 
Szociális Gondozó Központnak 
rendelkezésre állnak a tagin
tézmények által használt ingat
lanok. 
Az Intézmény tevékenységé
nek ellátásához rendelkezésre 
állnak a tagintézmények leltár 
szerint nyilvántartott tárgyi esz
közei.
A Szociális Gondozó Központ a 
rendelkezésre bocsátott vagyon
tárgyakat a szociális feladatok 
ellátásához szabadon használ
hatja. 
15. A Szociális Gondozó 
Központ a rendelkezésre álló 
helyiségeket hasznosíthatja 
(bérbe adhatja). Hasznosításra 
akkor van lehetőség, ha az nem 
akadályozza a szociális ellátást.
16. Az intézmény vezetőinek 
kinevezési rendje: az intézmény 
vezetőjét Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése, 
gazdasági vezetőjét és a tag
intézmények vezetőit az intéz
ményvezető bízza meg nyilvá
nos pályázati eljárás útján.
17. Az intézmény képviseletére 
jogosultak: az intézmény veze
tője, valamint az általa megha
talmazott munkavállalók.
18. Az intézményt az alapító 
megszüntetheti:
a) ha feladatait, alapvető tevé
kenységét ellátni nem tudja, 
illetve nem az alapító okirat 
szerint végzi,
b) ha az ellátandó feladat más 
módon, vagy más szervezetben 
hatékonyabban teljesíthető.
19. Az intézmény törzsköny
vi nyilvántartásba vételét, 

illetve abból történő törlé
sét a felügyeleti szerv kéri a 
Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatóságtól.
20. A költségvetési szerv vál
lalkozási tevékenységet nem 
folytat.
21. Az alapító okirat 2009. janu
ár 1. napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a 66/2008.(III. 27.) 
KGY. határozattal elfogadott 
alapító okirat hatályát veszti.

346/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

feladat-ellátási szerződések 
megkötéséről Diósd Község 
Önkormányzatával szociális 

feladatok biztosítására

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzata feladatellátási 
szerződéseket köt Diósd Község 
Önkormányzatával, Diósd 
Község közigazgatási területén 
a családsegítés, a házi segít
ségnyújtás és a fogyatékosok 
nappali ellátása szociális alap
feladatok 2009. január 1jétől 
történő biztosítására. 
Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése felhatalmazza a Pol
gármestert a feladatellátási 
szerződések aláírására. 
A feladatok ellátásához a Szo
ciális Gondozó Központ részére  
határozott időre 4 fő státust (1,5 
fő családgondozó és 2,3 fő házi 
szociális gondozót) biztosít. A 
határozott idejű szerződések 
az idősotthonból felszabaduló 
munkaerő átképzéséig köten
dők.
A Közgyűlés felkéri a polgármes
tert, hogy a Szociális Gondozó 
Központ 2009. évi költségve
tését fentieknek megfelelően 
készíttesse elő. 
Határidő: a szerződés aláírásá
ra – 2008. december 20.
Felelős:  T. Mészáros András 
polgármester

347/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

feladat-ellátási szerző-
dés megkötéséről 2008. 
évre  Budajenő Község 

Önkormányzatával fogyaté-
kosok  nappali ellátásának 

biztosítására

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzat Közgyűlése feladat
ellátási szerződést köt Budajenő 
Község Önkormányzatával, 
szociális alapfeladatok, fogyaté
kosok nappali ellátására, 2008. 
január 1jéől 2008. március 31. 
napjáig. 
Felhatalmazza a polgármestert 
a megállapodás aláírására. 
Határidő:  a szerződés aláírásá
ra – 2008. december 31.
Felelős:  T. Mészáros András 
polgármester

348/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

feladat-ellátási szerződés 
megkötéséről fogyatékosok  

nappali ellátásának  
biztosítására

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzat Közgyűlése feladat
ellátási szerződést köt kiskorú 
Domokos Attila törvényes kép
viselőjével fogyatékosok nappali 
ellátásának biztosítására. A törvé
nyes képviselő: Szerencsés Anna.
A megállapodás 2008. április 
1jétől határozatlan időre szól. 
A Közgyűlés hozzájárul, hogy 
a 2008. április 1jétől 2008. 
november 30áig visszamenőle
gesen járó összeget a kötelezett 
kamatmentesen, 12 havi egyen
lő részletben fizesse meg. 
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
Határidő: a szerződés aláírásá
ra – 2008. december 31.
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester

közzététel


