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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
349/2008. (XII. 18.) KGY.

h a t á r o z a t
Közép-Magyarországi 

Regionális Fejlesztési Tanács 
által „Települési önkormány-

zati szilárd burkolatú belterü-
leti közutak burkolatfelújítá-

sának támogatása (TEUT) cél-
előirányzat terhére megítélt 
támogatás igénybevételéhez 
szükséges önrész összegét 
megállapító 108/2008. (IV. 

24.) KGY. határozat módosí-
tásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az Esküdt utca– 
Felvigyázó utca–Elnök utca–
Vörösmarty utca Szabadság tér
től a Kossuth Lajos utcáig tartó 
szakasza szilárd burkolatának 
felújítása tárgyában hozott 
106/2008. (IV. 24.) KGY. hatá
rozatának 2. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:
„2. A beruházás pályázati össz
költsége bruttó 52 603 727 Ft. 
Az önkormányzat a beruházás 
megvalósításához szükséges 
önerőt, azaz 29 177 911 Ftot 
– saját forrásból – 2008. évi költ
ségvetésének (14/2008. (III. 11.) 
KGY rendelet) 14. számú mel
léklet 60. sora terhére biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2008. évi költségvetés 
soron következő módosításakor 
az önrészt fejlesztési célú tarta
lékba különítse el.”
Jelen módosítás a 106/2008. 
(IV. 24.) KGY. határozat többi 
pontját nem érinti.
A Közgyűlés felkéri a 
Polgármestert a pályázat kap
csán szükségessé váló továb
bi intézkedések, nyilatkozatok 
megtételére, valamint a támoga
tási szerződés aláírására. 
Határidő:  azonnal
Felelős:  T. Mészáros András 
polgármester

350/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

döntéshozatalról a 2005. 
évben a Pest Megyei 

Területfejlesztési Tanács által 
megítélt támogatások  

tárgyában

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése úgy dönt, hogy a 2005. 
július 11i felhőszakadás okoz
ta károk enyhítése tárgyában a 
Pest Megyei Területfejlesztési 
Tanács által – a 88/2005. (XI. 
17.) sz. határozatával – megítélt 
22 736 800 Ft összegű támoga
tásról lemond, és gondoskodik 
a támogatás összegének vissza
fizetéséről.
A Közgyűlés felkéri a Pol
gármestert a támogatásról való 
lemondás és elszámolás kap
csán szükségessé váló továb
bi intézkedések, nyilatkozatok 
megtételére. 
Határidő:  azonnal
Felelős:  T. Mészáros András 
polgármester

351/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

döntéshozatalról a 2005. 
évben a Pest Megyei 

Területfejlesztési Tanács által 
megítélt támogatások  

tárgyában

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése úgy dönt, hogy a 
2005. augusztus 4i felhősza
kadás okozta károk enyhí
tése tárgyában a Pest Megyei 
Területfejlesztési Tanács által 
– a 88/2005. (XI. 17.) sz. határo
zatával – megítélt 18 948 000 Ft 
összegű támogatásról lemond, 
és gondoskodik a támogatás 
összegének visszafizetéséről.
A Közgyűlés felkéri a 
Polgármestert a támogatásról 
való lemondás és elszámo

lás kapcsán szükségessé váló 
további intézkedések, nyilatko
zatok megtételére. 
Határidő:  azonnal
Felelős:  T. Mészáros András 
polgármester
 

352/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

döntéshozatalról a 2005. 
évben a Pest Megyei 

Területfejlesztési Tanács által 
megítélt támogatások 

tárgyában

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése úgy dönt, hogy a 
2005. augusztus 23i felhő
szakadás okozta károk enyhí
tése tárgyában a Pest Megyei 
Területfejlesztési Tanács által 
– a 88/2005. (XI. 17.) sz. határo
zatával – megítélt 14 632 000 Ft 
összegű támogatásról lemond, 
és gondoskodik a támogatás 
összegének visszafizetéséről.
A Közgyűlés felkéri a 
Polgármestert a támogatásról 
való lemondás és elszámo
lás kapcsán szükségessé váló 
további intézkedések, nyilatko
zatok megtételére. 
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
 

353/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a 2005. évi vis maior pályá-
zattal kapcsolatos vizsgálatról

Érd Megyei jogú Város Ön
kormányzat Közgyűlése felké
ri a polgármestert, vizsgáltas
sa ki, hogy a 2005. évben a 
Pest Megyei Területfejlesztési 
Tanács által megítélt támoga
tások tárgyában a 2005. július 
11i felhőszakadás okozta károk 
enyhítése tárgyában megítélt 
22 736 800 Ft, a 2005. augusztus 

4i felhőszakadás okozta károk 
enyhítése tárgyában megítélt 
18 948 000 Ft, valamint a 2005. 
augusztus 23i felhőszakadás 
okozta károk enyhítése tár
gyában megítélt 14 632 000 Ft 
összegű támogatásokról való 
lemondással és elszámolással 
összefüggésben kit terhel fele
lősség.
Felkéri a polgármestert, hogy 
a vizsgálat eredményéről a 
Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő:  60 nap
Felelős:  T. Mészáros András 
polgármester

 354/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Benta-Völgye Szövetkezet 
tulajdonát képező 0110/103 

hrsz-ú ingatlan  
megvásárlásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése megvásárolja a Benta–
Völgye Szövetkezet 1/1 arányú 
tulajdonát képező érdi 0110/103 
hrszú, telephely, medence 
kivett művelési ágú, összesen 6 
ha 3959 m2 nagyságú ingatlant 
1200 Ft/m2 áron, azaz összesen 
76 750 800 Ft vételárért.  
A vételár kifizetése az alábbiak 
szerint történik:
– 2008. december 31ig  a költ
ségvetés II/3/6/5 sorának terhé
re    16 750 800 Ft 
– 2009. október 31ig        
 30 000 000 Ft 
– 2010. május 31ig 
 30 000 000 Ft 
kerül átutalásra.  
A Közgyűlés fenti vételi szándé
kát arra tekintettel alakította ki, 
hogy a Szövetkezet a 0110/103 
hrszú ingatlan 2008. évi bérleti 
díjának megfizetését teljes egé
szében elengedi.
A Közgyűlés felkéri a polgár
mestert, hogy az ingatlan vétel

árának 2009. és 2010. évi részle
teit a város 2009. évi költségve
tésébe tervezze be.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására.
Határidő:  a szerződés megkö
tésére – 2008. december 31.
Felelős:  T. Mészáros András 
polgármester

355/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a vasúti területek település-
rendezési tanulmánytervének 
elfogadásáról, településrende-
zési szerződés megkötéséről

1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a belterületi vasúti 
területekre készült település
rendezési tanulmányterv prob
lémafelvetéseivel egyetért, azt 
elfogadja.
2. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló, 
1997. évi LXXVIII. törvény (továb
biakban Étv.) 30/A. §a szerint 
településrendezési szerződést 
köt a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zártkörűen működő 
Részvénytársasággal, a NIF Zrt
vel (továbbiakban: Cél megva
lósítója) az alábbi fő tartalmi 
elemekkel:
– Az Önkormányzat vállalja, 
hogy a településrendezési esz
közök Érd teljes területét érin
tő felülvizsgálatának keretében 
kiemelt figyelmet fordít a belte
rületi vasúti területek részletes 
szabályozására és lefolytatja 
az Étv. 9. § szerinti egyeztetési 
eljárást.
– A Cél megvalósítója vállal
ja, hogy (az Étv. 30/A.§ (2) 
a) pontjának megfelelően) a 
településrendezési tanulmány
terv elkészítésének költségeit, 

illetve településrendezési ter
vek arányos részének költségeit 
finanszírozza.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés alá
írására.
Határidő: a szerződés megköté
sére – 30 nap  
Felelős:  T. Mészáros András 
polgármester

356/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

Érd Városközpont és 
Mihálytelep településrendezési 

eszközei 
egyeztetési anyagáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzat Közgyűlése felkéri 
a polgármestert, hogy az Érd 
Városközpont és Mihálytelep 
településrendezési eszközei 
egyeztetési anyagát ismételten 
terjessze a Közgyűlés érintett 
bizottságai elé, és a szakértők, 
illetve az érintettek bevonásá
val tartott tárgyalást követően 
terjessze elő a Közgyűlés 2009. 
január 29i ülésére.
Határidő: a közgyűlés 2009. 
január 29i ülése 
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester

357/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Bem téri óvoda és környeze-
te fejlesztéséről

1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a Bem tér óvoda és 
környezete fejlesztésének prog
ramjával egyetért.
2. A Közgyűlés felkéri és felha
talmazza a Polgármestert, hogy 
vizsgálja meg, hogy a projekt 
a 2008. december 8án kiírt és 
2009. január 31ig benyújtandó 
„Jessica” pályázaton elindítha
tóe.


