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3.  A  Közgyűlés  felkéri  és  fel
hatalmazza  a  Polgármestert, 
hogy  a  program  megvalósítá
sa  érdekében  az  együttműkö
dő  partner  kiválasztásához,  a 
jogszabályoknak  és  a  pályázati 
kiírásnak  megfelelő,  legalkal
masabb versenyeztetési/pályáz
tatási  eljárást  válassza  ki,  és 
gondoskodjon annak lefolytatá
sáról. Amennyiben a beszerzés 
a  közbeszerzési  törvény  hatá
lya  alá  tartozik  gondoskodjon 
a  közbeszerezési  eljárás  lefoly
tatásáról.
Határidő: a versenyeztetés lebo
nyolítására – 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

358/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

Érd Megyei Jogú Város terüle-
tén lévő utcák elnevezéséről

Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz
gyűlése az utcanévről és a ház
számtábláról,  a  házszámozás 
szabályairól  szóló 12/2000  (III. 
21.)  ÖK.  rendelet  alapján  az 
alábbi utca elnevezések mellett 
dönt:
1.)  26230  hrsz.  (önkormány
zati „kivett közút”):   
Sulák utca
26238  hrsz.(önkormányzati 
„kivett út”) :   
Sulák köz
2.)  24198 hrsz.  (önkormányza
ti  „kivett  közterület”,  a  24179, 
24230/1, 24232/5 hrszú „kivett 
közterületeket”  érintő  telekala
kítás után):   T á r c s á z ó 
utca
3.)  23147/3  hrsz.  (önkormány
zati „kivett út”):    
Jusztina utca 
Határidő: a döntés továbbításá
ra – azonnal 
Felelős:  T. Mészáros András 
polgármester

359/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Batthyány Általános Iskola 
és Sportiskola intézményve-

zetői pályázatának 
kiírásáról

Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz
gyűlése  a  Batthyány  Általános 
Iskola és Sportiskola (2030 Érd, 
Fácán  köz)  magasabb  vezetői 
megbízására  a  törvényi  előírá
soknak megfelelően a melléklet 
szerint pályázatot ír ki.
Határidő: azonnal
Felelős:   T.  Mészáros  András  
polgármester

Pályázati felhívás  
iskolaigazgatói állásra
A vonatkozó jogszabályok értel
mében  Érd  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzat  Közgyűlése 
(2030  Érd,  Alsó  utca  1.)  pályá
zatot  hirdet  az  alábbi  általános 
iskola  magasabb  vezetői  állá
sára:
Batthyány  Általános  Iskola  és 
Sportiskola
2030 Érd, Fácán köz

Képesítési és egyéb feltételek:
A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX.  törvényben  (Közokt. 
tv.)  foglalt  előírásoknak megfe
lelő  felsőfokú  szakirányú  vég
zettség,  legalább  öt  év  szak
mai  gyakorlat,  közalkalmazotti 
jogviszony.  Előnyt  élveznek  a 
pedagógusszakvizsgával  vagy 
közoktatási  vezető  végzettség
gel rendelkezők.
Az  állás  elfoglalásának  ideje: 
2009. augusztus 1.
A megbízás időtartama: öt év.
A  pályázat  elbírálásának  határ
ideje: a megjelenéstől számított 
60. napot követő közgyűlés idő
pontja
A pályázatot három példányban 
kell benyújtani.
A  pályázatnak  tartalmaznia 
kell:
A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX.  törvényben,  valamint  a 
közalkalmazottak  jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
ben  meghatározottak  igazolá
sán  túl  –  szakmai  önéletrajzot, 
az adott iskola pedagógiai prog
ramjához  kapcsolódó  vezetői 
programot,  fejlesztési  elképze
léseket.
A pályázat címzése: Érd Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzat 
Humánpolitikai Iroda
2030 Érd, Alsó u. 3.
A pályázat benyújtásának határ
ideje:  a  közzétételtől  számított 
30 nap
 

360/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Széchenyi István Általános 
Iskola  intézményvezetői 
pályázatának kiírásáról

Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz
gyűlése  a  Széchenyi  István 
Általános  Iskola    (2030  Érd, 
Diósdi  út  95101.)  magasabb 
vezetői megbízására  a  törvényi 
előírásoknak megfelelően a mel
léklet szerint pályázatot ír ki.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András  
polgármester
 

Pályázati felhívás  
iskolaigazgatói állásra
A vonatkozó jogszabályok értel
mében  Érd  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzat  Közgyűlése 
(2030  Érd,  Alsó  utca  1.)  pályá
zatot  hirdet  az  alábbi  általános 
iskola  magasabb  vezetői  állá
sára:
Széchenyi  István  Általános 
Iskola
2030 Érd, Diósdi út 95–101.
Képesítési és egyéb feltételek:
A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben (Közokt. tv.) 
előírtaknak megfelelő felsőfokú 
szakirányú végzettség, legalább 
öt év szakmai gyakorlat, közal
kalmazotti  jogviszony.  Előnyt 
élveznek a pedagógusszakvizs
gával  vagy  közoktatási  vezető 
végzettséggel rendelkezők.
Az  állás  elfoglalásának  ideje: 
2009. augusztus 1.
A megbízás időtartama: öt év

A  pályázat  elbírálásának  határ
ideje: a megjelenéstől számított 
60. napot követő közgyűlés idő
pontja
A pályázatot három példányban 
kell benyújtani.
A  pályázatnak  tartalmaznia 
kell:
A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX.  törvényben,  valamint  a 
közalkalmazottak  jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
ben  meghatározottak  igazolá
sán  túl  –  szakmai  önéletrajzot, 
az adott iskola pedagógiai prog
ramjához  kapcsolódó  vezetői 
programot,  fejlesztési  elképze
léseket.
A pályázat címzése: Érd Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzat 
Humánpolitikai Iroda
2030 Érd, Alsó u. 3.
A pályázat benyújtásának határ
ideje:  a  közzétételtől  számított 
30 nap

361/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Kós Károly Szakképző 
Iskola intézményvezetői 

pályázatának 
kiírásáról

Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz
gyűlése a Kós Károly Szakképző 
Iskola  (2030  Érd,  Ercsi  út  8.) 
magasabb  vezetői  megbízására 
a  törvényi  előírásoknak megfe
lelően a melléklet szerint pályá
zatot ír ki.
Határidő: azonnal
Felelős:   T.  Mészáros  András  
polgármester

Pályázati felhívás  
iskolaigazgatói állásra
A vonatkozó jogszabályok értel
mében  Érd  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlése (2030 Érd, Alsó utca 
1.)  pályázatot  hirdet  az  alábbi 
középiskola igazgatói állására:
Kós Károly Szakképző Iskola
2030 Érd, Ercsi út 8.
Képesítési és egyéb feltételek:
A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben (Közokt. tv.) 
előírtaknak megfelelő  egyetemi 
szakirányú végzettség, legalább 
öt év szakmai gyakorlat, közal
kalmazotti  jogviszony.  Előnyt 
élveznek a pedagógusszakvizs
gával  vagy    közoktatási  vezető 
végzettséggel, illetve a szakkép
zésben    szerzett  gyakorlattal 
rendelkezők.
Az  állás  elfoglalásának  ideje: 
2009. augusztus 16.
A megbízás időtartama: öt év
A  pályázat  elbírálásának  határ
ideje: a megjelenéstől számított 
60. napot követő közgyűlés idő
pontja
A pályázatot három példányban 
kell benyújtani.
A  pályázatnak  tartalmaznia 
kell:
A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX.  törvényben,  valamint  a 
közalkalmazottak  jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
ben  meghatározottak  igazolá
sán  túl  –  szakmai  önéletrajzot, 
az adott iskola pedagógiai prog

ramjához  kapcsolódó  vezetői 
programot,  fejlesztési  elképze
léseket.
A pályázat címzése: Érd Megyei 
Jogú  Város  Önkormányzat 
Humánpolitikai Iroda
2030 Érd, Alsó u. 3.
A pályázat benyújtásának határ
ideje:  a  közzétételtől  számított 
30 nap

 362/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

Érd Megyei Jogú Város 
Szociális Szolgáltatástervezési 

koncepciójának 
felülvizsgálatáról

Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz
gyűlése  a  város  szociális  szol
gáltatási  koncepcióját  felülvizs
gálta,  és  annak  jelen  határozat 
melléklete  szerinti  aktualizált 
változatát elfogadja. 
Határidő: a döntés  továbbításá
ra azonnal.
Felelős:  T.  Mészáros  András, 
polgármester
 

363/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 2009. évi  

munkatervéről

Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz
gyűlése  a  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzat  26.  §  (1) 
bekezdése alapján a 2009. évre 
vonatkozó munkatervét a hatá
rozat  mellékletében  foglaltak 
szerint elfogadja.
Határidő:  határozat  közlésére: 
azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
 

364/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

közmeghallgatás időpontjá-
nak meghatározásáról

Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz
gyűlése a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 36. §  (2) bekezdése 
alapján  a  közmeghallgatás  idő
pontját  2009.  november  19én 
17.00 órában határozza meg.
Határidő:  határozat  közlésére: 
azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
 

365/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

Polgármesteri Hivatal 2009. 
évi kiemelt céljainak  

meghatározásáról

Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz
gyűlése a Polgármesteri Hivatal 
2009. évre szóló köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek 
alapját  képező  kiemelt  célokat 
a következők  szerint határozza 
meg:
1.  A Polgármesteri Hivatal 2009. 
évi  költségvetésének  végrehaj
tása  során  a  gazdálkodás  sza
bályszerűségeinek  biztosítása 
a  célszerűségi,  a  hatékonysági 
és  a  takarékossági  szempontok 
alapján.

2.  Az  integrált  pénzügyi  rend
szer  kiterjesztése  az  önkor
mányzati intézményekre.
3.  Az  önkormányzat  bevéte
leinek  növelése  érdekében  új 
adóalanyok  felderítése,  az  adó
ellenőrzési  feladatok  hatékony 
megszervezése,  a  végrehajtási 
eljárások  maradéktalan  lefoly
tatása.
4.  A  Hivatal  szervezeti  egy
ségei  és  a  külső  szervek  által 
lefolytatott ellenőrzéseket köve
tően fokozott figyelmet kell for
dítani  arra,  hogy  a  tapasztalt 
hibák kijavítására, a hiányossá
gok  pótlására  intézkedési  terv 
készüljön, és a kifogásolt hibák 
megszüntetésre kerüljenek.
5.  Az  európai  uniós  és  hazai 
források elnyerése érdekében a 
pályázatok folyamatos figyelése,  
a  pályázati  anyagok  határidőre 
történő  elkészítése,  a  nyertes 
pályázatok  eredményes  lebo
nyolítása  (közbeszerzés,  kap
csolattartás, adatszolgáltatás).
6.  A  helyben  központosított 
közbeszerzési  eljárásokról 
szóló  56/2008.  (XI.  21.)  KGY. 
rendeletben  foglalt  feladatok  
végrehajtása  érdekében  a  hely
ben  központosított  közbeszer
zési  rendszer  működőképes, 
megfelelő színvonalú kiépítése, 
működési  feltételeinek,  infor
matikai hátterének biztosítása, a 
rendszerben résztvevők közötti 
együttműködés hatékony kiala
kítása.
7.  Az  Új  Magyarország 
Fejlesztési  Terv  Államreform 
Operatív  Program  támogatási 
rendszeréhez benyújtott komp
lex  szervezetfejlesztési  pályá
zat  keretében  a  Polgármesteri 
Hivatalban  a    közszolgáltatási 
folyamatok,  az  irányítási  rend
szer, a belső együttműködés és 
koordináció, valamint a kapcso
lódó informatikai alkalmazások 
fejlesztésével  kapcsolatos  cél
kitűzések  időarányos  végrehaj
tása.
8.  A  szennyvíztisztító  telep 
rekonstrukciója  és  bővítése, 
a  szennyvízelvezető  rendszer 
fejlesztése  kiemelt  projekt 
önkormányzati  feladatainak 
ellátása,  együttműködés  a 
Társulás és a Társulat munka
szervezeteivel.
9.  A  közigazgatási  hatósági 
eljárás  és  szolgáltatás  általános 
szabályairól szóló 2004.évi CXL.
törvény  /Ket/  változásainak 
figyelemmel kísérése, az ügyin
tézési határidők betartása.
10.  A kistérségi együttműködés 
továbbépítése, a központi támo
gatást  élvező  ellátási  formák 
előkészítése.
11.  Az  önkormányzat  2007–
2014  közötti  ciklusprogramjá
ban,  a  Batthyányprogramban 
megfogalmazott közép és hosz
szú  távú  városfejlesztési  ter
vezési  elképzelések,  valamint 
az  önkormányzat  működésére 
vonatkozó prioritások alapján a 
Polgármesteri  Hivatalra  háruló 
feladatok  maradéktalan  végre
hajtása.

12.  Az  Európa  Parlamenti 
választások  jogszerű  és  szak
szerű  előkészítése,  szervezése 
és lebonyolítása.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős:  dr. Szabolcs Mária 
jegyző

366/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

„Tudásdepó-Expressz” – A 
könyvtári hálózat nem formá-
lis és informális képzési sze-

repének erősítése az élethosz-
szig tartó tanulás érdekében 

című pályázat 
(TÁMOP-3.2.4/08/01/KMR) 

benyújtásáról 
a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár konzorciumi  

tagként való részvételével

Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz
gyűlése egyetért a  „Tudásdepó
Expressz”  –  A  könyvtári  háló
zat  nem  formális  és  informális 
képzési  szerepének  erősíté
se  az  élethosszig  tartó  tanu
lás  érdekében  című  pályázat 
(TÁMOP3.2.4/08/01/KMR) 
benyújtásával.
A  Közgyűlés  felkéri  a  polgár
mestert,  hogy  gondoskodjon  a 
támogatott  beruházással  létre
hozott  kapacitásoknak  és  szol
gáltatásoknak  a  projekt  befeje
zését követő 5. év végéig  törté
nő fenntartásáról.
A  Közgyűlés  felkéri  a  Pol
gármestert a pályázat benyújtá
sához  szükséges  további  intéz
kedések  megtételére,  egyúttal 
felhatalmazza  a pályázati  felhí
vásban előírt, a pályázat benyúj
tásához kapcsolódó nyilatkoza
tok megtételére.
Határidő: a  pályázat  benyújtá
sára:  a  pályázati  kiírásban  fog
laltak szerint
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

 367/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

Csengőd, Petőfi S. u. 60. szám 
alatti, 830 hrsz-ú ingatlan 

elidegenítési és terhelési tila-
lom törlésének elutasításáról

Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz
gyűlése  nem  járul  hozzá  a 
Csurán  Imre  és  családja  részé
re megvásárolt  Csengőd,  Petőfi 
S.  u.  60.  szám  alatti  830  hrsz
ú  ingatlanra  bejegyzett  5  éves 
elidegenítési és terhelési tilalom 
feltétel nélküli törléséhez.
A  Közgyűlés  a  Csengőd,  Petőfi 
S. u. 60 szám alatti, 830 hrszú 
ingatlanon fennálló elidegeníté
si és terhelési tilalom áthelyezé
séhez  azzal  a  feltétellel  járulna 
hozzá,  ha  az  az  ingatlan  vagy 
ingatlanrész, melynek tulajdon
jogát  Csurán  Szilvia,  Csurán 
Imre  és  Csurán  Imréné  a  csere 
folytán  megszerzi,  lakhatásra 
alkalmas.  Ebben  az  esetben  az 
ügyet  ismételten  a  közgyűlés 
elé kell terjeszteni.
Határidő:  azonnal
Felelős:   T.  Mészáros  András 
polgármester

közzététel


