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368/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzattal együtt
működési megállapodás 
megkötéséről, valamint a 

kisebbségi önkormányzattal 
korábban megkötött együtt

működési megállapodás  
felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzatának Közgyűlése 
felülvizsgálta a 355/2006. 
(XII.21.) számú határozattal 
elfogadott, a Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzattal megkötött 
együttműködési megállapodást, 
és azt a határozat melléklete 
szerint hagyja jóvá.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az együttműkö
dési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás alá
írására – 2009. január 15.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
 

369/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Görög Kisebbségi 
Önkormányzattal együtt
működési megállapodás 
megkötéséről, valamint a 

kisebbségi önkormányzattal 
korábban megkötött együtt

működési megállapodás  
felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzatának Közgyűlése 
felülvizsgálta a 356/2006. 
(XII.21.) számú határozattal 
elfogadott, a Görög Kisebbségi 
Önkormányzattal megkötött 
együttműködési megállapodást, 
és azt a határozat melléklete 
szerint hagyja jóvá.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az együttműkö
dési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás alá
írására – 2009. január 15.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
 

370/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal együtt
működési megállapodás 
megkötéséről, valamint a 

nemzetiségi önkormányzattal 
korábban megkötött együtt

működési megállapodás  
felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzatának Közgyűlése 
felülvizsgálta a 357/2006. 
(XII.21.) számú határozattal 
elfogadott, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal megkötött 
együttműködési megállapodást, 
és azt a határozat melléklete 
szerint hagyja jóvá.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az együttműkö
dési megállapodás aláírására.

Határidő: a megállapodás alá
írására – 2009. január 15.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
 

371/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal együtt
működési megállapodás 
megkötéséről, valamint a 

kisebbségi önkormányzattal 
korábban megkötött együtt

működési megállapodás  
felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzatának Közgyűlése 
felülvizsgálta a 358/2006. 
(XII.21.) számú határozattal 
elfogadott, a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzattal megkötött 
együttműködési megállapodást, 
és azt a határozat melléklete 
szerint hagyja jóvá.
 A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az együttműkö
dési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás alá
írására – 2009. január 15.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
 

372/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzattal együtt
működési megállapodás 
megkötéséről, valamint a 

kisebbségi önkormányzattal 
korábban megkötött együtt

működési megállapodás  
felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzatának Közgyűlése 
felülvizsgálta a 359/2006. 
(XII.21.) számú határozattal 
elfogadott, a Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzattal megkötött 
együttműködési megállapodást, 
és azt a határozat melléklete 
szerint hagyja jóvá.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az együttműkö
dési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás alá
írására – 2009. január 15.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

373/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t
az Érdi Horvát 

Önkormányzattal együtt
működési megállapodás 
megkötéséről, valamint a 

kisebbségi önkormányzattal 
korábban megkötött együtt

működési megállapodás  
felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzatának Közgyűlése 
felülvizsgálta a 360/2006. 
(XII.21.) számú határozat
tal elfogadott, az Érdi Horvát 
Önkormányzattal megkötött 
együttműködési megállapodást, 

és azt a határozat melléklete 
szerint hagyja jóvá.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az együttműkö
dési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás alá
írására – 2009. január 15.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

374/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzattal együtt
működési megállapodás 
megkötéséről, valamint a 

nemzetiségi önkormányzattal 
korábban megkötött együtt

működési megállapodás  
felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzatának Közgyűlése 
felülvizsgálta a 361/2006. 
(XII.21.) számú határozattal 
elfogadott, a Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzattal történő 
együttműködési megállapodás 
tervezetét, és azt a határozat 
melléklete szerint hagyja jóvá.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az együttműkö
dési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás alá
írására – 2009. január 15.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

375/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a kisebbségi/nemzetiségi 
önkormányzatokkal történő 

együttműködési megállapodá
sok megkötésének, valamint 

megvalósulásának  
figyelemmel kíséréséről

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése felkéri a Pénzügyi 
és Költségvetést Ellenőrző 
Bizottságot, hogy a kisebbsé
gi önkormányzatokkal történő 
együttműködési megállapodá
sok megkötését, valamint meg
valósulását kísérje figyelemmel. 
Határidő: folyamatos
Felelős:  Pénzügyi és Költség
vetést Ellenőrző Bizottság 
elnöke
 

376/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Vagyongazdálkodási és 
Beszerzési Bizottság által 

értékesített vagyonról szóló 
beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a Vagyongazdálkodási 
és Beszerzési Bizottságnak 
az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vagyonáról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdo
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
36/2008. (VI.27.) KGY. rende
letének 14. § (1) bekezdése 
alapján elkészített beszámolóját 
elfogadja.

377/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a helyi közösségi közlekedés 
megújításának elindításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése kinyilvánítja azon szán
dékát, hogy új alapelvek sze
rint át kívánja alakítani az érdi 
közösségi közlekedési rend
szert. Célkitűzésként fogalmaz
za meg egy új közösségi közle
kedési stratégia, annak nyomán 
egy új helyi autóbuszhálózat 
kialakítását. Ennek előkészíté
sét és a szükséges tanulmányok, 
pályázati anyagok összeállítását 
meg kívánja kezdeni.
Fenti célkitűzés előkészí
tése érdekében felkéri a 
Polgármestert, hogy a szüksé
ges tárgyalásokat folytassa le, a 
megfelelő szakcégek jogszabá
lyok szerinti kiválasztására, és 
az eredményekről számoljon be 
a Közgyűlésnek.
Határidő:  azonnal
Felelős:  T. Mészáros András 
polgármester

378/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

kezdeményezési jog  
gyakorlásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése felhatalmazza a polgár
mestert, hogy hívja fel a hatás
körrel rendelkező állami szerv 
figyelmét arra a tényre, hogy a 
Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetéséről szóló törvény
nek az önkormányzatok finan
szírozásával kapcsolatos rendel
kezései miatt olyan helyzet ala
kult ki, ami az Alkotmányban 
meghatározott egyes alapjogok 
sérelmével járnak. 
Határidő: a kezdeményezés 
továbbítására – azonnal
Felelős:  T. Mészáros András 
polgármester

379/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

felterjesztési jog  
gyakorlásáról

1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a helyi önkormány
zatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 101. § (1) bekezdé
sében biztosított felterjesztési 
jogával élve – annak érdekében, 
hogy az Ötv. 1. § (5) bekezdés
ében foglaltak maradéktalanul 
érvényre jussanak –, azzal a 
kezdeményezéssel fordul az 
Országgyűléshez, hogy módo
sítsa a Magyar Köztársaság 
2009. évi költségvetéséről 
szóló, az Országgyűlés által 
elfogadott, de még ki nem hir
detett törvényt akként, hogy az 
Országgyűlés a költségvetési 
hozzájárulás mértékének növe
lésével biztosítsa a kötelezően 
ellátandó önkormányzati fel
adat és hatáskörök megnyugta

tó ellátásához szükséges anyagi 
feltételeket. 
2. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a helyi önkormányza
tokról szóló 1990. évi LXV. tör
vény 101. § (1) bekezdésében 
biztosított felterjesztési jogával 
élve azzal a kezdeményezés
sel fordul az Országgyűléshez, 
hogy módosítsa a Magyar 
Köztársaság 2009. évi költség
vetéséről szóló, az Országgyűlés 
által elfogadott, de még ki nem 
hirdetett törvényt akként, hogy 
annak  20. §a egészüljön ki az 
alábbi (6) bekezdéssel:
(6) A 20 millió forint alatti örö
kösödési illetékek eltörléséből 
származó összeget a megyei 
önkormányzatok és a megyei 
jogú városok részére a 2008. 
évben az örökösödési illeték 
beszedési adatai alapján a (3) 
bekezdés szerinti felosztással 
megtéríti.” 
Az ehhez szükséges forrás átcso
portosítása a T/6571 számú 
költségvetési törvényjavaslat 
központi költségvetési mérleg
ében szereplő tartalékból lehet
séges, amely a törvényterve
zet 1. számú mellékletének X. 
Miniszterelnökség 20. cím 2. 
Céltartalék alcím 1. Különféle 
személyi kifizetések 132.943,3 
millió forint, és a 2. Központi 
teljesítményösztönzési és –érté
kelési keret 7.000 millió forint 
összegben került megállapításra.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a felterjesztés 
– előterjesztés szerinti indoko
lással történő – benyújtására.
Határidő: a felterjesztés továb
bítására – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

380/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Kincses Óvoda magasabb 
vezetői álláshelyére kiírt 

pályázati eljárás elbírálásáról

Érd  Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a Kincses Óvoda (Érd, 
Béke tér 1.) magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával 2008. 
december 19től 2014. július 31
ig Szénásiné Mészáros Mártát 
bízza meg.
Felkéri a Polgármestert, hogy a 
vezetői megbízással kapcsola
tos adminisztratív intézkedések 
megtételéről gondoskodjon.
Határidő: a határozat közlésére 
– azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester 

381/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

a Szivárvány Óvoda maga
sabb vezetői álláshelyére kiírt 
pályázati eljárás elbírálásáról

Érd  Megyei Jogú Város Köz
gyűlése  a Szivárvány Óvoda  
(Érd, Bem tér 1.) magasabb 

vezetői teendőinek ellátásával 
2008. december 19től  2014. 
július 31ig Simonics Gabriellát 
bízza meg.
Felkéri a Polgármestert, hogy a 
vezetői megbízással kapcsola
tos adminisztratív intézkedések 
megtételéről gondoskodjon.
Határidő: a határozat közlésére 
– azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester 

382/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

az ÉrdligetiKutyavári 
Településrészi Önkormányzat 

tagjainak megválasztásáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzat Közgyűlése 
a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 17/2004. 
(VI.01.) ÖK. rendelet 58. §
ában foglaltakra figyelem
mel az ÉrdligetiKutyavári 
Településrészi Önkormányzat 
tagjainak Kovács Kázmért és 
Szigeti Józsefet megválasztja.

383/2008. (XII. 18.) KGY.
h a t á r o z a t

Kuratóriumi és Felügyelő 
Bizottsági tagok megválasz

tásáról

1. Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése 
mint alapító, az  Érd Városáért 
Közalapítvány Kuratóriumának 
tagjai közé Dr. Havasi Mártát tit
kárnak, valamint Bencze Pétert 
kuratóriumi tagnak, az ellenőr
ző bizottság tagjai közé pedig 
Katona Lajost választja meg.
2. Figyelemmel a Kuratórium 
összetételének megváltozá
sára, Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a Érd Városáért 
Közalapítvány Alapító Okiratát 
az alábbiak szerint módosítja:
I. Az Alapító Okirat 9.1. pontja 
helyébe az alábbi lép:
„A Kuratórium tagjai:
Ferke György elnök
Dr. Havasi Márta titkár
Bencze Péter tag
Varga László tag
Kéri Mihály tag”
II. Az Alapító Okirat 11. pontjá
nak második mondata helyébe 
az alábbi lép:
„Az Ellenőrző Bizottság tagjai a 
megbízatás visszavonásáig:
1. dr. Király László
2. Kovács Zoltán
3. Katona Lajos”
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a módosított 
Alapító Okirat aláírására és a 
Pest Megyei Bíróság előtti eljá
rásra.
Határidő: határozat közlésére: 
azonnal
Felelős: polgármester

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése

közzététel


