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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
40/2009. (II. 26.) KGY.

h a t á r o z a t
az érdi Cinke és Cankó utca 

megnyitása érdekében  
szükséges döntések  

meghozataláról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az érdi Cinke és Cankó 
utcák megnyitása érdekében 
a 16655/2, 16655/5, 16656/3, 
16656/6, 16657/3, 16657/6, 
26032/3, 26032/6, 26051, 26049 
helyrajzi számú ingatlanokat 
– amennyiben azt a tulajdono
sok út céljára az Önkormányzat 
részére térítésmentesen felajánl
ják – Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vagyonáról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdo
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
36/2008. (VI. 27.) KGY. rendelet 
20.§ (1) alapján elfogadja azzal a 
feltétellel, hogy a még nem köz
művesített területeken az érintett 
tulajdonosok vállalják az önerő
ből történő közművesítést.
A Közgyűlés felkéri a polgár
mestert, hogy a tulajdonba 
vételhez szükséges szerződések 
megkötése céljából keresse meg 
az érintett tulajdonosokat, és 
ingatlanfelajánlásuk esetén írja 
alá a tulajdon átruházási szer
ződéseket.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

41/2009. (II. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

Érd Megyei Jogú város  
városrészeinek területi  

lehatárolásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az utcanévről és a 
házszámtábláról, a házszámo
zás szabályairól szóló 12/200. 
(III.21.) ÖK. rendelet 9. § és 12. 
§ainak megfelelően Érd Megyei 
Jogú Város területén a város
részek lehatárolására vonatkozó 
térképmellékletet elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, 
hogy a fenti rendeletben előír
tak szerint intézkedjen a város
részek alapján az utcanévjegy
zék elkészíttetéséről.
Határidő: a jegyzék létrehozásá
ra – 2009. augusztus 31.
Felelős: dr. Szabolcs Mária jegy
ző

42/2009. (II. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

a testvérvárosi kapcso-
latok ápolását szolgáló 

„Testvérvárosok polgárainak 
találkozói” c. pályázat benyúj-

tására

Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzatának Közgyűlése úgy 
dönt, hogy – a testvérvárosok 
részvételi szándékára tekintettel, 
annak megfelelően – pályázatot 
nyújt be az „Aktív polgárokat 
Európának” címmel az Európai 

Bizottság által a testvérváro
si kapcsolatok előmozdítása 
érdekében meghirdetett európai 
uniós pályázati felhívásra az 
Érdi Napok keretében tartandó 
testvérvárosi rendezvénysorozat 
vonatkozásában.
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése 
felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat előkészítéséhez szüksé
ges intézkedések, nyilatkozatok 
megtételére, valamint a pályázat 
benyújtására.
Határidő: a pályázat benyújtásá
ra: 2009. április 1.
Felelős: T. Mészáros András

43/2009. (II. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

Dr. Takáts Attiláné  
(dr. Kedélyes Zsuzsanna)  
fogorvos működtetési joga  

elidegenítéséhez,
és Dr. Bedő (Dávid) Ildikó 

Sarolta fogorvos működtetési 
jog megszerzéséhez való

hozzájárulás megadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése hozzájárul, hogy dr. 
Takáts Attiláné (sz.: Kedélyes 
Zsuzsanna) fogorvos a működte
tési jogát dr. Bedő (Dávid) Ildikó 
Sarolta fogorvos részére elide
genítse, dr. Bedő (Dávid) Ildikó 
Sarolta fogorvos pedig a működ
tetési jogot megszerezze.
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzata dr. Bedő (Dávid) Ildikó 
Sarolta egyéni vállalkozó fogor
vossal feladatellátási szerződést 
köt, a 6. számú vegyes fogászati 
körzet 2009. április 1jétől törté
nő alapellátására, egyúttal hoz
zájárul, hogy dr. Bedő (Dávid) 
Ildikó Sarolta egyéni vállalkozó 
fogorvos az OEP Pest Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárával 
ennek megfelelően finanszírozá
si szerződést kössön.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a feladatellátási 
szerződés fentieknek megfelelő 
megkötésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

44/2009. (II. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

Dr. Szűcs Orsolya fogszakor-
vos működtetési joga  
elidegenítéséhez és 

Dr. Farkas Anna fogorvos 
működtetési jog  

megszerzéséhez való 
hozzájárulás megadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése hozzájárul, hogy dr. 
Szűcs Orsolya fogszakorvos a 
működtetési jogát dr. Farkas 
Anna fogorvos részére elide
genítse, és dr. Farkas Anna a 
működtetési jogot megszerezze.
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzata a Dental Art Hungary 
Kft.vel kötött feladatellátási 

szerződést módosítja oly módon, 
hogy 2009. március 1jétől az 
iskolaiifjúsági fogászati alapel
látási tevékenységet a Dental Art 
Hungary Kft. alkalmazásában 
dr. Szűcs Orsolya fogszakorvos 
helyett dr. Farkas Anna fogorvos 
látja el.
A Közgyűlés hozzájárul, hogy 
dr. Vaszilev Koszev Kaloján a 
Dental Art Hungary Kft. kép
viselője az OEP Pest Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárával 
a fentieknek megfelelő finanszí
rozási szerződést megkösse.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a feladatellátási 
szerződés fentieknek megfelelő 
módosítására. 
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

45/2009. (II. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

a térfigyelő rendszer beve-
zetéséről, a képfelvevővel 

megfigyelt közterületek kijelö-
léséről szóló 302/2008. (X. 16.) 
KGY. határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése 302/2008. (X. 16.) KGY. 
határozatának 1. pontja helyébe 
az alábbi lép:
„1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 42. § 
(3) bekezdésének megfelelően a 
rendőrség előterjesztése alapján 
a város alább felsorolt közigaz
gatási területein – a bűnözés vissza
szorítása érdekében – szükséges
nek tartja a térfelügyeleti rend
szer kiépítését és működtetését 
három év alatt ütemezetten:
 1.  Budai úti körforgalom, hrsz. 

22263,
 2.  BajcsyZs. út–Sóskuti út 

kereszteződés,
 3.  Budafoki út–Tesco,
 4.  Szent László tér,
 5.  Diósdi út 25.–Széchenyi tér 

kereszteződés,
 6.  Római út  Kastély u. 

kereszteződés,
 7.  Velencei út–Elöljáró utca,
 8.  Fehérvári út–Szajkó u.,
 9.  Szovátai út–Kalotaszegi u. 

–Lőcsei út kereszteződés,
10.  Fuvaros u. 17. (hrsz 2561) 

számú ingatlan előtt, hrsz. 
2090,

11.  Körönd,
12.  Diósdi út, Spar körforga

lom,
13.  Budai út hrsz. 22552/39. 

közterület, körforgalom,
14.  Kossuth L. u–Vörösmarty u. 

–Bethlen u.  kereszteződés,
15.  Törökbálinti u.–Folyondár 

u. kereszteződés,
16.  Duna u.–Sárd u. kereszte

ződés,
17.  Bagoly u. 69.–16738/13,
18.  Riminyáki út–Tárnoki út 

kereszteződés,
19.  Ürmös u.–Tárnoki út 

kereszteződés,

20.  Zámori út–Vadlúd u. 
kereszteződés,

21.  Balatoni út–Diósdi u. 
kereszteződés,

22.  Ercsi út–Temető bejárat,
23.  Budafoki út 38. (hrsz. 

21580) számú ingatlan 
előtt, hrsz. 021; 019,

24.  Vereckei út 93. (hrsz. 4163) 
számú ingatlan előtt hrsz. 
4166,

25.  Alsóerdősor u.–BajcsyZs. 
út kereszteződés,

26.  Avar u.–Borbolya u. keresz
teződés,

27.  Szovátai út–Sóskuti út 
kereszteződés,

28.  Dagály u.–Tétényi út 
kereszteződés,

29.  Ér u. 17.–Talabor u. keresz
teződés,

30.  Ercsi út–Délibáb utca,
31.  Iparos utca–Szövő utca 

végén lévő régi buszforduló 
területe,

32.  Fácán köz–Pacsirta u. 
kereszteződés,

33.  Fehérvári út–Bagoly u. 
kereszteződés,

34.  Fuvaros u.–Burkoló u. 
kereszteződés,

35.  Garam u.–Apály u. keresz
teződés,

36.  Hivatalnok u.–Esküdt u. 
kereszteződés,

37.  Felső u.–Karolina u. keresz
teződés,

38.  Ligetszépe u.–Tárnoki u. 
kereszteződés,

39.  Mecset u.–Minaret,
40.  Mély út vége hrsz. 23456,
41.  Szabadság tér,
42.  Széles u.–Felső u. kereszte

ződés,
43.  Szép Ilonka u.–Tárnoki út 

kereszteződés,
44.  Szövő u.–Kövező u. keresz

teződés,
45.  Tárnoki út–Lőcsei út–Szent 

István út kereszteződés,
46.  Késmárki u.–Névtelen tér,
47.  Tétényi út hrsz. 20485,
48.  Vincellér u.–Ürmös u. 

kereszteződés,
49.  Alispán u.–Diósdi út, sétáló

utca hrsz. 19287,
50.  Béke tér hrsz. 22552/24 

ingatlan előtti játszótér,
51.  Hargitai u. 37. (hrsz. 5042) 

számú ingatlan előtt hrsz. 
4865,

52.  Hegyalja u. hrsz. 5040 
számú ingatlan előtt hrsz. 
5043.”

Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

46/2009. (II. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

a Városfejlesztési, Műszaki és 
Mezőgazdasági Bizottság 
2008. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló  
elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése elfogadja a Vá
rosfejlesztési, Műszaki és 
Mezőgazdasági Bizottság 2008. 
évi tevékenységéről szóló beszá
molót.

47/2009. (II. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

az Oktatási és Művelődési 
Bizottság 

2008. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló  

elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az Oktatási és 
Művelődési Bizottság 2008. évi 
tevékenységéről szóló beszámo
lóját elfogadja.

48/2009. (II. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

a Sport és Ifjúsági Bizottság 
2008. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló  
elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlésnek a Sport és Ifjúsági 
Bizottság 2008. évi tevékenységé
ről szóló beszámolót elfogadja.

49/2009. (II. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

a Szociális Bizottság 
2008. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló  
elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése elfogadja a Szociális 
Bizottság 2009. évi tevékenysé
géről szóló beszámolót.

51/2009. (II. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érd Városáért Kitüntetés 
odaítéléséről

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az Érd Város 
Önkormányzata által adomá
nyozható díjakról és kitünteté
sekről szóló, 16/1999. (VII. 19.) 
ÖK. számú rendelete alapján
Somfai István, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium tanára, cím
zetes igazgató részére
Érd Városáért Kitüntetést ado-
mányoz.
Határidő: a díj átadására – 2009. 
március 15.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

52/2009. (II. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

Érdi Tudományos Díj  
adományozásáról

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az Érd Város 
Önkormányzata által adomá
nyozható díjakról és kitünteté
sekről szóló, 16/1999. (VII. 19.) 
ÖK. számú rendelete alapján
Bartha Lajos, tudománytörté
nész részére

Érdi Tudományos Díjat adomá
nyoz.
Határidő: a díj átadására – 2009. 
március 15.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

53/2009. (III. 05.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érd Város Díszpolgára 
kitüntető cím odaítéléséről

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az Érd Város 
Önkormányzata által adomá
nyozható díjakról és kitünteté
sekről szóló, 16/1999. (VII. 19.) 
ÖK. számú rendelete alapján
Erdélyi Takács István, reformá
tus lelkipásztor részére
Érd Város Díszpolgára Kitüntető 
Címet adományoz.
Határidő: a díj átadására – 2009. 
március 15.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

54/2009. (III. 05.) KGY.
h a t á r o z a t

az „Érd Emeltszintű Kistérségi 
Járóbeteg-szakellátó Központ 
kialakítása” című pályázathoz 

önrészt biztosító 317/2007. 
(XII.20.) KGY  

határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a 317/2007. (XII. 20.) 
KGY számú határozatát az aláb
biak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése pályázatot nyújt be 
a „KMOP20074.3.2. „kistérségi 
járóbetegszakellátás fejlesztése 
a Középmagyarországi régió
ban” címen kiírt pályázatra.
Az „Érd Emeltszintű Kistérségi 
Járóbetegszakellátó Központ 
kialakítása” című, KMOP4.3.2
20080003 pályázathoz szüksé
ges önrészt – 148 857 000 Ftot 
– 2009. évi költségvetésének 
terhére biztosítja, és azt a 2010. 
évi költségvetésébe is a vonatko
zó jogszabályi előírások szerint 
betervezi, beépíti.
Az Önkormányzat a 148 857 000 
Ftos önrésznek megfelelő 
összeget a pályázat céljára elkü
lönített – Raiffeisen Bank Zrt.
nél vezetett 1200100800209494
026000002 számú – számlán 
biztosítja a pályázatban foglaltak 
megvalósítására.
A Közgyűlés felkéri a Polgár
mestert a támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges további 
intézkedések megtételére, egyút
tal felhatalmazza a támogatási 
szerződés megkötéséhez kap
csolódóan előírt nyilatkozatok 
megtételére, valamint a támoga
tási szerződés aláírására.”
Határidő: a határozat továbbítá
sára: azonnal, önrész biztosítá
sára: 2009., 2010. évi költségve
tési rendelet
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester”


