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Tisztelt Érdi Lakosok!

A többször módosított, épített 
környezet alakításáról és védel
méről szóló, 1997. évi LXXVIII. 
tv. (Étv.) 9. §. (2) bekezdésé
ben foglaltakra hivatkozva 
értesítjük Önöket, hogy Érd 
Megyei Jogú Város hatályos 
Településrendezési Terveinek 
felülvizsgálatát készítjük elő.

Az 1998. január 1jétől hatá
lyos törvényi útmutatások sze
rinti – a város teljes területére 
vonatkozó – Településszerkezeti 
Terv, Városrendezési Szabályzat 
(ÉVSZ), és annak Tervmelléklete 
2003ban készült el. A 2006
ban történt nagyobb módosí
tás során az időközben egyes 
területekre készült szabályozá
sokat integrálták a Helyi Építési 
Szabályzatba (HÉSZ). A jelenleg 
is hatályos, 161/2006 (VI. 22.) 
ÖK. számú határozattal elfoga
dott Településszerkezeti Terv, 
a 33/2006. (VI. 27.) ÖK számú 
rendelettel elfogadott Helyi 
Építési Szabályzat (HÉSZ) azóta 
többször módosult. Néhány 
kisebb területre készült szabá
lyozási terv, valamint 2008ban 
a HÉSZ szövegének – a helyi 
területi értékvédelmi szempon
tokat előtérbe helyező – felül
vizsgálata.

A településen jelenleg a 
„Városközpont és Mihálytelep” 
területre készül a településren
dezési eszközök módosítása, 
amely az Étv. 9. § (3) bekezdés 
szerinti egyeztetési eljárás sza
kaszában van.

Az elmúlt évek tapasztalatai, 
gazdasági folyamatai, építésügyi, 

lakossági észrevételei a hatályos 
Településrendezési Eszközök 
teljes körű felülvizsgálatát 
teszik szükségessé, amelyet Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
234/2007. (IX. 20.) KGY. számú 
határozatával megerősített. A 
Településrendezési Eszközök 
közül a Településfejlesztési 
Koncepciót a Közgyűlés 
184/2008. (VI. 26.) KGY. 
számú határozatával elfogadta. 
A Településrendezési Tervek 
készítésének a célja a koncep
cióban megfogalmazott jövőkép 
elérésének a településrendezés 
eszközeivel történő elősegítése. 
A Településfejlesztési Koncepció 
megtalálható a város www.erd.
hu/onkormanyzat honlapján.

A tervezési munkák folyamán 
lakossági fogadónapot tartunk

2009. április 21én 8–17 óra 
között a Polgárok Háza (Érd, 
Alsó u. 3.) 203. termében, mely
re ezúton minden érdeklődőt 
tisztelettel meghívok.

A fogadónapon a jelenlegi 
szabályozással kapcsolatos 
véleményükre, illetőleg a város 
jövőbeli fejlődésével kapcso
latos elképzeléseikre vagyunk 
kíváncsiak. A fogadónapra 
minden érdeklődő időpontot 
kap, ezért előzetes jelentkezés 
szükséges! Jelentkezni a főépí
tészi csoportnál (Alsó u. 1. 127. 
iroda) ügyfélfogadási időben 
személyesen, vagy a következő 
elérhetőségeken lehet: telefon: 
0623/522396, email: itolgye
si@erd.hu

Tisztelettel:
 T. Mészáros Andrá
 polgármester

Tájékoztató
civil szervezetek önkormányzati támogatásáról   

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2007. (II. 26.) KGY. rendelete alapján a 2009. 
március 26-i közgyűlésén meghatározta a civil szervezetek önkormányzati támogatására 
elkülönített alap egyes keretek közötti felosztását, illetve módosította a szabályozásra 
vonatkozó rendeletet.

Eszerint 2009. évben a következő összegeket oszthatják fel az egyes keretek felett 
rendelkező bizottságok:

Működési támogatás kerete:  1 000 000 Ft
Pályázati önrész keret:  1 750 000 Ft
Természet- és környezetvédelmi keret:  1 500 000 Ft
Egészségügyi keret:  2 000 000 Ft
Szociális keret:  2 500 000 Ft
Kulturális keret:  7 000 000 Ft
Sport- és ifjúsági keret:  5 000 000 Ft
Idegenforgalmi, európai uniós és nemzetközi kapcsolatok kerete:  2 500 000 Ft
Közrendvédelmi keret:   750 000 Ft

A rendelet alapján a pályázatok benyújtásának határideje az önkormányzat hivatalos 
honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap, elbírálásuk határideje a benyújtási 
határidő lejártától számított 15 nap.

Az önkormányzati bizottságok elfogadták a pályázati kiírásokat. A pályázatok a városi 
honlapon 2009. március 31-én jelentek meg. Ennek megfelelően a benyújtási határidő 
2009. április 30.

A pályázati űrlap és nyilatkozat nyomtatványok átvehetők az egyes pályázatokban 
megjelölt irodákon, az Ügyfélszolgálati Irodán (Érd, Alsó u. 3. földszint), valamint 
letölthető a www.erd.hu weboldalról, a Pályázatok, álláshirdetések/Civil pályázatok 
2009. rovatból.

Napjainkban sokakat érint a 
munkaviszony munkáltató 
általi megszüntetése, felmon
dása, járatos elnevezéssel: az 
elbocsátás. Rovatunkban ezért 
elsősorban azokat a legfonto
sabb munkajogi rendelkezé
seket szedjük ezúttal egy cso
korba, amelyeknek az ismerete 
könnyebb eligazodást tesz lehe
tővé a munkaviszony megszű
nésének ingoványos területén. 

A munkaviszony megszünte
tésének módját meghatározza, 
hogy a munkaszerződésünk 
határozott vagy határozatlan 
időre szól. 

A határozott időre szóló 
munkaviszonyt a munkáltató 
kizárólag közös megegyezéssel 
vagy rendkívüli felmondással 
szüntetheti meg. Amennyiben 
a munkaszerződésben próba
idő lett kikötve, akkor a jog
viszony azonnali hatállyal is 
megszüntethető. Ha a mun
káltató a fentebb vázolt meg
szüntetési módoktól eltérően 
szünteti meg a munkaviszonyt, 
például rendes felmondással, 
az esetben köteles a munkavál
laló részére kifizetni az egyévi 
átlagkeresetét, illetve egy évnél 
rövidebb munkaviszony esetén 

a hátralévő időre járó átlagke
resetét. 

Ha a munkáltató eltér a hatá
rozott időre szóló munkavi
szony megszüntetésének esetei
től, vagyis, ha például rendes 
felmondással szünteti meg a 
munkavállaló munkaviszonyát 
és nem fizeti ki a munkavállaló 
részére járó átlagkeresetét, a 
munkavállaló bírósághoz for
dulhat a munkaviszony jogelle
nes megszüntetése miatt. 

A határozatlan időre szóló 
munkaviszonyt ellenben a mun
káltató nemcsak rendkívüli, 
hanem rendes felmondás útján 
is megszüntetheti. A felmon
dást köteles megindokolni, mert 
csak a munkavállaló képessé
geivel, munkaviszonnyal kap
csolatos magatartásával vagy a 
munkáltató működésével össze
függésben kerülhet sor a mun
kaviszony megszüntetésére. Ha 
a munkavállaló munkavégzésé
vel vagy magatartásával kap
csolatban kerül sor a rendes fel
mondásra, a munkáltató köteles 
lehetőséget biztosítani a mun
kavállaló számára, hogy ezeket 
az indokokat megismerje.

Dr. Kacsarovszky 
Csilla AndreaPályázat egyházak támogatására

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése március 26-ai ülésén, az 58/2009. (III. 26.) KGY. 
határozatával,  a 13/2007. (III. 26.) KGY. rendeletében foglaltaknak megfelelően 2009. 
évben is kiírta az egyházak, felekezetek és vallási közösségek támogatására vonatkozó 
pályázatát.  

A pályázat célja az egyházak helyi szerepvállalásának segítése, növelése, az 
önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok 
hatékonyabb ellátása. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázatok között 
összesen 10 000 000 Ft-ot oszt szét.

A pályázati adatlap letölthető az www.erd.hu honlapról, valamint személyesen átvehető 
a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfélszolgálati Irodán (Alsó u. 3., földszint).

A pályázatot személyesen lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
Hivatal  Humánpolitikai Irodára (Érd, Alsó u. 3., I. em. 110. sz.), ügyfélfogadási időn kívül 
az Ügyfélszolgálati Irodára (Alsó u. 3., fsz.), vagy postai úton a Humánpolitikai Irodának 
címezve (Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u.1. 
címen)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 27. 
A pályázatok elbírálásának határideje: az Egyházi Kollégium javaslattételét követő 
Közgyűlés.

A nyertes pályázók írásban értesítést kapnak.
A pályázatokkal kapcsolatosan további felvilágosítás a polgármesteri hivatalban Perlaki 
Csilla közművelődési referenstől kérhető (T.: 23/522-349).

Lakossági fogadónap

Településrendezés
Paragrafus

információk

Tisztelt parkvárosi lakók, 
kocogók, természetet szeretők!
Segítségeteket kérjük egy rendhagyó 
tavaszi nagytakarításhoz, a környe-
zetünket borító, illegálisan elhelyezett 
szemétgyűjtési akciójához. 

Időpont:   2009. április 18., szombat 
10 órától

Gyülekező:   Parkváros határán, Érd, 
Burkoló utca 51. előtt

A hulladékgyűjtés Sóskút irányában,  

a levendulás és fenyveserdő 
területén, Érd határában lesz.
Kesztyűt, zsákot, konténert az 
önkormányzat biztosít.

Fogjunk össze, közös erővel vegyünk 
részt a természet megóvásában, 
környezetünk tisztaságának 
megteremtésében!
Segítségetekre feltétlenül számítunk!

Csukáné Tarnói Katalin
06-30/206-6675       

Felhívás tavaszi nagytakarításra

Ha megszûnik a munkahelyünk… (1.)


