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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
37/2009. (IV.30.) KGY.

r e n d e l e t e
a városrehabilitációhoz kap-
csolódó feladatok ellátásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése (a továbbiakban: 
Közgyűlés) a komplex város
fejlesztési feladatok megvalósí
tása érdekében a helyi önkor
mányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (a továbbiakban: 
Ötv.) 16. § (1) bekezdése alap
ján, figyelemmel az Ötv. 8. § 
(1) bekezdésében foglaltakra a 
következő rendeletet alkotja:

Rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya a rehabilitációs 
területen megvalósítandó fejlesz
tési feladatokban közreműködő 
szervezetekre, személyekre és a 
rehabilitációs területen található 
ingatlanok tulajdonosaira, bérlő
ire, használóira terjed ki. 

Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazása során
a.) rehabilitáció: a város körül
határolt részének oly módon 
történő felújítása, amely során 
alkalmatlan épületek, épület
részek elbontásával, az erre 
érdemes közterületek, épületek 
korszerűsítésével, új épületek 
emelésével a fejlesztési elkép
zeléseknek megfelelő közte
rületek, épületek és közösségi 
funkciók jönnek létre;
b.) rehabilitációs terület: az 
integrált városfejlesztési straté
giában rehabilitációra kijelölt 
városias beépítésű terület;
c.) akcióterület: a rehabilitációs 
területen belül önálló fejlesztés
re kijelölt összefüggő terület;
d.) szociális akcióterület: külön 
közszolgáltatási programokkal 
fejlesztett akcióterület.

3. §
(1) Az akcióterületen ellátandó 
közszolgáltatási feladatok:
a.) településfejlesztés;
b.) településrendezés;
c.) épített és természeti környe
zet védelme;
d.) lakásgazdálkodás.
(2) A szociális akcióterületen 
ellátandó közszolgáltatási fel
adatok:
a.) az (1) bekezdésben szerep
lő feladatok;
b.) gondoskodás a közbizton
ság helyi feladatairól; 
c.) közreműködés a helyi fog
lalkoztatás megoldásában; 
d.) az óvodáról, az alapfokú 
nevelésről, oktatásról, az egész
ségügyi, a szociális ellátásról, 
valamint a gyermekjóléti és ifjú
sági feladatokról való gondos
kodás; 
e.) közösségi tér biztosítása; 
f.) közművelődési tevékeny
ség;
g.) a nemzeti és etnikai kisebb
ségek jogai érvényesítésének a 
biztosítása; 
h.) az egészséges életmód 
közösségi feltételeinek elősegí
tése;
i.) a lakosság önszerveződő 
közösségei tevékenységének 
támogatása, együttműködés a 
közösségekkel.
(3) Az akcióterületek fejleszté
sének sorrendjét, valamint az 
ellátandó közszolgáltatási fel
adatok körét a Közgyűlés hatá
rozatban állapítja meg.

Rehabilitációs vagyonkezelési 
szerződés, megbízási  
szerződés
4. §
(1) A rehabilitációs területen 
megvalósítandó fejlesztések 
lebonyolítására az önkormány
zat az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft.t (a továbbiak

ban: Városfejlesztő) jelöli ki, 
amellyel rehabilitációs vagyon
kezelési szerződést vagy meg
bízási szerződést (a továbbiak
ban: szerződés) köt. 
(2) A rehabilitációs vagyonke
zelési szerződést a külön ilyen 
konstrukció keretében megva
lósításra kijelölt akcióterületre 
az elfogadott akcióterületi terv 
alapján kell megkötni, a további 
bővítés lehetőségével.

A szerződés tartalmazhatja:
a.) a városrehabilitációs tevé
kenységet mint a szerződés 
tárgyát, a felek kötelezettség
vállalását;
b.) a városrehabilitáció megva
lósításának határidejét, üteme
zését;
c.) a városrehabilitációval érin
tett akcióterület megnevezését;
d.) az akcióterületen megvaló
sítandó fejlesztési célkitűzése
ket;
e.) a szerződés keretében ellá
tott tevékenységeket, feladato
kat, amely lehet:
ea.) fejlesztési tervek, tanulmá
nyok készítése;
eb.) kivitelezési, pénzügyi ter
vek készítése;
ec.) integrált városfejlesztési 
stratégia, akciótervek készítése, 
rendszeres felülvizsgálata;
ed.) telekvásárlások, telekalakí
tások, épületbontások megszer
vezése, koordinálása, közterü
letrendezés;
ef.) közmű és útépítés, építési 
tevékenység, épületkorszerűsí
tés megszervezése;
eg.) az akcióterületen magán
beruházások koordinálása;
eh.) telek, ingatlanértékesítés, 
bérleti, vagyonkezelői tevé
kenység;
ei.) pénzügyi források felkuta
tása, pályázatkészítés; 
f.) a fejlesztések megvalósításá

nak, illetve a feladatok ellátására 
szolgáló források rendelkezésre 
bocsátásának módját, pénzügyi 
ütemezését;
g.) a rendelkezésre bocsátott 
forrásokkal történő elszámolás 
módját;
h.) a Városfejlesztő tevékeny
ségének fedezetéül szolgáló díj 
mértékét;
i.) a Városfejlesztő bevételeinek 
a szerződésben szereplő fejlesz
tési célokra fordítását;
j.) a Városfejlesztő évenkénti 
beszámolásának, az akcióterü
leti terv évente történő aktuali
zálásának rendjét;
k.) az önkormányzati ellenőr
zés módját;
l.) az alvállalkozók bevonásá
nak rendjét;
m.) a Városfejlesztő kezelésébe 
adott ingatlanok körét;
n.) a fejlesztések megvalósí
tásában, a feladatellátásban 
közreműködő önkormányzati 
intézmények, gazdálkodó szer
vezetek, közösségek, magán
személyek közreműködésének 
módját.
(3) A rehabilitációs megbízási 
szerződést a külön ilyen konst
rukció keretében megvalósítás
ra kijelölt akcióterületre az elfo
gadott akcióterületi terv alapján 
kell megkötni az 1. számú mel
lékletben foglalt minta alapján.
(4) A Városfejlesztő feladatai
nak megvalósítása során az 
akcióterületen található önkor
mányzati ingatlanok hasznosítá
sában együttműködik az önkor
mányzati intézményekkel. 

A rehabilitáció forrásai
5. §
(1) A városrehabilitációs fel
adatok forrásait az akcióterületi 
terv megvalósítására szolgáló 
önkormányzati saját erő, pályá
zati források és akcióterületi 
terv végrehajtásából közvetle
nül származó önkormányzati 
bevételek képezik.
(2) Az akcióterületen külön 
jogszabályban foglaltaknak 
megfelelően közút és közmű
építési fejlesztési hozzájárulás 
állapítható meg.
(3) Az akcióterületen külön jog
szabályban foglalt ingatlanokon 
az önkormányzatot elővásárlási 
jog illeti meg.

Az önkormányzat és  
a Városfejlesztő  
együttműködése
6. §
(1) A Közgyűlés elfogadja az 
integrált városfejlesztési stra
tégiát, az akcióterületi tervet, 
a rehabilitációs vagyonkezelé
si szerződést és gondoskodik 
a rehabilitációhoz szükséges 
önkormányzati források bizto
sításáról.
(2) A Közgyűlés Városfej
lesztési, Műszaki és Mezőgaz
dasági Bizottsága véleménye

zi az integrált városfejlesztési 
stratégiát, az akcióterületi ter
vet és a rehabilitációs vagyon
kezelési szerződést, valamint 
szükség esetén kezdeménye
zi a Közgyűlésnél az integrált 
városfejlesztési stratégia, az 
akcióterületi terv és a rehabilitá
ciós vagyonkezelési szerződés 
módosítását.
(3) A Városfejlesztő felé a tulaj
donosi képviseletet a polgár
mester a külön jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően látja 
el.
(4) A Városfejlesztő dön
téselőkészítő és végrehajtó 
tevékenységének ellenőrzését 
a Városfejlesztési, Műszaki és 
Mezőgazdasági Bizottság látja 
el. 
(5) A Városfejlesztő előkészíti 
és koordinálja a külön önkor
mányzati eljárási rend szerinti 
közbeszerzési, beszerzési eljá
rást.
7. §
A Városfejlesztő ügyvezetésé
nek külön jogszabályban fog
laltak szerinti ellenőrzését a 
Közgyűlés által választott fel
ügyelőbizottság, könyvvizsgá
latát az alapító okiratban kije
lölt könyvvizsgáló látja el.
8. §
E rendelet 2009. május 1. nap
ján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
április 29‑ei ülésén.
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háziorvosi rendelők létesíté-
séről a Bajcsy-Zsilinszky út 
143. szám alatti ingatlanon

1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az Érd, 6525 hrsz.ú 
ingatlan hasznosítására készült, 
1. számú melléklet szerinti 
tanulmánytervről megállapít
ja, hogy az abban foglaltak az 
Önkormányzat településfejlesz
tési céljaival nem ellentétesek.
2. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése vállalja, hogy az 
egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó kötelezettségét a 2 
gyermek – a hozzá kapcsolódó 
védőnői munkahelyekkel – és 
a 3 felnőtt háziorvosi körzet 
(7. gyermekháziorvosi kör
zet: dr. Varga Judit Erzsébet, 
8. gyermekháziorvosi körzet: 
dr. Jánosi Mihály, 14. felnőtt
háziorvosi körzet: dr. Horváth 
Ildikó, 15. felnőttháziorvosi 
körzet: dr. Ludwig Géza és 19. 
felnőttháziorvosi körzet: dr. 
Szalai Ilona) tekintetében az 1. 
pont szerinti ingatlanon létesí
tendő Egészségházban látja el. 
Ennek érdekében az egészség

ügyi alapellátás körébe tartozó 
feladatellátási szerződéseket 
megfelelően módosítja.
3. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a Szirt Invest 
Üzemeltető és Vagyonkezelő 
Kft.vel mint beruházóval, illet
ve a Parkvárosi Egészségház 
Ingatlanfejlesztő Kft.vel mint 
az ingatlan tulajdonosával olyan 
tartalmú szerződést köt, mely
nek értelmében a 2. pont sze
rinti alapellátási kötelezettségét 
oly módon látja el, hogy az 1. 
pont szerinti ingatlanon léte
sítendő Egészségházban ingye
nesen 50 évre szóló haszonél
vezeti jogot kap 2 felnőtt és 
1 gyermekorvosi rendelőre, 
és a hozzájuk tartozó védőnői 
munkahelyek elhelyezésére 
alkalmas helyiségcsoportra. 
Egy újabb háziorvosi körzet 
elhelyezésének igénye esetén a 
Beruházó az igény bejelentésé
től számított 12 hónapon belül 
köteles az ennek elhelyezésére 
szolgáló rendelő megépítésé
re, és az Önkormányzat részé
re azon szintén 50 évre szóló 
ingyenes haszonélvezeti jog 
alapítására. A Közgyűlés felha
talmazza a polgármestert, hogy 
az Egészségház elkészültének 
határidejét oly módon állapítsa 
meg a szerződő felekkel, hogy 
az egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó kötelezettség ellá
tása az új Egészségházban a 
lehető legrövidebb időn belül 
megvalósuljon.
4. A Közgyűlés felhatalmaz
za a polgármestert, hogy az 
Egészségház megvalósításához 
szükséges szerződéseket jelen 
határozat adta keretek között, 
illetve a Közgyűlés ülésén 
elhangzottakra is figyelemmel 
aláírja, valamint a további nyi
latkozatokat, intézkedéseket 
megtegye.
Határidő:  határozat közlésére 
azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
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éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentés az önkormányzati 
költségvetési szervek 2008. 

évi függetlenített belső ellen-
őrzési tevékenységéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése elfogadja az önkormányzati 
költségvetési szervek 2008. évi 
függetlenített belső ellenőrzé
si tevékenységéről szóló éves 
összefoglaló ellenőrzési jelen
tést.
Határidő:  határozat közlésére 
azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester


