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94/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzés, 
valamint a belső ellenőrzés 

működéséről, illetve ellenőrzési 
jelentés a Polgármesteri Hivatal 
2008. évi belső ellenőrzési tevé-

kenységéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése elfogadja a folyamatba épített, 
előzetes és utólagos vezetői ellen
őrzés, valamint a belső ellenőrzés 
működéséről szóló, 2008. évre 
vonatkozó beszámolót.
Határidő: határozat közlésére: 
azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

95/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

egy fő álláshely biztosításáról a 
telephelyengedélyezéssel kap-

csolatos többletfeladatok ellátá-
sa érdekében

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése 1 fő álláshelyet biztosít a 
Polgármesteri Hivatalban a telep
engedélyezési ügyekkel kapcso
latos többletfeladatok ellátására. 
A Közgyűlés ezzel a Polgármesteri 
Hivatal létszámát 1 fővel megeme
li.
A Közgyűlés a fenti feladatok ellá
tására szükséges 1 fő létszámfej
lesztéssel kapcsolatos személyi 
juttatást 2009. május 1. napjától a 
2009. évi költségvetésében, 3 817 
E Ft összegben biztosítja.
A Közgyűlés felkéri a polgármes
tert, hogy a 2009. évi költségvetés 
soron következő módosításakor 
gondoskodjon az 1 fő létszám
bővítéssel kapcsolatos pénzügyi 
fedezet biztosításának a 2009. évi 
költségvetésben való átvezetéséről, 
továbbá a Polgármesteri Hivatal 
létszámának módosításáról.
Határidő: 2009. évi költségvetés 
soron következő módosítása
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

96/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 
133–135. ingatlan fejlesztési 

tanulmánytervének elfogadásá-
ról, a terület fejlesztőjével való 

megállapodásról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az Érd, 6528, 6529 hrsz.ú 
ingatlanok hasznosítására készült, 
mellékelt tanulmánytervről megál
lapítja, hogy az abban foglaltak az 
önkormányzat településrendezési 
céljaival összhangban vannak.
2. A Közgyűlés a mellékelt megál
lapodás aláírására felhatalmazza a 
polgármestert.
Határidő: szerződés megkötésére: 
30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

97/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

dr. Veres Judit háziorvos szer-
ződésének módosításáról, máso-

dik telephely  
engedélyezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése hozzájárul, hogy a „Dr. 
Teremi & Dr. Veres” Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. (képviseli: dr. 
Veres Judit) az önkormányzati 
tulajdonú, Érd, BajcsyZsilinszky 
út 47. szám alatti gyermekorvosi 
rendelő mellett második telep
helyként a társaság tulajdonát 
képező, Érd, Diósdi út 36. szám 
alatti házi gyermekorvosi rendelőt 
alapellátási házi gyermekorvosi 
rendelőként működtesse.
A telephely működtetése az 
Önkormányzat részéről személyi, 
tárgyi és helyiséggel kapcsolatos 
kötelezettségvállalást nem igényel.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
felkéri a „Dr. Teremi & Dr. Veres” 
Egészségügyi Szolgáltató Kft.t, 
hogy a Fővárosi és Pest Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárnál a 
finanszírozási szerződését módo
sítsa, és a szükséges jogi intézke
déseket tegye meg. 

A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a feladatellátási 
szerződés aláírására.
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

98/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

a 29/2009. (II.26.) KGY.  
határozatával jóváhagyott 

Közbeszerzési Szabályzat módo-
sításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a 29/2009. (II.26.) KGY. határoza
tával jóváhagyott Közbeszerzési 
Szabályzatot a határozat mellékle
te szerint módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

99/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

az érdi 24 796 hrsz.-ú ingat-
lan megvásárlásáról a 

Képzőművészeti Egyetemtől

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az 55/2008. (III.27.) 
KGY. határozatban megfogal
mazott cél érdekében a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem vagyon
kezelőtől mint a felsőoktatásról 
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 
122. § (2) bekezdése alapján az 
ingatlan tulajdonjogának átruhá
zására jogosulttól megvásárolja a 
Magyar Állam tulajdonát képező, 
érdi 24 796 hrsz.ú, 1 ha 3044 m2 
nagyságú beépítetlen területet.
Az ingatlan vételárát a kölcsönö
sen kialkudott 80 000 000 Ft, azaz 
nyolcvanmillió forint összegben 
határozza meg.
A vételár kifizetése két egyenlő 
részletben történik, az első részlet 
2009. május hónapban, a második 
részlet pedig október hónapban 
kerül átutalásra az eladó részére.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, 
hogy a 2009. évi költségvetés fenti
eknek megfelelő tartalmú módosítá
sát terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a szerződés megkötésé
re 60 nap 
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

100/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érd, Fürdő u. 5. szám alatti 
11 922 hrsz.-ú ingatlan pályázat 

útján történő  
értékesítéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése – a 36/2008. (VI. 27.) KGY. 
számú rendelet 15. § (1) bekez
désének megfelelően – a mellékelt 
pályázati felhívás alapján pályá
zatot ír ki a tulajdonát képező, 
11 922 helyrajzi számú, összesen 
1553 m2 alapterületű beépített 
ingatlan értékesítésére.
2. A Közgyűlés a beérkezett pályá
zatok értékelésére az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2004. (VI.1.) ÖK. rendelet 55. 
§ (3) bekezdése alapján az aláb
bi összetételű munkacsoportot 
hozza létre:
Szabó Béla,  
a Vagyongazdálkodási és 
Beszerzési Bizottság elnöke, 
Tóth Tamás,  
választókerületi képviselő és 
a Városfejlesztési Műszaki és 
Mezőgazdasági Bizottság elnöke,
Zsákovicsné Békési Henriette, 
a Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Iroda vezetője,
Mártonffy Gábor 
főépítész.
Határidő: a Közgyűlés következő 
ülése
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

101/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érd, Boglárka utca felső 
részének rendezéséről

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése – figye
lemmel a Vagyongazdálkodási 

és Beszerzési Bizottság 
26/2009.(III.17.) sz. határozatára – 
a 11 201 hrsz.ú, 350 m2 nagyságú, 
„Boglárka utca” Begónia utca felé 
eső meredek szakaszát, kb. 150 m2 
nagyságú területrészt – értékesítés 
céljából – „kivett közterület” műve
lési ágból kivonja, és e területrészt 
forgalomképes ingatlanná minősíti.
A Közgyűlés kiköti, hogy a köz
területből most kivont földterüle
tet – az értékesítést követően – a 
11 200 hrsz.ú ingatlan tulajdono
sai a saját költségükön ingatlanuk
hoz kötelesek csatolni.
A Közgyűlés felhatalmazza a pol
gármestert a földhivatali munka
részek elkészíttetésére és a szük
séges megállapodások aláírására, 
valamint felkéri, hogy a közterü
letből való kivonás tényét a rende
zési tervben vezettesse át.
A Közgyűlés rögzíti, hogy az 
értékesítésről szóló döntés a 
Vagyongazdálkodási és Beszerzési 
Bizottság hatáskörébe tartozik.
Határidő: műszaki munkarészek 
elkészítésétől számított 60 nap 
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

102/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

az érdi 23 846 hrsz.-ú ingatlan 
telekalakítással történő tulaj-

donközösségének megszünteté-
séről és ehhez kapcsolódóan a 
23 842, 23 843, 23 845 és 23 810 
hrsz.-ú (Kálvária utcai) terüle-

tek rendezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az Érd, Kálvária utcában lévő (Mély 
utca felé eső szakasz) 23 846 hrsz.ú, 
„kivett beépítetlen terület” művelési 
ágú 3379 m2 nagyságú közös tulaj
donú ingatlan tulajdonközösségét 
– telekalakítással – az alábbiak sze
rint kívánja megszüntetni:
1.) A 23 846 hrsz.ú 3379 m2 nagy
ságú területből a Kálvária utca szé
lesítéséhez kb. 50 m2 területrész a 
23 845 hrsz.ú (valóságban közte
rületként funkcionáló) területtel 
kerül összevonásra. Ennek követ

keztében a 23 846 hrsz.ú telek 
nagysága kb. 3329 m2re csökken.
A 23 846 hrsz.ú ilyen módon 
lecsökkent területű ingatlan 3329 
m2éből a vegyes tulajdon felszá
molása érdekében, figyelemmel 
a hatályos HÉSZ rendelkezései
re 900 m2 nagyságú területrész 
Vucsics Béla tulajdonába kerül. 
A fennmaradó 2429 m2 nagyságú 
terület 1/1 tulajdoni hányaddal 
az Önkormányzat tulajdonát fogja 
képezni.
2.) A Kálvária utca több hrsz.ú 
történő nyilvántartásának meg
szüntetése érdekében az alább 
felsorolt ingatlanokat össze kell 
vonni:
23 842 hrsz., „beépítetlen terület” 
művelési ágú, 381 m2 nagyságú
23 843 hrsz., „közterület” művelé
si ágú, 216 m2 nagyságú
23 845 hrsz., „beépítetlen terület” 
művelési ágú, 409 m2 nagyságú 
(+ 50 m2)
23 810 hrsz., „beépítetlen terület” 
művelési ágú, 213 m2 nagyságú 
terület.
Ezzel egyidejűleg az egy helyrajzi 
számra történő összevont ingatla
nokat a Közgyűlés kivett „út köz
terület” művelési ágú, forgalom
képtelen ingatlanná nyilvánítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a telekalakítási váz
rajzok, valamint a fenti tartalom 
szerinti tulajdonközösség meg
szüntetésére vonatkozó megálla
podás aláírására, valamint felkéri, 
hogy a közterületté nyilvánítás 
tényét a rendezési tervben vezet
tesse át.
Határidő: jogerős telekalakításról 
szóló határozat kiadását követő 
60 nap 
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

*
A rendeletek és a határozatok 
mellékletei a Polgármesteri Hiva
tal Önkormányzati, Szervezési 
és Törvényességi Irodáján, vala
mint a www.erd.hu weboldalon 
tekinthetők meg.

közzététel


