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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
103/2009. (IV. 23.) KGY.

h a t á r o z a t
az érdi 1156/8 hrsz-ú ingatlan 
térítésmentes felajánlásának 

elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vagyonáról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdo
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
36/2008. (VI. 27.) KGY. rendelet 
20. § (1) bekezdésében megha
tározott hatáskörében eljárva a 
Jáger Viktor Krisztián és Jáger 
Norbert tulajdonosok, valamint 
Jáger Sándor és Jáger Sándorné 
haszonélvezők által térítésmen
tesen felajánlott 1156/8 hrszú 
„kivett út” művelési ágú 54 m2 
nagyságú ingatlant tulajdonába 
fogadja. 
A befogadott ingatlant csa
tolni kell az önkormány
zati tulajdonú 1155 hrszú 
Burkoló utca közterülethez.  
A Közgyűlés felhatalmazza a pol
gármestert a földhivatali műszaki 
munkarészek elkészíttetésére és 
a szükséges megállapodások alá
írására, valamint felkéri, hogy a 
közterületté minősítés tényét a 
Rendezési tervben vezettesse át.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

104/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

a PROFI Magyarország 
Kereskedelmi Zrt. és az önkor-
mányzat között fennálló hasz-

nálati szerződés  
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az Önkormányzat tulajdoná
ban, de a 2000. július 21én kötött 
megállapodás alapján a PROFI 
Magyarország Kereskedelmi Zrt. 
használatában lévő 19283 (jelen
leg: 19283/1) hrszú ingatlan
nak a Diósdi úti aluljáró építése 
miatt bekövetkezett területcsök
kenésére tekintettel – a PROFI 
Magyarország Kereskedelmi Zrt. 
kompenzálására – a jelen hatá
rozat mellékletét képező szerző
dést köti.
A Közgyűlés felhatalmazza a pol
gármestert a szerződés aláírására
Határidő: a szerződés megköté
sére – 2009. április 31.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester 

105/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

a Szociális Gondozó Központ 
alapító okiratának  

módosításáról

A Közgyűlés a Szociális Gondozó 
Központ Alapító Okiratát a mel
léklet szerint elfogadja. 
Határidő: a döntés továbbítására 
azonnal.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

106/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

ügyeleti szolgáltatás biztosí-
tására kötött megállapodás 

módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése hozzájárul, hogy 
az Internationale Ambulance 
Service Kft. a központi ügyeleti 
ellátást az Érd, Szabadság tér 9. 
szám alatti telephelyen folytassa.
A Közgyűlés felhatalmazza a pol
gármestert, hogy a 2006. május 
1jén kelt, ügyeleti szolgáltatás 
biztosításáról szóló megállapodás 
fenti tartalommal történő módo
sítását Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata nevében aláírja.
2. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felkéri a szolgáltatót, 
hogy a Fővárosi és Pest Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárnál a 
finanszírozási szerződését módo
sítsa, és a szükséges jogi intézke
déseket tegye meg. 
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

107/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

Érd Megyei Jogú Város 2009. 
évi lomtalanítási ütemtervéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az ÉrdKom Kft. által benyúj
tott, a 2009. évre vonatkozó lom
talanítási ütemtervet nem fogadja 
el.
A Közgyűlés felkéri a Szolgál
tatót, hogy a város adottságait, 
az egyes településrészek helyi 
viszonyait, és az utcaszerkezetet 
figyelembe véve – amennyiben 
szükséges a szavazóköri beosz
tás mellőzésével – készítsen új 
javaslatot a lomtalanítás üteme
zésére. 
Határidő: a Közgyűlés májusi 
ülése
Felelős: Szolgáltató Szervezet 
vezetője

108/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

a „Belterületi csapadékvíz-el-
vezetés és gyűjtés” címen kiírt 

pályázathoz kapcsolódó, a 
Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlannal kapcsolatos 
megállapodás megkötéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az „Érd, Erzsébetváros víz

rendezése” című, KMOP3.3.1/B
20080028 kódszámú pályázat 
megvalósítása érdekében úgy 
dönt, hogy a Magyar Állam tulaj
donában és a KözépDunavöl
gyi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság vagyonkezelésében 
álló, Érd, külterület 012/1 hely
rajzi számú ingatlan vonatkozásá
ban a tulajdonosi jogokat gyakorló 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.vel, valamint a vagyonkezelői 
jogokat gyakorló KözépDunavöl
gyi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatósággal az ingatlan hasz
nálatának érvényes jogcímét biz
tosító megállapodást köt a pályá
zati kiírásban szereplő fenntartási 
kötelezettség (a projekt befejezését 
követő 5. év vége) lejártáig.
Egyúttal felhatalmazza a pol
gármestert a megállapodás alá
írására, és az azzal összefüggő 
további nyilatkozatok, intézkedé
sek megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

109/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

a „Belterületi csapadékvíz-el-
vezetés és gyűjtés” címen kiírt 

pályázathoz kapcsolódó, a 
Magyar Állam tulajdonában 
álló ingatlannal kapcsolatos 
megállapodás megkötéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése „Az „Érd, Erzsébetváros víz
rendezése” című, KMOP3.3.1/B
20080028 kódszámú pályázat 
megvalósítása érdekében úgy 
dönt, hogy a Magyar Állam tulaj
donában és a KözépDunavöl
gyi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság vagyonkezelésében 
álló, Érd külterület 012/1 helyraj
zi számú ingatlan vonatkozásában 
a tulajdonosi jogokat gyakorló 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.vel a tulajdonosi hozzájárulás 
kiadásához szükséges, a pályá
zatból eredő fizetési kötelezettség 
megtérítésére vonatkozó szabályo
zást tartalmazó megállapodást köt.
Egyúttal felhatalmazza a pol
gármestert a megállapodás alá
írására, és az azzal összefüggő 
további nyilatkozatok, intézkedé
sek megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

110/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának
Sportkoncepciójáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező, Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Sportkoncepcióját.
Határidő: a döntés továbbítására 
– azonnal
Felelős: polgármester

111/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

pályázat benyújtásáról 
Sportlétesítmények felújítására 

kiírt pályázati felhívásra

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése pályázatot nyújt be az 
Ercsi úti Sportpálya felújításá
ra, az önkormányzati miniszter 
15/2009. (III. 17.) ÖM. számú 
rendeletében kiírt pályázati felhí
vás alapján.
A Közgyűlés felkéri a polgár
mestert a pályázat benyújtásához 
szükséges további intézkedések 
megtételére, egyúttal felhatal
mazza a pályázati felhívásban 
előírt, a pályázat benyújtásához 
kapcsolódó nyilatkozatok megté
telére, valamint nyertes pályázat 
esetén a támogatási szerződés 
aláírására.
Határidő: a pályázat benyújtásá
ra – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

112/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

a Helyi Külkapcsolati Stratégia 
elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése Érd Megyei Jogú Város 

Külkapcsolati Stratégiáját elfo
gadja.
A Külkapcsolati Stratégia a hatá
rozat melléklete.
Határidő: a határozat közlésére 
azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

113/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

az M6-os jelű gyorsforgalmi 
út kiépítésére létrehozott 

Regionális Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás meg-
szüntetésének elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése – mint az M6os jelű gyors
forgalmi út kiépítésére létreho
zott Regionális Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás társult 
tagja – a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködé
séről szóló 1997. évi CXXXV. tör
vény 6. §a alapján a Társulás 
megszüntetését elfogadja. 
Határidő: a határozat továbbítá
sára – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

114/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

együttműködési keret-megál-
lapodás megkötéséről Tárnok 
nagyközség és Diósd község 
Önkormányzatával gyógype-
dagógiai szolgáltatás korai 

fejlesztés, fejlesztő felkészítés 
szolgáltatásra

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése elfogadja a beszámolót az 
együttműködési keretmegál
lapodás megkötéséről Tárnok 
Nagyközség és Diósd Község 
Önkormányzatával gyógypeda
gógiai szolgáltatás korai fejlesz
tés, fejlesztő felkészítés szolgál
tatásra. 

115/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

a Fészek Egyesület 2008. évi 
munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Fészek Egyesület 2008. évi 
munkájáról készült beszámolót 
elfogadja. 
Határidő: a döntés továbbítására 
– azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester 

116/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

a Budaörs Többcélú Kistérségi 
Társulással kötött jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás 
2008. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzat Közgyűlése Budaörs 
Többcélú Kistérségi Társulása 
által megküldött jelzőrendsze
res házi segítségnyújtásról szóló 
2008. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: a döntés továbbítására 
– azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

117/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

a kéményseprő-ipari közszol-
gáltatást ellátó Iparos 2000 Bt. 

2008. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése elfogadja a kéményseprő
ipari közszolgáltatást végző 
Iparos 2000 Bt. 2008. évben vég
zett tevékenységéről szóló beszá
molóját. 
Határidő: határozat közlésére 
– azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

Vízcső-rekonstrukció a Budakeszi úton

A Fővárosi Vízművek Zrt. vízvezeték-rekonstrukciós mun-
kálatokat végez 2009. június 10. és augusztus 31. között a 
Budakeszi út és a Szilágyi Erzsébet fasor Labanc utca és 
Házmán utca közötti szakaszán.

Tisztelt Fogyasztóink!

Az útfelújítást megelőző rekonstrukciós munka a burkolat fel-
bontásával jár, mely az eddig megszokott közlekedést nehe-
zebbé teszi. Kérjük, hogy a személygépkocsival közlekedők, 
valamint a 22-es autóbusz utasai megnövekedett menetidővel 
számoljanak.

A felújítási munkálatok alatt a vízszolgáltatást zavartalanul biz-
tosítjuk.

A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, a 
zöldterületek megóvására.

A rekonstrukciós munkálatok idejére megértésüket, türelmüket 
előre is köszönjük.

A felújítási munkák tervszerű elvégzése hosszú időre garantálja 
Önöknek a megbízható és kiváló minőségű vízszolgáltatást.

A munkák pontos ütemezésével kapcsolatos bővebb információk 
a www.vizmuvek.hu honlapon állnak rendelkezésükre.

Fővárosi Vízművek Zrt.
www.vizmuvek.hu
Vízvonal: 06-40-247-247
vizvonal@vizmuvek.hu


