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118/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érdi Rendőrkapitányság 
2008. évben végzett munkájá-

ról szóló beszámoló  
elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése elfogadja az Érdi 
Rendőrkapitányság 2008. évben 
végzett munkájáról szóló beszá
molót. 
Határidő: határozat közlésére: 
azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

119/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

Érd Megyei Jogú Város 
Hivatásos Tűzoltósága 2008. 

évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése elfogadja Érd Megyei Jogú 
Város Hivatásos Tűzoltósága 
2008. évben végzett tevékeny
ségéről szóló beszámolóját. 
Határidő: határozat közlésére 
– azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

120/2009. (IV. 23.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érdi Városi Polgárőr 
Egyesület 2008. évben végzett 
munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése elfogadja az Érdi Városi 
Polgárőr Egyesület 2008. évi 
tevékenységéről szóló beszá
molóját. 
Határidő: határozat közlésére: 
azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

123/2009. (IV. 29.) KGY.
h a t á r o z a t

a 2008. évi pénzmaradvány 
felosztásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése felülvizsgálva az Önkor
mányzat 2008. évi jóváhagyott 
2 867 001 E Ft költségvetési 
pénzmaradványát, a 2008. évi 
önkormányzati szintű szabad 
pénzmaradványát 1 209 461 E Ft 
összegben állapítja meg. 
A Közgyűlés az intézmények 
163 857 E Ft szabad pénzmarad
ványát elvonja.
A Közgyűlés a szabad pénz
maradvány felhasználásával 

egyidejűleg a kötvényforrás
ból származó államkötvények 
beváltását tervezi, melyek
kel együttesen 1 888 134 E Ft 
összegben a következő fejlesz
tési célokról dönt:
– A Svájci–Magyar Együttműkö
dési Programban való részvétel: 
„A települési vízellátási infrast
ruktúra, valamint a vízterme
lés és elosztási rendszer fenn
tartható irányítása” címen kiírt 
pályázatra önrész biztosítása
  203 294 E Ft 
– A testvérvárosi kapcsolatok 
ápolását szolgáló, Visegrádi Alap 
Kispályázatok (Small Grants) c. 
pályázathoz való csatlakozás, 
önrész biztosítása
  963 E Ft
– A BentaVölgye Szövetkezet 
tulajdonát képező 0110/103 
hrszú ingatlan megvásárlása
  30 000 E Ft 
– Pénzügyi fedezet biztosítása 
az utcanévtáblák beszerzésé
hez
  31 000 E Ft 
– Pénzügyi fedezet biztosítása 
a Batthyány sportcsarnok köz
beszerzési eljárásának elindítá
sához – a Batthyány Általános 
Iskola sportcsarnokának bővíté
sére és korszerűsítésére
  120 000 E Ft 
– Érd Városközpont pályázat II. 
fordulós előkészítése és 2009es 
időarányos része (Városfejlesztő 
Kft. részére): 37 millió Ft, vala
mint Alsó u. 27.ben megvaló
suló Egészségház előkészítése: 
11,5 millió Ft
 48 500 E Ft
– Gárdonyi Géza Általános 
Iskola rekonstrukciója és bőví
tése 
• Gárdonyi Géza Általános 
Iskola rekonstrukciója 
372 745 E Ft
• Gárdonyi Géza Általános 
Iskola Tanuszoda építése 
550 082 E Ft
  922 827 E Ft 
– Aradi u. Bölcsőde rekonst
rukciója
  300 000 E Ft 
– 2009. évi TEÚT pályázatok 
önrésze
  60 000 E Ft 
– Béke téri óvoda férőhelybőví
tése
  25 000 E Ft 
– Vörösmarty M. Gimnázium 2 
új tanterem kialakítása 
 12 000 E Ft
– Érdligeti dísztó sétány kiala
kítása
  20 000 E Ft 
– Érdi Városi TV Kft. műsor

szolgáltatási és fejlesztési támo
gatása
  18 000 E Ft 
– Érd Szent István út tervezési 
költsége (Kossuth L. és Velencei 
út között)
  21 000 E Ft 
– Lakossági hozzájár. megvaló
suló járdaépítés önkorm. forrás 
(28/2009. (IV. 24.) KGY. ren
delet)
  5000 E Ft 
– Érdi Városi Tűzoltóság kárté
rítési költsége
  10 550 E Ft 
– Érd, Alsó u. 27. Egészségház 
építése (Városfejlesztő Kft. hitel 
önrész)
  60 000 E Ft 
A Közgyűlés 71 322 E Ft össze
get a 2009. költségvetés műkö
dési forráshiányának csökken
tésére fordítja.
Határidő: a határozat továbbítá
sára – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

124/2009. (IV. 29.) KGY.
h a t á r o z a t

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2009. évi 
Közbeszerzési Tervéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése jóváhagyja Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2009. 
évi közbeszerzési tervét.
A Közbeszerzési Terv a határo
zat melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

125/2009. (IV. 29.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft.-vel kötendő 

szerződés elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az „Érd Megyei Jogú Város 
városközponti akcióterülete att
raktivitásának, valamint funkcio
nális működésének fejlesztése” 
című projekt megvalósításával 
összefüggő projektmenedzs
ment feladatok ellátásával az Érdi 
Városfejlesztési és Szolgáltató 
Kft.t bízza meg, 2009. évben 
bruttó 37 millió forint, 2010. 
évben pedig bruttó 20 millió 
forint megbízási díj ellenében. 
A   Közgyűlés felhatalmazza 
a polgármestert – a határoza
ti javaslat mellékletét képező 
– városrehabilitációs szerző
désminta alapján a megbízá
si szerződés megkötésére, és 
– amennyiben arra a pályázat 
nyertessége céljából van szük
ség – az esetleges módosítások 
átvezetésére, utólagos beszá
molási kötelezettség mellett.
A Közgyűlés felkéri a polgár
mestert, hogy a 2009. évi költ
ségvetés fentieknek megfelelő 
tartalmú módosítását terjessze 
a Közgyűlés elé.
Határidő: a szerződés aláírására 
– 2009. április 30.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester 

126/2009. (IV. 29.) KGY.
h a t á r o z a t

Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft. megbízásáról 
az Érd, Alsó u. 27. szám alatti 

Egészségház megépítése  
céljából

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az Érd, Alsó u. 27. szám 
alatt létesítendő Egészségház 
megépítése céljából megbíz
za az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft.t, hogy a meg
valósításhoz szükséges mintegy 
200 millió Ft erejéig felkutassa 
a lehetséges pénzügyi forráso
kat és azok eredményéről tájé
koztassa a Közgyűlést a soron 
következő ülésén.
Határidő: a határozat továb
bítására 2009. április 30., a 
Közgyűlés tájékoztatására – a 
következő közgyűlés
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester, a Városfejlesztő Kft 
ügyvezetője

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

*

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

Segíthetek? – Pályázati felhívás
Az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat „Segíthetek?” címmel a 2009/2010 
tanévre, tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására, ösztöndíj 
pályázatot hirdet magyar állampolgárságú, érdi, cigány (roma tanulók) 
hallgatók részére 

A pályázat célja: Az a roma származású általános vagy középiskolás, felsőfokú képzés-
ben résztvevő részesülhessen támogatásban, aki képességeihez mérten jól szerepel az 
iskolában, jó vagy példás a magatartása, iskolai felszerelését rendben tartja, feladatait 
elvégzi, udvarias, igazolatlan mulasztása nincs.
Pályázati adatlap a Polgárok Házában, az ügyfélszolgálati irodában és a kapcsolat-
tartótól kérhető.
Pályázni csak az általános iskola 5. osztályától lehet.
Feltételek:  
• Cigány/roma származás
• Érdi lakóhely
• Iskola (igazgató, osztályfőnök) ajánlása
• Legalább 3 egész tanulmányi átlag
• Példás vagy jó magatartás
Az elbírálás a CKÖ jogköre, több tanuló esetén a döntés a rangsorolás szerint történik.
Beadási határidő: 2009. szeptember 10., déli 12 óráig.  
Helye: Polgárok Háza I. emelet 116. szoba, személyesen a romareferensnél.  Szerdánként: 
8–14 óráig és péntekenként 8–12 óráig!
A határidőn túl beadott pályázat nem érvényes.
Az elbírálás: 2009. szeptember 20-ig.
A kifizetések folyamatosan, az elbírálási idő után.
A nem nyert pályázatokra külön értesítést nem küld a CKÖ! 
A pályázónak valamennyi feltételnek meg kell felelnie, ellenkező esetben nem érvényes 
a pályázata.
Kapcsolattartó: Kalányos Éva romareferens, Érd, Alsó u. 3. I. emelet 116. szoba.
 Balogh Csaba
 Érdi CKÖ-elnök

Pályázat
A Széchenyi István Általános Iskola

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján pályázatot  hirdet

gazdasági ügyintéző, könyvelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Diósdi út 95–101.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Intézményi könyvelés, munkaügy, analitikus nyilvántartások 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:  
•  Középiskola/gimnázium, felsőfokú mérlegképes, felsőfokú pénzügyi végzettség
•  Erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú képesítés, számvitel, munkaügy, pénzügy
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Oklevél, végzettség, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. június 19. napjától 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leszák Ferenc nyújt a 0670/3171378as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton a pályázatnak a Széchenyi István Általános Iskola, Érd címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Diósdi út 95–101.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: kl 181/2009, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző, 
könyvelő

vagy
•  Elektronikus úton Leszák Ferenc részére a szechisk@freemail.hu email címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 18.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.szechenyierd.co.cc honlapon szerezhető.


