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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
212/2009. (VI. 25.) KGY.

h a t á r o z a t
az Érd, Alispán u. 2. sz. alatti 

ingatlan pályázat útján  
történő értékesítéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése – az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vagyo
náról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló a 36/2008. (VI. 27.) KGY. 
számú rendelet 15. § (2) bekez
dése alapján – az Önkormányzat 
tulajdonát képező, Érd, Alispán 
u. 2. szám alatti, 18987 helyrajzi 
számú, összesen 1049 m2 terüle
tű, 209 m2 nagyságú, szabadon
álló, egyszintes komfortos, az 
alábbi egységből álló társasházas 
ingatlanát értékesítésre kijelöli:
1. 18987/A/1 hrszú, 1. eme
let 1. sz., 71 m2es üres lakás, 
3397/10 000 tulajdoni hányad
dal, 19 800 000 Ft értékben,
2. 18987/A/2 hrszú, 1. eme
let 2. sz., 36 m2es lakott lakás, 
1722/10 000 tulajdoni hányad
dal, 9 700 000 Ft értékben,
3. 18987/A/3 hrszú, földszint 1., 
81 m2es üres üzlet, 3876/10 000 
tulajdoni hányaddal, 29 900 000 
Ft+áfa értékben, 
4. 18987/A/4 hrszú, földszint 2., 
21 m2es üres üzlet, 1005/10 000 
tulajdoni hányaddal, 6 500 000 Ft 
+áfa értékben.
Az ingatlan a változtatási tilalom 
elrendeléséről szól 28/2007. (V. 
18.) KGY. rendelet szerint változ
tatási tilalom alatt áll, mely a ren
delet hatályba lépésétől számítva 
a szabályozási terv elkészítéséig, 
de legfeljebb 3 évig tartható fenn. 
A változtatási tilalom időszakában 
a rendeltetési mód megváltoztatá
sára nincs lehetőség, az ingatlan a 
fent jelölt „művelési ágnak” meg
felelően hasznosítható.
Az ingatlan a Helyi Építési 
Szabályzat alapján Vt3 beso

rolású. Az ingatlan eladási ára: 
65 900 000 Ft (üzlet esetén + áfa) 
+ 10 000 000 Ft, mely a 2. szá
mon megjelölt lakásban található 
bérlő „lelépési díjának” összege.
Amennyiben az ingatlanra több 
vételi szándék érkezik, a meg
jelölt ár kikiáltási árnak minő
sül. Ebben az esetben a végleges 
eladási árat az árlicit határozza 
meg. Az árlicit helyéről, időpont
járól és annak konkrét feltétele
iről az érintettek tájékoztatatást 
kapnak, amely tartalmazza az 
500 000 Ft bánatpénz befizetésé
nek módját is. A licitlépcső emel
kedésének mértéke 100 000 Ft. 
A liciten történő részvétel feltéte
le a szándéknyilatkozat benyúj
tásán túl a bánatpénz befizetése. 
A vételi szándékot írásban kell 
jelezni, melynek tartalmaznia 
kell az adásvételi szerződéshez 
szükséges összes adatot, a jogo
sult aláírását, nyilatkozatát arról, 
hogy a vételi árral egy összegben 
rendelkezik.
A vételi szándéknyilatkozat 
beérkezésének határideje: 2009. 
szeptember 14én délután 16 
óra.
Leadás helye és címe: Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala
Ügyfélszolgálati Irodája, 2030 
Érd, Alsó u. 3. fsz.
Részletes információ kérhető 
személyesen a Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési Iroda 
Vagyongazdálkodási Csoport
jánál, 2030 Érd, Alsó u. 1. I. 
emelet 125 szoba, ügyfélfogadá
si időben (ügyfélfogadás: hétfő: 
13–18.30ig, szerda: 8–16.30ig). 
Telefonszám: 0623/522362
2. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert az adásvételi szer
ződés aláírására.
Határidő: hirdetés közzététele: 
azonnal, 2009. szeptember 11ig 
folyamatosan

Felelős: T. Mészáros András  
polgármester

213/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t
a Pest Megyei 

Állategészségügyi és 
Élelmiszer‑ellenőrző Állomás 
Budai kerületi Főállatorvosi 

Hivatalával fennálló használat‑
ba adási szerződés megszünte‑

téséről és bérleti 
szerződés megkötéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzat Közgyűlése a Pest 
Megyei Állategészségügyi és 
Élelmiszer Ellenőrző Állomás 
Budai Kerületi Főállatorvosi 
Hivatalával (továbbiakban: 
Kirendeltség) az Érd, Felső u. 39. 
szám alatti ingatlanon biztosított 
használati jog tekintetében hatá
rozatlan időre megkötött megál
lapodását közös megegyezéssel 
megszünteti.
2. Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzat Közgyűlése hozzájárul 
ahhoz, hogy a határozat mellék
letét képező költségvetés alap
ján, a Bethlen G. u. 37. szám 
alatti 15452/1 hrszon nyilván
tartott ingatlant a Kirendeltség 
mint leendő bérlő felújítsa és 
a számlával igazolt költségei a 
bérleti díjba beszámításra kerül
jenek. 
3. A Közgyűlés felújítást köve
tően az ingatlant határozatlan 
időre a Kirendeltség részére 
bérbe adja. A bérleti díj 350 000 
Ft+áfa/hó, mely összeg inflá
ciókövető. A Közgyűlés a bérlő 
részére az ingatlanra két évig 
érvényes elővásárlási jogot biz
tosít.
4. A Közgyűlés a Bethlen G. u. 37. 
sz. alatti ingatlan felújításának 
idejére (de legfeljebb 3 hónap 
időtartamra) térítésmentes hasz

nálati jogot biztosít a kirendelt
ség részére az önkormányzat 
tulajdonát képező Érd, Kossuth 
u. 42. szám alatti 15737/2 hrszú 
ingatlanban. 
Határidő: használati és bérleti 
szerződés megkötésére a 
– Kossuth u. 42. sz. alatti ingat
lan vonatkozásában: azonnal,
– Bethlen G. u. 37. sz. alatti ingat
lan vonatkozásában a felújítást 
követő 30 napon belül
Felelős: T. Mészáros András  
polgármester

214/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érd, Budai u. 16. sz. alatti 
22558 hrsz‑ú ingatlan – volt 
Központi Gyógyszertár épü‑
lete – vagyonkezelői jogának 

átadásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése
– az Érd, Budai u. 16. szám alatti 
22558, 22559 és a 22563 hrsz
ú, ingatlanokra vonatkozó, a 
Magyar Állam vagyonkezelőjé
vel a Pest Megyei Rendőrfőka
pitányság és az Önkormányzat 
között 2006. augusztus 3án lét
rejött ajándékozási szerződést az 
aláírás napjával felbontja.
– az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vagyonáról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdo
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
36/2008. (VI. 27.) KGY. rendelet 
18. § (1) bekezdése alapján az 
fent körülírt – Érd, Budai u. 
16. szám alatti, 22558 hrszú, 
85 200 000 Ft értékű – ingatlan 
vagyonkezelői jogának gyakor
lására az ingatlan felújításának 
és hasznosításának feladatá
val az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft.t (társaság szék
helye: 2030 Érd, Alsó u. 1.) 
jelöli ki. 

– az érdi 22558 hrszú ingat
lan vonatkozásában hozzájárul 
a vagyonkezelési jognak az Érdi 
Városfejlesztési és Szolgáltató 
Kft. javára történő földhivatali 
bejegyzéséhez.
– felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a mellékelt vagyonkezelési 
szerződést aláírja. 
2. A Közgyűlés a vagyonkezelő 
részére az Érdi Városi Televízió 
és Kulturális Kft elhelyezésére 
szolgáló helyiségek felújítá
sa céljából az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 20/2008. 
(III. 11.) KGY. rendeletének 5. 
számú melléklete 1.3.2. sorában 
rendelkezésre álló előirányzat
ból bruttó 5 millió forintot bizto
sít. Megbízza a polgármestert a 
vagyonkezelővel kötendő vállal
kozási szerződés aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: T. Mészáros András  
polgármester

215/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

a Svájci Alap vízellátás‑korsze‑
rűsítésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljárások  

kiírásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Svájci–Magyar Együtt
működési Program keretében 
benyújtott, „Érd Megyei Jogú 
Város vízellátási rendszerének 
rekonstrukciója az ellátásbizton
ság javítása érdekében” címet 
viselő, pályázatához kapcsoló
dóan, a pályázati kiírás második 
fordulóján történő részvételhez 
szükséges végleges pályáza
ti dokumentáció elkészítése 
érdekében, a város 2009. évi 
költségvetéséről szóló rendelet 
5. számú melléklet 1.3.2 sora 
terhére közbeszerzési eljárások 

elindítását határozza el az alábbi 
tárgykörökben:
– pályázatíró cég kiválasztása
– a pályázat második forduló
ján való részvételhez szükséges 
tervezői feladatokat elvégző cég 
kiválasztása.
Felkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjen a közbeszerzési 
pályázati eljárások lebonyolítá
sáról.
Felelős: T. Mészáros András  
polgármester
Határidő: azonnal

216/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

a Svájci Alap vízellátás‑korsze‑
rűsítésével kapcsolatos 

támogatás fordítási  
költségeihez önrész  

biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Svájci–Magyar Együtt
működési Program keretében 
benyújtott, „Érd Megyei Jogú 
Város vízellátási rendszerének 
rekonstrukciója az ellátásbizton
ság javítása érdekében” címet 
viselő pályázatához kapcsolódó
an, a pályázati kiírás második 
fordulóján történő részvételhez 
szükséges végleges pályázati 
dokumentáció fordítási költsé
geihez kapcsolódó támogatás 
igénybevételéhez szükséges saját 
forrást 882,3 svájci frankot, azaz 
165 872 forintot a város 2009. évi 
költségvetéséről szóló rendelet 
5. számú melléklet 1.3.2 sora 
terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására, 
valamint a támogatás igénybe
vételéhez szükséges további nyi
latkozatok, intézkedések megté
telére.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
Határidő: azonnal


