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201/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

a Szivárvány Óvoda  
férőhelyeinek bővítéséről és 

Alapító Okiratának  
módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a Szivárvány Óvoda 
székhely óvodáját (2030 Érd, 
Bem tér 1.) 3 csoportszobával 
bővíti, és az alapító okiratban 
meghatározott felvehető gyer
meklétszámot – a mellékelt ala
pító okiratban foglaltak szerint 
– 77 fővel megemeli.
2. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 
Napsugár Tagóvodája (2030 
Érd, Tárnoki út 58–62.) cso
portszobájának bővítésével az 
alapító okiratban meghatározott 
felvehető gyermeklétszámot – a 
mellékelt alapító okiratban fog
laltak szerint – 8 fővel meg
emeli.
3. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése elfogadja a 
Szivárvány Óvoda módosított és 
a módosításokkal egybe szer
kesztett alapító okiratát.
4. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a bővítéssel és az 
alapító okiratokkal kapcsolatos 
feladatok elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

202/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

a Kincses Óvoda  
férőhelyeinek bővítéséről és 

Alapító Okiratának  
módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a Kincses Óvoda szék
hely óvodáját (2030 Érd, Béke 
tér 1.) 2 csoportszobával bővíti, 
és az alapító okiratban meg
határozott felvehető gyermek
létszámot – a mellékelt alapító 
okiratban foglaltak szerint – 50 
fővel megemeli.
2. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése elfogadja a Kincses 
Óvoda módosított és a módo
sításokkal egybe szerkesztett 
alapító okiratát.
3. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert a bővítéssel és az 
alapító okiratokkal kapcsolatos 
feladatok elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

203/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

a civil szervezetek támogatá-
sára elkülönített

Civil alap tartalék keretének 
felhasználásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a civil szervezetek támo
gatására az 57/2009. (III. 26.) 
KGY. határozatában tartalék
ként meghatározott 1 000 000  
Ft összegből 400 000 Ftot a 

Működési támogatás keretre 
csoportosít át.
A Közgyűlés felkéri a polgár
mestert, hogy a belső átcsopor
tosítás 2009. évi költségvetés
ben történő átvezetéséről gon
doskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

204/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érdi Városi Televízió és 
Kulturális Kft. 2009. évi üzleti 

tervének elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése – mint alapító – az Érdi 
Városi Televízió és Kulturális 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2009. évi üzleti tervét 
elfogadja. Az üzleti terv a hatá
rozat melléklete.
Az Érdi Városi Televízió és 
Kulturális Kft. átköltöztetésé
re és új stúdiótechnikai kiala
kítására az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 20/2009.  
(III. 11.) KGY. rendeletének 5. 
számú melléklete 1.3.2. sorában 
bruttó 12 400 E Ft rendelkezésre 
áll.
A Közgyűlés felkéri a pol
gármestert, hogy az Érdi 
Városi Televízió és Kulturális 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal megkötött vállalko
zási szerződést fenti összeggel 
módosítsa.
Határidő: a határozat továbbítá
sára azonnal 
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

205/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

a „KMOP-2007-5.2.1/B – Pest 
megyei településközpontok 
fejlesztése Integrált telepü-

lésfejlesztés Pest megyében” 
című pályázattal összefüggő 

döntésekről

1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a „KMOP2007
5.2.1/B – Pest megyei tele
pülésközpontok fejlesztése 
– Integrált településfejlesztés 
Pest megyében” című pályázati 
kiírásra benyújtott pályázatára 
vonatkozó első fordulós támo
gatási döntés alapján tudomásul 
veszi, hogy a pályázat támogatá
si összege 800 000 000 Ft összeg
ben került megállapításra, és a 
támogatás aránya maximálisan 
78,57% lehet. Ennek értelmében 
a felhasználásra kerülő saját erő 
nagysága el kell, hogy érje a 
218 200 331 forintot. 
2. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése úgy dönt, hogy 
a „KMOP20075.2.1/B – Pest 
megyei településközpontok 
fejlesztése – Integrált telepü
lésfejlesztés Pest megyében” 
című pályázati kiírásra második 
fordulóban benyújtásra kerülő 
pályázatához szükséges saját 
forrást, 261 815 200 forintot biz
tosítja, mely összeg 2009. évi 

költségvetése 9. számú mellék
letének 2.2.1 19. során rendel
kezésre áll.
3. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése tudomásul veszi, 
hogy a tervezett saját erő vég
leges összege az engedélye
zési tervhez készülő részletes 
költségbecslés és az áfatör
vény változásával kapcsolatban 
később meghozandó kormány
zati intézkedések figyelembe
vételével kerül megállapításra. 
A tervezés során irányadónak 
a maximális támogatási arány 
eléréséhez szükséges saját erőt 
kell tekinteni.
4. Felkéri a polgármestert, hogy 
amennyiben a projektfejlesztés 
eredményeként a saját forrás 
összegének módosítása válik 
szükségessé, azt terjessze ismé
telten a Közgyűlés elé.
Határidő: határozat megküldé
sére: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

206/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

a „KMOP-2007-5.2.1/B – Pest 
megyei településközpontok 
fejlesztése Integrált telepü-

lésfejlesztés Pest megyében” 
című pályázattal összefüggő 

döntésekről

1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a „KMOP2007
5.2.1/B – Pest megyei tele
pülésközpontok fejlesztése 
– Integrált településfejlesztés 
Pest megyében” című pályázati 
kiírásra benyújtott pályázatának 
tartalmát képező fejlesztések 
összetételét – az első fordulós 
támogatási döntés 461 990 299 
Ft nagyságrendben csökkentett 
mértékben megítélt támoga
tásához igazítva – a mellékelt 
tartalom (2. számú melléklet) 
szerint megváltoztatja. 
2. A Közgyűlés felhatalmazza 
a polgármestert a második for
dulós pályázat 1. pontban meg
határozott fejlesztési tartalom 
figyelembevételével történő 
benyújtására, továbbá felha
talmazza a második fordulós 
pályázat benyújtásához szük
séges, a pályázati felhívásban 
előírt, a pályázat benyújtásához 
kapcsolódó nyilatkozatok és 
kapcsolódó intézkedések meg
tételére, valamint nyertes pályá
zat esetén a támogatási szerző
dés aláírására.
Határidő: határozat megküldé
sére: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

207/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

a „KMOP-2007-5.2.1/B – Pest 
megyei településközpontok 
fejlesztése Integrált telepü-

lésfejlesztés Pest megyében” 
című pályázattal összefüggő 

döntésekről

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése tekintettel arra a 

körülményre, hogy a „KMOP
20075.2.1/B – Pest megyei 
településközpontok fejlesztése 
– Integrált településfejlesztés 
Pest megyében” című pályázati 
kiírásra benyújtott pályázatára 
vonatkozó első fordulós támo
gatási döntés alapján a pályázat 
támogatási összege 800 000 000 
Ft összegben került megállapí
tásra, és a támogatás aránya 
maximálisan 78,57% lehet, úgy 
dönt, hogy – szükség esetén 
– a saját forráshoz a minden
kor hatályos áfatörvény szerin
ti esetlegesen megemelkedett 
saját forrás összegét biztosítja, 
az a város 2009. évi költségve
téséről szóló rendelet 9. számú 
mellékletének 2.2.1 19. során 
rendelkezésre áll. 
Határidő: határozat megküldé
sére: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

208/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

a „KMOP-2007-5.2.1/B – Pest 
megyei településközpontok 
fejlesztése Integrált telepü-

lésfejlesztés Pest megyében” 
című pályázattal összefüggő 

döntésekről

1. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a „KMOP20075.2.1/B – 
Pest megyei településközpontok 
fejlesztése – Integrált település
fejlesztés Pest megyében” című 
pályázati kiírásra benyújtott 
pályázatának 2. fordulós kötele
zettségei teljesítése érdekében – 
tekintettel a Közgyűlés nyári ülé
sezési szünetére – felhatalmaz
za a Városfejlesztési, Műszaki 
és Mezőgazdasági Bizottságot, 
hogy a pályázat keretében a 
közgyűlési szünet időszakában 
benyújtásra kerülő, közgyűlési 
döntést igénylő dokumentumo
kat (Akcióterületi terv és annak 
mellékletei) benyújtásuk előtt 
értékelje, és döntsön azok elfo
gadásáról. 
2. A Városfejlesztési, Műszaki 
és Mezőgazdasági Bizottság a 
döntéseit követő első közgyű
lési ülés alkalmával beszámol 
e határozatokról, és javasolja 
azok Közgyűlés általi megerő
sítését. A megerősítésről szóló 
közgyűlési döntésről a pályá
zati dokumentumokat befoga
dó Közreműködő Szervezetet, a 
Pro Régió Nonprofit Kft.t érte
síteni kell.
Határidő: határozat megküldé
sére: azonnal 
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

209/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

az érdi Csér és Csíz, Cinke 
és Cankó utca megnyitása, 

csatornázása megvalósulása 
érdekében szükséges  

döntések meghozataláról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az érdi Csér és Csíz 
utcák megnyitása érdekében a 

260/2008.(IX.11.) KGY. határo
zat 5. pontjának második tag
mondatában foglaltaknak meg
felelően a 16743/2, 16744/6, 
16744/7 16761/2, 16769/3, 
16771/3, 16774/3, 16674/4, 
16743/4, 16747/4, 16751/4, 
16756/6, 16758/6, 16766/6, 
16769/6, 16663/2, 16668/4 hely
rajzi számú ingatlanokat, vala
mint a 16 760 hrszú ingatlannak 
a Csér és Csíz utcák nyomvo
nalába illeszkedő a megosztás 
után kialakuló részét, valamint 
a Cinke és a Cankó utcák meg
nyitása érdekében a 16732/5, 
16732/9 hrszú ingatlanokat 
– amennyiben azt a tulajdono
sok út céljára az önkormány
zat részére térítésmentesen 
felajánlják – Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vagyoná
ról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 36/2008. (VI. 27.) KGY. 
rendelet 20. § (1) alapján elfo
gadja azzal a feltétellel, hogy a 
még nem közművesített terüle
teken az érintett tulajdonosok 
vállalják az önerőből történő 
közművesítést.
A Közgyűlés felkéri a polgár
mestert, hogy a tulajdonba 
vételhez szükséges szerződések 
megkötése céljából keresse meg 
az érintett tulajdonosokat, és 
ingatlanfelajánlásuk esetén írja 
alá a tulajdon átruházási szer
ződéseket.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

210/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

az érdi Csér és Csíz, Cinke és 
Cankó utca ingatlan tulajdo-
nosaival ingatlanhasználati 

megállapodások megkötéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az érdi Csér, Csíz utcák, 

és azok környéke csatornahá
lózatának kiépítése érdekében 
a 16743/2, 16744/6, 16761/2, 
16769/3, 16771/3, 16774/3, 
16674/4, 16743/4, 16747/4, 
16751/4, 16756/6, 16758/6, 
16766/6, 16769/6, 16663/2, 
16668/4 helyrajzi számú ingat
lanok, valamint a 16 760 hrszú 
ingatlan tulajdonosaival, vala
mint a Cinke, a Cankó utcák, 
és azok környéke csatornahá
lózatának kiépítése érdekében 
a 16732/5, 16732/9, valamint a 
11867 helyrajzi számú ingatlan 
tulajdonosaival, amennyiben az 
szükséges, a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet 3. § (2) bekezdése sze
rint szükséges ingatlanhaszná
lati megállapodásokat megköti. 
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a szerződések 
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

211/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

az érdi Csér és Csíz utcák 
megnyitásához szükséges 

dokumentumok költségeiről 

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az érdi Csér és Csíz utcák 
megnyitásához szükséges válto
zási vázrajzok elkészítésének 
költségeire és a tulajdoni lapok 
megrendelésére Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 
2009. évi költségvetéséről szóló 
rendelet 5.1.3.2. sora terhére 
1 millió forint előirányzatot biz
tosít.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

A Kós Károly Szakképző Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A  

– alapján pályázatot hirdet

matematika–fizika szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Ercsi út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
matematika és fizika tantárgyak tanítása szakiskolában és szakközépiskolában
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: 
• Egyetem, matematika–fizika szak,
A pályázat  részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget igazoló okirat másolata, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A  pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 12.
A pályázatok benyújtásának módja:
  Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Ercsi út 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 21/2009, valamint a munkakör megnevezését: Matematika-fizika 
szakos középiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal honlapja


