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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
186/2009. (VI. 25.) KGY.

h a t á r o z a t
a Városfejlesztési, Műszaki és 

Mezőgazdasági Bizottság
tagjának visszahívásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Városfejlesztési, Műszaki 
és Mezőgazdasági Bizottságból 
Kubatov István képviselőt vissza
hívja.

187/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

az Európai Uniós és 
Nemzetközi Kapcsolatok 

Bizottság tagjának  
visszahívásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az Európai Uniós és 
Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottságából Szabó Béla képvi
selőt visszahívja. 

188/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

az Európai Uniós és 
Nemzetközi Kapcsolatok 

Bizottság
tagjának megválasztásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az Európai Uniós és 
Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottsága tagjává Kubatov 
István képviselőt megválasztja. 

189/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

a Városfejlesztési, Műszaki és 
Mezőgazdasági Bizottság 

tagjának megválasztásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a Városfejlesztési, 
Műszaki és Mezőgazdasági 
Bizottság tagjává Szabó Béla 
képviselőt megválasztja.

190/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

az Alsó utca felső szakaszá-
ból terület közterületből való 

kivonásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzat Közgyűlése a tulaj
donát képező Érd, Alsó utca, 
22 710 hrszon nyilvántartott, 5 
ha 1259 m2 nagyságú kivett köz
területből, kb. 4000 m2 nagysá
gú, mélygarázs kialakításához 
szükséges, a határozat mellék
letét képező térképen megjelölt 
területet a közterületi besorolás
ból kivonja, s azt forgalomké
pes területté, azaz „kivett beépí
tetlen területté” minősíti. 
A Közgyűlés felkéri a polgár
mestert, hogy az új helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv 
előkészítésekor a fenti területet 
„terepszint alatti építési hely
ként” szabályozza.
Felhatalmazza a polgármestert 
a szükséges, földhivatali ingat
lannyilvántartásba történő 
bejegyzésre alkalmas műszaki 

munkarészek megrendelésére, 
és aláírására.
Határidő: folyamatos, legfeljebb 
6 hónap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
 

191/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

Dr. Szojka Tímea háziorvos 
működtetési joga elidegeníté-
séhez és Bántóné Dr. Lendvai 

Andrea Erzsébet háziorvos 
működtetési jog megszerzésé-

hez való hozzájárulás  
megadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése hozzájárul, hogy Dr. Szojka 
Tímea háziorvos a működte
tési jogát Bántóné Dr. Lendvai 
Andrea Erzsébet háziorvos 
részére elidegenítse, és Bántóné 
Dr. Lendvai Andrea Erzsébet a 
működtetési jogot megszerez
ze.
A Közgyűlés Bántóné Dr. 
Lendvai Andrea Erzsébettel, a 
MENAN Bt. háziorvosával fel
adatellátási szerződést köt 2009. 
szeptember 1jétől az 1. számú 
háziorvosi körzet alapellátásra, 
és hozzájárul, hogy Bántóné 
Dr. Lendvai Andrea Erzsébet 
vállalkozó háziorvos az OEP 
Pest Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárával finanszírozási szer
ződést kössön.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a feladatellátási 
szerződés megkötésére Bántóné 
Dr. Lendvai Andrea Erzsébettel, 
a MENAN Bt. vállalkozó házior
vosával az 1. számú háziorvosi 
körzet alapellátásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

192/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

a csatorna pályázathoz kap-
csolódó kiegészítő megállapo-

dás megkötéséről az 
ÉTV Kft.-vel és a szakmai 

befektetőkkel

1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felhatalmazza 
a polgármestert az ÉTV Kft.
vel és a szakmai befektetők
kel (Veolia és FCSM Zrt.) olyan 
kiegészítő megállapodás aláírá
sára, amely biztosítja, hogy az 
ÉTV Kft. és a szakmai befek
tetők is elfogadják a KEOP 
Támogatási Szerződés mellék
letét képező Megvalósíthatósági 
Tanulmányban szereplő, 2008. 
évi áron meghatározott díjakat. 
2. A megállapodásnak tartal
maznia kell, hogy ha a fajlagos 
üzemeltetési költségek terve
zettől eltérő (várhatóan alacso
nyabb) alakulása ezt szükséges
sé teszi, a szakmai befektetők és 
az üzemeltető az előbbiekben 
meghatározott díjak módosítá
sát is elfogadják, valamint olyan 

elszámolási rendszert határoz
nak meg, amely biztosítja, hogy 
az ÉTV Kft. tulajdonosi körébe 
tartozó szakmai befektetők a 
KEOP támogatásból jogosulat
lan haszonhoz nem jutnak.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

193/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

üzletrész térítésmentes  
átadásáról

a) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése 
az Érd és Térsége Víziközmű 
Kft.től a saját üzletrész szétosz
tásából származó 36 900 000 Ft 
névértékű üzletrész térítésmen
tes átadását elfogadja.
b) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése 
a Veolia Víz Zrt.től az Érd és 
Térsége Víziközmű Kft.ben 
meglévő 18 110 000 Ft névérté
kű üzletrészének térítésmentes 
átadását elfogadja.
c) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése 
a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt.től az Érd és Térsége 
Víziközmű Kft.ben meglévő 
4 530 000 Ft névértékű üzletré
szének térítésmentes átadását 
elfogadja.
A Közgyűlés meghatalmazza 
a polgármestert, hogy a fenti 
üzletrész átadásról szóló meg
állapodásokat aláírja.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

194/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

az ÉTV Kft-ben lévő önkor-
mányzati üzletrészről

1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az ÉTV Kft.
ben legalább a 2006. február 
17én aláírt Együttműködési 
Megállapodásban célként meg
határozott tulajdoni részesedé
sét a Megállapodásban foglaltak 
szerint kialakítja, fenntartja, 
magántulajdonos számára nem 
értékesíti és az ÉTV Kft.re 
vonatkozóan csak olyan dön
téseket hagy jóvá, amelyek az 
ÉTV Kft. többségi önkormány
zati tulajdonban tartását nem 
veszélyezteti.
2. Érd MJV Közgyűlése felha
talmazza a polgármestert, hogy 
a fentieknek megfelelő tarta
lommal és a KEOP pályázatban 
megfogalmazott elvárásoknak 
megfelelően nyilatkozzon. 
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

195/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érdi Csatornamű 
Vízgazdálkodási Társulattal 

való megállapodás  
megkötéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése felhatalmazza a polgármes
tert az Érdi Csatornamű Vízgaz
dálkodási Társulattal a mellé
kelt tartalmú Megállapodás 
megkötésére.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

196/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érd és térsége 
Szennyvízelvezetési- 
és Szennyvíztisztítási 

Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az Érd és Térsége 
Szennyvízelvezetési és Szenny
víztisztítási Önkormányzati 
Társulás jelen határozat mel
lékletét képező, módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodását jóvá
hagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

197/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

Érd Megyei Jogú Város köz-
oktatási intézményeiben a 

2009/2010. tanévben a peda-
gógus álláshelyek számának 

és a felhasználható óraszámá-
nak meghatározásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a 2009/2010. tanévre, az 
oktatónevelő intézmények heti 
órakeretét és pedagógus lét
számát az alábbi táblázatban 
meghatározottak szerint hagyja 
jóvá. 
(Lásd táblázat).
Az intézmények a meghatáro
zott órakereteken belül ellátják a 
BTMes gyerekek fejlesztését, az 
Egységes Pedagógiai Szolgálat 
pedagógusainak igénybevétele 
nélkül.
A 2008/2009. tanévben a 
Közgyűlés által jóváhagyott 
közel 60 millió Ftos fenntartói 
kiegészítés, kiváltásra került az 
alábbiakkal:
az emelt szintű oktatás finan
szírozásával, ami éves szinten 
kb. 23 millió Ft, 
a BTMes tanulók ellátásával ez 
éves szinten kb. 30 millió Ft,
a két intézményben (Hunyadi 
Iskola 15 óra/hét, a Vörösmarty 
Gimnáziumban 35 óra/hét) 
továbbra is a fenntartói kiegé

Táblázat a 197/2009. (VI. 25.) KGY. határozathoz

Iskolák neve Összes heti  
órakeret:

Ebből 
túlórában 
tervezett:

Pedagógus  
álláshelyek  

száma:

Kincses Óvoda   63,5

Szivárvány   60,6

Batthyány Általános Iskola 773 92 31,75

Bolyai János Általános Iskola 1 131 109 47,00

Gárdonyi Géza Általános Iskola 704 86 29,50

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 589 83 24,00

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 1 334 155 54,25

Széchenyi István Általános Iskola 1 133+5* 142 46,00

Teleki Sámuel Általános Iskola 905 114 37,25

Kós Károly Szakképző Iskola 900 91 34,00

Vörösmarty M. Gimnázium 1 216 164 49,00

Móra Ferenc Általános Iskola 439 66 19,00

Lukin AMI 682 12 31,30

527,15

szítés, ami éves szinten kb. 7 
millió Ft. 
Az intézményvezetők az intéz
ményüket érintő változásokat 
átvezetik az elemi költségveté
sükön. 
Határidő: 2009. augusztus 15., 
az álláshelyek betöltésére és 
a változások átvezetésére, az 
álláshelyek meghirdetésére 
azonnal.
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester és az intézmény
vezetők

198/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat létszámának  

meghatározásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a 2009/2010. tanévre 
az Egységes Pedagógiai Szak
szolgálat dolgozóinak létszámát 
az alábbiak szerint határozza 
meg: 
– szakalkalmazottak álláshelye
inek száma: 33 
– technikai dolgozók álláshe
lye 2 
Határidő: az álláshely betöltésé
re és a változások átvezetésére 
– 2009. augusztus 15. az állás
hely meghirdetésére – azonnal.
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester és az intézmény
vezető.

199/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

a 2009/2010. tanévre a városi 
Szakszervezeti Titkár számá-
ra órakedvezmény biztosítá-
sáról a Széchenyi Általános 

Iskolában

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a 2009/2010. tanévre 
a városi Szakszervezeti Titkár 
számára heti 5 óra kedvezményt 

biztosít a Széchenyi Általános 
Iskolában.
Határidő: 2009. szeptember 1.
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester és az intézmény
vezető

200/2009. (VI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t

két álláshely biztosításáról 
a Közterület-felügyelet fel-

adat- és hatáskörébe tartozó 
többletfeladatok ellátása 

érdekében

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése 2 fő álláshelyet biztosít 
a Polgármesteri Hivatalban a 
Közterületfelügyelet feladat és 
hatáskörébe tartozó többletfel
adatok ellátására. A Közgyűlés 
ezzel a Polgármesteri Hivatal 
létszámát 2 fővel megemeli.
A Közgyűlés a fenti felada
tok ellátására szükséges 2 fő 
létszámfejlesztéssel kapcso
latos személyi juttatást 2009. 
augusztus 1. napjától a 2009. 
évi költségvetésében, az 5. sz. 
mellékletben az 1.1. személyi 
juttatások előirányzatának ter
hére 2.400  E Ft összegben biz
tosítja.
A Közgyűlés felkéri a pol
gármestert, hogy a 2009. évi 
költségvetés soron következő 
módosításakor gondoskodjon 2 
fő létszámbővítéssel kapcsola
tos pénzügyi fedezet biztosítá
sának a 2009. évi költségvetés
ben való átvezetéséről, továbbá 
a Polgármesteri Hivatal létszá
mának módosításáról.
Határidő: 2009. évi költségvetés 
soron következő módosítása
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester


