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56/2009. (IX. 11.) KGY.
r e n d e l e t e

a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben foglalt, az elektro-
nikus ügyintézés lehetőségeire 

vonatkozó  
eljárási cselekményekről szóló 
37/2005. (X. 25.) ÖK. rendelet 

hatályon kívül  
helyezéséről

1. § Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése hatályon kívül helyezi a 
közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályai
ról szóló 2004. évi CXL. törvény
ben foglalt, az elektronikus ügy
intézés lehetőségeire vonatkozó 
eljárási cselekményekről szóló 
37/2005. (X. 25.) ÖK. számú ren
deletét. 
2. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester	

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
szeptember 10‑ei ülésén.

57/2009. (IX. 11.) KGY.
r e n d e l e t e

a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igény-

bevételéről és  
a fizetendő térítési díjakról 
szóló 13/2000. (III. 21.) ÖK. 

rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igény
bevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 13/2000. (III. 21.) 
ÖK. rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja:
1. § A Rendelet 6/A. § (9) és (10) 
bekezdései az alábbiak szerint 
módosulnak:
„(9) A 29/1993. (II. 17.) Korm. 
rendelet 31. §a és a 133/1997. 

(VII. 29.) Korm. rendelet 15. §a 
szerint nyilvántartott díjhátralék
ról az intézményvezető negyed
évenként tájékoztatja a fenntar
tót. A személyi térítési díj és a 
befolyt térítési díj különbözetét 
az intézményvezető nyilvántart
ja, és az ellátott halála esetén 
hagyatéki teherként az eljáró köz
jegyzőnek bejelenti.
(10) A személyi térítési díj össze
gét az intézményvezető a (4) és 
(5) bekezdés alapján állapítja 
meg.” 
2. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester	

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
szeptember 10‑ei ülésén.

58/2009. (IX. 11.) KGY.
r e n d e l e t e

az önkormányzat által fenntar-
tott élelmezést nyújtó intézmé-

nyek napi  
nyersanyagköltségének  

meghatározásáról szóló 8/1996. 
(III. 13.) ÖK. rendelet módosí-

tásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az önkormányzat által fenn
tartott élelmezést nyújtó intézmé
nyek napi nyersanyagköltségének 
meghatározásáról szóló 8/1996. 
(III. 13.) ÖK rendeletét (további
akban rendelet) az alábbiak sze
rint módosítja:
1. § A Rendelet 3. § (8)(9) bekez
dése helyébe az alábbi rendelke
zések lépnek:
„(8) Ha a jogosult az ellátását 
betegség vagy egyéb ok miatt 
nem kívánja igénybe venni, e 
tényt az intézmény vezetője felé 
legkésőbb a tárgynapon 11.00 
óráig személyesen, telefonon 
vagy elektronikus úton be kell 
jelenteni. A bejelentést követő 
naptól a jogosult mentesül a térí

tési díj fizetése alól. Az étkezés 
újbóli igénylését az esedékessé
get megelőző 2. napon 11.00 óráig 
kell bejelenteni az intézményve
zetőnél. 
(9) Az intézményvezető a (8) 
bekezdés szerinti bejelentéseket 
oly módon és időben továbbítja 
az Intézményi Gondnokság felé, 
hogy azt legkésőbb 12.00 óráig 
megküldhesse az ellátás szolgál
tatója felé.”
2. § A rendelet 1. számú és 2. 
számú melléklete helyébe e ren
delet 1. számú és 2. számú mel
léklete lép.
3. § Jelen rendelet 2009. október 
1jén lép hatályba. 

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester	

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
szeptember 10‑ei ülésén.

59/2009. (IX. 11.) KGY.
r e n d e l e t e

az Érd Város háziorvosi körze-
teiről szóló, 14/2002. (VII. 22.) 

ÖK. rendelet 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az Érd Város háziorvosi kör
zeteiről szóló 14/2002. (VII. 22.) 
ÖK. rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja:
1. § A Rendelet 1. számú mellék
letének a „felnőtt háziorvosi kör
zetek” cím alatti táblázat 1. és 10. 
pontja helyébe az alábbi lép:
„1. Bántóné dr. Lendvai Andrea 
Erzsébet, MENAN Bt. 
10. Dr. Koczka Zsuzsanna, Príma
90 Kft.”
2. § A Rendelet 6. számú mel
lékletének a „felnőtt háziorvosi 
rendelők” cím alatti táblázatának 
1., 7., 8., 10., 20. pontja helyébe 
az alábbi lép:
„1. Bántóné dr. Lendvai Andrea 
Erzsébet
 Érd, Római út 24.

7. Dr. Incze Ferenc
 Érd, Riminyáki út 25.
8. Dr. Radvánszky Katalin
 Érd, Riminyáki út 25.
10. Dr. Koczka Zsuzsanna 
 Érd, Arany János út 7.
20. Dr. Pityi Imre
 Érd, Riminyáki út 25.”
3. § Jelen rendelet 2009. novem
ber 2án lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
szeptember 10‑ei ülésén.

246/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t

együttműködési megállapodás 
megkötéséről  

a háziorvosi rendelők  
székhelyeinek és telephelyei-

nek áthelyezéséről a Riminyáki 
út 25. szám alatti ingatlanra

1. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az egészségügyi alap
ellátáshoz kapcsolódó kötele
zettségét a 7., 8. és 20. számú 
háziorvosi körzetek tekintetében 
a Riminyáki út 25. szám alatti 
ingatlanon lévő Egészségházban 
látja el.
2. A Közgyűlés a RadIn Bt. képvi
seletében dr. Radvánszky Katalin 
(8. háziorvosi körzet) és dr. Incze 
Ferenc (7. háziorvosi körzet), 
valamint a PIMMed Bt. képvise
letében dr. Pityi Imre (20. házi
orvosi körzet) háziorvosok fel
adatellátási szerződésének módo
sításához a székhely és a telep
hely tekintetében hozzájárul, és 
felhatalmazza a Polgármestert a 
feladatellátási szerződés módosí
tásának aláírására.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
felkéri a RadIn Bt.t, valamint a 
PIMMed Bt.t, hogy a Fővárosi és 
Pest Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárnál a finanszírozási szer
ződését módosítsa, és a szükséges 
jogi intézkedéseket tegye meg. 

3. A RadIn Bt. képviseletében dr. 
Radvánszky Katalin (8. házior
vosi körzet) és dr. Incze Ferenc 
háziorvosok (7. háziorvosi kör
zet), valamint a PIMMed Bt. kép
viseletében dr. Pityi Imre házi
orvos (20. háziorvosi körzet) az 
Érd, Tompa Mihály út 1. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú 
háziorvosi rendelőt Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 
birtokába legkésőbb a Riminyáki 
út 25. szám alatti ingatlanon 
lévő Egészségház használatba
vételi engedélyének jogerőre 
emelkedésétől számított 3 héten 
belül visszaadják, amennyi
ben 2009. szeptember 31ig az 
Önkormányzattal a feladatellátási 
szerződéseik módosítása aláírás
ra kerül.
4. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a Szirt Invest Üzemeltető 
és Vagyonkezelő Kft.vel mint 
Beruházóval olyan tartalmú szer
ződést köt, melynek értelmében 
az önkormányzat az alapellátási 
kötelezettségét oly módon látja 
el, hogy a fenti ingatlanon léte
sített Egészségházban ingyene
sen 50 évre szóló haszonélvezeti 
jogot kap 3 felnőttháziorvosi 
rendelőre, és ezzel egyidejű
leg ingyenesen használati jogot 
enged a három felnőtt háziorvos 
részére.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírá
sára.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

247/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t

Érd Megyei Jogú Város 2009. 
évi költségvetésének I. féléves 

teljesítéséről

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a 2009. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló I. féléves 
tájékoztatót tudomásul veszi.
(A tájékoztatóhoz tartozó mel
lékletek a www.erd.hu internetes 

oldalon és a Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati és Szervezési 
Irodáján megtekinthetők)

248/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t

fedezet biztosításáról 
a Gárdonyi Géza Általános 

Iskola beruházásánál jelentke-
ző többletköltségekre

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a Gárdonyi Géza Általános Iskola 
a KMOP4.3.220080132 pályázat
ban foglalt beruházásának befe
jezéséhez szükséges 29 705 437 
Ft többletköltséget a 2009. évi 
költségvetés 9. számú melléklet 
2.2.1.17. sora terhére biztosítja.
A Közgyűlés felkéri a polgármes
tert, hogy a 2009. évi költségvetés 
soron következő módosításakor 
gondoskodjon a 2009. évi költ
ségvetésben az előirányzat átve
zetéséről. 
Határidő: a költségvetés módosí
tására – a következő ülés
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

249/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t

fedezet biztosításáról 
a Gárdonyi Géza Általános 

Iskola Tanuszoda építésénél 
jelentkező többletköltségekre

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola Tanuszoda beruházásá
nak befejezéséhez szükséges 
30 803 092 Ft többletköltséget a 
2009. évi költségvetés 9. számú 
melléklet 2.2.1.17. sora terhére 
biztosítja.
A Közgyűlés felkéri a polgármes
tert, hogy a 2009. évi költségvetés 
soron következő módosításakor 
gondoskodjon a 2009. évi költ
ségvetésben az előirányzat átve
zetéséről. 
Határidő: a költségvetés módosí
tására – a következő ülés
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

közzététel


