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250/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t

a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és uszodaberuházással

kapcsolatos vizsgálatról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
felhatalmazza a Polgármester, 
hogy külső szakértő bevonásával 
vizsgáltassa meg a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és tanuszoda 
beruházásával kapcsolatos folya‑
matot a tervezés kezdetétől, a tel‑
jes eljárásra kiterjedően. 
A vizsgálat terjedjen ki arra, hogy 
a pályázati eljárás során tervezé‑
si, engedélyezési, kivitelezési, irá‑
nyítási szempontból a szükséges 
lépések az előírásoknak megfele‑
lően, jogszerűen történtek‑e meg, 
valamint a beruházás költségve‑
tése gazdaságosan, és célszerűen 
lett‑e megállapítva. 
A vizsgálat eredményét a Pénzügyi 
és Költségvetést Ellenőrző, illet‑
ve a Városfejlesztési, Műszaki és 
Mezőgazdasági Bizottság tárgyal‑
ja meg, és a vizsgálat eredmé‑
nyét a Polgármester terjessze a 
Közgyűlés elé.
Határidő: 2009. november 15.
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

251/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t

„A térségi közigazgatási és köz-
szolgáltatási informatikai rend-
szerek továbbfejlesztése” című, 

KMOP-2009.4.7.1. kódszámú 
pályázaton való részvételről

I/1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése úgy dönt, hogy 
pályázatot nyújt be a Közép‑
Magyarországi Operatív Program 
keretében, a „A térségi közigazga‑
tási és közszolgáltatási informati‑
kai rendszerek továbbfejlesztése” 
(kódszám: KMOP‑2009‑4.7.1.) 
címen kiírt egyfordulós pályázati 
kiírásra.
I/2. A pályázathoz szükséges 
önrészt az Önkormányzat 2009. 
évi költségvetése terhére bizto‑
sítja.
I/3. A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a pályázat benyúj‑
tásához szükséges intézkedések 
megtételére, egyúttal felhatalmaz‑
za a pályázati felhívásban előírt, a 
pályázat benyújtásához kapcso‑
lódó nyilatkozatok megtételére, 
a csatlakozó önkormányzatokkal 
való tárgyalások lebonyolítására, 
valamint nyertes pályázat esetén a 
támogatási szerződés aláírására.
I/4. A Közgyűlés felkéri a 
Polgármestert, hogy a végleges 

pályázati kiírás ismeretében 
a pályázat benyújtásáról és az 
önrész biztosításáról szóló vég‑
leges döntési javaslatot terjessze 
ismételten a Közgyűlés elé.
II. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése úgy dönt, hogy a 
Közép‑Magyarországi Operatív 
Program keretében, „A térségi 
közigazgatási és közszolgáltatási 
informatikai rendszerek tovább‑
fejlesztése” (kódszám: KMOP‑
2009‑4.7.1.) címen kiírt egyfordu‑
lós pályázati kiírásra benyújtásra 
kerülő pályázatának előkészítése, 
illetve a pályázat benyújtásához 
előírt dokumentumokat elkészítő 
cég/cégek kiválasztása érdekében 
közbeszerzési eljárás indítását 
határozza el a város 2009. évi 
költségvetése terhére.
Határidő: a Közgyűlés októberi 
ülése
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

252/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t

az „Energetikai és azzal  
kapcsolatos szolgáltatási  

koncesszió” közbeszerzési eljá-
rása alapján benyújtott ajánlat 

elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű‑
lése az „Energetikai és azzal kap‑
csolatos szolgáltatási koncesszió” 
keretében megvalósuló korszerűsí‑
tés teljesítésére 54 284 000 Ft+áfa, 
összesen 67 855 000 Ft/év szolgál‑
tatási díjat a következő 15 évben a 
város költségvetésébe betervezi.
Az RFV ESCO Kft‑vel kötendő 
szerződés kötelezettségvállalásá‑
hoz a 2009. évi költségvetés 5. 
számú melléklet 1.3.2. során a 
fedezet rendelkezésre áll.
Határidő: a város költségvetései‑
ről szóló rendeletek előkészítése
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

253/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t

az iskolabusz-járat  
működtetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az Ófaluban lakó általános isko‑
lás korú tankötelezettek számá‑
ra indított iskolabusz működte‑
tését a 2009/2010. tanévben az 
53/2008.(III. 27.) KGY határozat 
szerint biztosítja. A 2009. évi költ‑
ségvetésben az előirányzat az 5. 
számú melléklet 1.3.2. soron ren‑
delkezésre áll.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert 

a szükséges intézkedések meg‑
tételére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

254/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t

a közösségi közlekedés tovább-
fejlesztéséhez szükséges meg-

alapozó tanulmány 
elkészíttetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a város 2009. évi költségvetése 
általános tartalékának terhére – 9. 
sz. melléklet 1. sor – legfeljebb 
ötmillió Ft‑ot biztosít a közösségi 
közlekedés továbbfejlesztéséhez 
szükséges megalapozó tanulmány 
elkészíttetésére.
A Közgyűlés felkéri a 
Polgármestert, hogy – a vonatkozó 
jogszabályokban, valamint a helyi 
Közbeszerzési Szabályzatban 
foglaltak szerint gondoskodjon 
a tanulmány elkészíttetéséhez 
szükséges közbeszerzési eljárás 
megindításáról.
A Közgyűlés felkéri a Polgármes‑
tert, hogy a 2009. évi költségve‑
tés fentieknek megfelelő tartalmú 
módosítását terjessze a Közgyűlés 
soron következő ülése elé.
Határidő: a határozat továbbításá‑
ra – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

255/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t

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

fejlesztése – Integrált település-
fejlesztés Pest megyében” című 
pályázattal összefüggő dönté-

sekről szóló 205/2009. (VI. 25.) 
KGY. számú  

határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
úgy dönt, hogy a „KMOP‑2007‑
5.2.1/B – Pest megyei település‑
központok fejlesztése – Integrált 
településfejlesztés Pest megyében” 
című pályázati kiírásra második 
fordulóban benyújtásra kerülő, 
„Érd MJV városközponti akcióte‑
rülete attraktivitásának, valamint 
funkcionális működésének fej‑
lesztése” című pályázatához szük‑
séges saját forrást, 305 431 165  
forintot biztosítja, mely összeg a 
város 2009. évi költségvetésben a 
következők szerint rendelkezésre 
áll: 9. számú melléklet céltarta‑
lékok 2.2.1.19 sor 272 725 000 Ft, 
valamint a 9. számú melléklet 1. 
során 32 706 165 Ft.

Határidő: határozat megküldésé‑
re: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

256/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t

az érdi Csér és Csíz, Cinke és 
Cankó utcákban lévő, valamint 
a további csatornaberuházással 
érintett magántulajdonban lévő 

ingatlanokon 
hatóság általi vízvezetési  

szolgalom alapításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz‑
gyűlése érdi Csér, Csíz, Cinke, 
Cankó utcákban lévő, az érdi 
11867 hrsz‑ú, valamint a továb‑
bi csatornaberuházással érintett 
magántulajdonban lévő ingatla‑
nok vonatkozásában a Közép‑
Duna Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségtől a vízgazdálko‑
dási hatósági jogkör gyakor‑
lásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet 6. §‑a alapján 
vízvezetési szolgalom alapítását 
kéri, amennyiben az a csatorná‑
zási beruházás megvalósulása 
érdekében szükséges. 
Felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a szolgalom alapításához, 
illetve a vízjogi létesítési enge‑
délyezési eljárás lefolytatásához, 
szükséges további intézkedéseket, 
jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

257/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t

az érdi Csér és Csíz, Cinke és 
Cankó utcákban lévő, valamint 
a további csatornaberuházással 
érintett magántulajdonban lévő 
ingatlanokon a vízvezetési szol-
galomalapításokkal összefüggő 
kártalanítások, eljárási és más 
díjak, egyéb költségek fedezé-

séről

Érd Megyei Jogú Város Köz‑
gyűlése érdi Csér, Csíz, Cinke, 
Cankó utcákban lévő, a 11867 
hrsz‑ú, valamint a további csator‑
naberuházással érintett magántu‑
lajdonban lévő ingatlanok vonat‑
kozásában a 2010. évi költségve‑
tésében elkülönít ötmillió Ft‑ot 
az ingatlanvásárlás és kártalanítás 
soron a vízvezetési szolgalomala‑
pításokkal összefüggő kártalaní‑
tások, eljárási és más díjak, egyéb 
költségek fedezésére. 
A 2009. évi költségvetés 8. számú 
mellékletében 1.2.3.6. önkor‑

mányzati ingatlanok egyéb jogi 
rendezése soron az előirányzat 
rendelkezésre áll.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

258/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t

a Batthyány Általános Iskola és 
Sportiskola Alapító Okiratának 

módosításáról
 
Érd Megyei Jogú Város Köz‑
gyűlése a Batthyány Általános 
Iskola és Sportiskola 133/2009. 
(V. 21.) KGY. határozattal elfoga‑
dott Alapító okiratát az 1. számú 
melléklet szerint módosítja, és 
elfogadja a 2. számú mellékletben 
szereplő egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító okiratot. 
A Közgyűlés felkéri a 
Polgármestert, hogy a módosított 
és az egységes szerkezetbe fog‑
lalt Alapító okiratot a Közgyűlés 
nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbításá‑
ra – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

259/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Bolyai János Általános Iskola 
Alapító Okiratának módosítá-

sáról

Érd Megyei Jogú Város Köz‑
gyűlése a Bolyai János Általános 
Iskola 131/2009. (V. 21.) KGY. 
határozattal elfogadott Alapító 
okiratát az 1. számú melléklet 
szerint módosítja, és elfogadja a 
2. számú mellékletben szerep‑
lő egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot. 
A Közgyűlés felkéri a Polgár‑
mestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot a Közgyűlés nevé‑
ben írja alá.
Határidő: a határozat továbbításá‑
ra – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

260/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű‑
lése a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola 134/2009. (V. 21.) KGY. 
határozattal elfogadott Alapító 
okiratát az 1. számú melléklet 
szerint módosítja, és elfogadja a 
2. számú mellékletben szerep‑
lő egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot. 
A Közgyűlés felkéri a 
Polgármestert, hogy a módosított 
és az egységes szerkezetbe fog‑
lalt Alapító okiratot a Közgyűlés 
nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbításá‑
ra – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

261/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola 138/2009. (V. 21.) KGY. 
határozattal elfogadott Alapító 
okiratát az 1. számú melléklet 
szerint módosítja, és elfogadja a 
2. számú mellékletben szerep‑
lő egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot. 
A Közgyűlés felkéri a 
Polgármestert, hogy a módosított 
és az egységes szerkezetbe fog‑
lalt Alapító okiratot a Közgyűlés 
nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbításá‑
ra – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

262/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola Alapító 

Okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola 136/2009. (V. 21.) KGY. 
határozattal elfogadott Alapító 
okiratát az 1. számú melléklet 
szerint módosítja, és elfogadja a 
2. számú mellékletben szerep‑
lő egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot. 
A Közgyűlés felkéri a 
Polgármestert, hogy a módosított 
és az egységes szerkezetbe fog‑
lalt Alapító okiratot a Közgyűlés 
nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbításá‑
ra – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

263/2009. (IX. 10.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Széchenyi István Általános 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a Széchenyi István Általános 
Iskola 135/2009. (V. 21.) KGY. 
határozattal elfogadott Alapító 
okiratát az 1. számú melléklet 
szerint módosítja, és elfogadja a 
2. számú mellékletben szerep‑
lő egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot. 
A Közgyűlés felkéri a 
Polgármestert, hogy a módosított 
és az egységes szerkezetbe fog‑
lalt Alapító okiratot a Közgyűlés 
nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbításá‑
ra – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol‑
gármester

*

A rendeletek és a határozatok 
mellékletei a Polgármesteri Hiva
tal Önkormányzati, Szervezési és 
Törvényességi Irodáján, valamint 
a www.erd.hu weboldalon tekint
hetők meg.

közzététel


