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f)  összvonalas  tanuló  és  nyug-
díjas bérlet  1.255,- Ft.”
2. § Jelen rendelet 2010. február 
1. napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2010. 
január 28-ai ülésén.

1/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

Dr. Ludwig Géza háziorvos 
működtetési joga elide-

genítéséhez és Dr. Bányai 
Zsuzsanna Erzsébet házior-

vos működtetési jog  
megszerzéséhez való 

hozzájárulás megadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lése  területi  ellátási  érdekből 
hozzájárul  Dr.  Ludwig  Géza 
háziorvos  működtetési  joga 
elidegenítéséhez,  és Dr. Bányai 
Zsuzsanna  Erzsébet  háziorvos 
működtetési  jog  megszerzésé-
hez.
A Közgyűlés  Dr.  Bányai  Zsu-
zsanna  Erzsébet  egyéni  vállal-
kozó  háziorvossal  feladat-el-
látási  szerződést  köt  területi 
ellátási  kötelezettséggel  2010. 
április  1-től  2015.  március  31-
ig  a  15.  számú  háziorvosi  kör-
zet  alapellátásra.  Hozzájárul, 
hogy  Dr.  Bányai  Zsuzsanna 
Erzsébet  egyéni  vállalkozó 
háziorvos  az  OEP  Pest  Megyei 
Egészségbiztosítási  Pénztárával 
finanszírozási  szerződést  kös-
sön.
A Közgyűlés  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  feladat-ellátá-
si  szerződés  megkötésére  Dr. 
Bányai  Zsuzsanna  Erzsébet 
egyéni vállalkozó háziorvosával 
a  15.  számú  háziorvosi  körzet 
alapellátásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

2/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

az önkormányzati miniszter 
1/2010. (I. 19.) ÖM rendelete 
– a bölcsődék és közoktatási 

intézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint közössé-
gi buszok beszerzése támoga-
tás igénybevételének részletes 
feltételeiről – alapján pályázat 

benyújtásáról

Érd  Megyei  Jogú  Város  Közgyű-
lése  úgy  dönt,  hogy  pályázatot 
nyújt  be  a  bölcsődék  és  a  köz-
oktatási  intézmények  infrastruk-
turális  fejlesztéséhez,  valamint 
közösségi  buszok  beszerzéséhez 
kapcsolódó,  központosított  elő-
irányzatból  származó  támogatás 
igénybevételének  részletes  felté-
teleiről  szóló 1/2010.  (I.  19.) ÖM 
rendeletben  foglalt  pályázati  fel-
hívásra  a  Kincses  Óvodához  tar-
tozó Ófalusi Tagóvoda (2030, Érd, 
Fő.u.12) infrastrukturális pályáza-
ta tárgyában.
Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkor-
mányzata  a  pályázathoz  szük-
séges  5  millió  forint  önerőt  az 
Önkormányzat 2010. évi átmeneti 
finanszírozásáról  és költségvetési 
gazdálkodásáról  szóló  76/2009. 
(XII.18.)  számú  rendeletének  ter-
hére biztosítja. 
A Közgyűlés  felkéri  a  Polgár-
mestert a pályázat benyújtásához 
szükséges  intézkedések  megté-
telére,  egyúttal  felhatalmazza 
a  pályázati  felhívásban  előírt,  a 
pályázat  benyújtásához  kapcso-
lódó  nyilatkozatok  megtételére, 
valamint nyertes pályázat esetén a 
támogatási szerződés aláírására. 
Határidő:  pályázat  benyújtására: 
2010. február 15.
Felelős:  T.  Mészáros  András  pol-
gármester

3/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

adatszolgáltatásról az érdi 
helyi járatok szolgáltatási 

volumenének mértéke  
tekintetében

Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lése  felkéri  a  Volánbusz  Zrt-t, 
hogy a 248/2008. (IX.11.) KGY. 
határozat  alapján  megkötött,  a 
helyi  tömegközlekedés  2008. 
évtől – 2012. évig történő finan-
szírozásáról  szóló  pénzügyi 
megállapodásnak  megfelelően, 
a hozzájárulás 2010. évre vonat-
kozó  összegének  felülvizsgála-
tához az érdi helyi járatok szol-
gáltatási  volumenének mértéke 
tekintetében  2010.  május  31-ig 
szolgáltasson adatot.
Határidő: a határozat közlésére 
azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

 4/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

rendeletalkotási javaslatról a 
szennyvízelvezető hálózatba 

történő utólagos bekötés  
szabályairól

Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lése  II.  fordulóra  alkalmasnak 
tartja  a  határozat  mellékletét 
képező  rendeletalkotási  javas-
latot  a  szennyvízelvezető  háló-
zatba  történő  utólagos  bekötés 
szabályairól. 
Határidő: II. fordulós tárgyalás-
ra  –  a  közgyűlés  2010.  február 
25-ei ülése
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester
A rendelet-tervezet  megtekint-
hető  a  város  honlapján  (www.
erd.hu),  illetve  a  Polgármesteri 
Hivatalban. 

5/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

rendeletalkotási javaslatról a 
szennyvízelvezető hálózatra 
történő közműcsatlakozás-

hoz, valamint a házi szenny-
vízhálózat kiépítéséhez nyúj-

tott önkormányzati  
támogatási rendszerről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lése  II.  fordulóra  alkalmasnak 

tartja  a  határozat  mellékletét 
képező  rendeletalkotási  javas-
latot  a  szennyvízelvezető  háló-
zatra  történő  közműcsatlako-
záshoz,  valamint  a  házi  szen-
nyvízhálózat kiépítéséhez nyúj-
tott  önkormányzati  támogatási 
rendszerről. 
Határidő: II. fordulós tárgyalás-
ra  –  a  közgyűlés  2010.  február 
25-ei ülése
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester
A rendelet-tervezet  megtekint-
hető  a  város  honlapján  (www.
erd.hu),  illetve  a  Polgármesteri 
Hivatalban. 

6/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium alapító 

okiratának elfogadásáról

Érd  Megyei  Város  Közgyűlése 
elfogadja  a  Gárdonyi  Géza 
Általános  Iskola  és Gimnázium 
módosított  egységes  szerkezet-
be foglalt alapító okiratát. 
Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lése  felkéri  a  polgármestert  a 
szükséges  intézkedések megté-
telére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester
Az alapító okirat megtekinthető 
a  város  honlapján,  valamint  a 
Polgármesteri Hivatalban.
 

7/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium  

álláshelyének  
meghatározásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lése  a  2010/2011.  tanévre  a 
gimnáziumi  tagozat  oktatási 
feladatainak  ellátásához  2010. 
augusztus 16-tól 4,16 álláshelyet 
határoz meg. Az álláshelyekhez 
szükséges  bérköltséget  –  3.396 
750 Ft/4,5 hónap – a város 2010. 

évi költségvetésébe betervezi.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

8/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érdi Városfejlesztési Kft. 
üzleti terve alapján  

a szükséges önkormányzati  
forrás biztosításáról

1.  Érd Megyei  Jogú Város Köz-
gyűlése az Érdi Városfejlesztési 
Kft.  2010.  évi üzleti  tervét  elfo-
gadja.
2. A Közgyűlés  felhatalmazza a 
polgármestert,  hogy  az  elfoga-
dott  üzleti  terv  alapján  az  Érdi 
Városfejlesztési Kft-vel kötendő 
szerződéseket aláírja. 
A szerződések  fedezete  az 
átmeneti  finanszírozásról  és 
költségvetési  gazdálkodásról 
szóló  76/2009.  (XII.18.)  KGY. 
számú  rendeletben  rendelke-
zésre áll, illetve azt a Közgyűlés 
a 2010. évi költségvetés  terhére 
biztosítja.
A Közgyűlés  felkéri  a  pol-
gármestert,  hogy  az  Érdi 
Városfejlesztési  Kft.  üzleti 
tervében  meghatározott  önkor-
mányzati  forrás  összegét  az 
önkormányzat  2010.  évi  költ-
ségvetéséről  szóló  rendeletébe 
terveztesse be. 
Határidő: – a határozat továbbí-
tására:  azonnal  –  költségvetési 
rendelet-tervezet előkészítése
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

9/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érd Városi Televízió és 
Kulturális Szolgáltató Kft. 

üzleti terve alapján  
a szükséges önkormányzati 

forrás biztosításáról

1.  Érd Megyei  Jogú Város Köz-
gyűlése az Érdi Városi Televízió 
és  Szolgáltató  Kft.  2010.  évi 
üzleti tervét elfogadja.

közzététel

2. A Közgyűlés  felhatalmazza a 
polgármestert,  hogy  az  elfoga-
dott  üzleti  terv  alapján  az  Érdi 
Városi  Televízió  és  Szolgáltató 
Kft.-vel  kötendő  szerződéseket 
aláírja. 
A szerződések  fedezete  az 
átmeneti  finanszírozásról  és 
költségvetési  gazdálkodásról 
szóló  76/2009.  (XII.18.)  KGY. 
számú  rendeletben  rendelke-
zésre áll, illetve azt a Közgyűlés 
a 2010. évi költségvetés  terhére 
biztosítja.
A Közgyűlés  felkéri  a  polgár-
mestert,  hogy  az  Érdi  Városi 
Televízió  és  Szolgáltató  Kft. 
üzleti  tervében  meghatározott 
önkormányzati  forrás  összegét 
az önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetéséről  szóló  rendeletébe 
terveztesse be. 
Határidő: – a határozat továbbí-
tására:  azonnal  –  költségvetési 
rendelet-tervezet előkészítése
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

*

A  rendeletek  és  a  határozatok 
mellékletei a Polgármesteri Hiva-
tal  Önkormányzati,  Szervezési 
és  Törvényességi  Irodáján,  vala-
mint  a  www.erd.hu  weboldalon 
tekinthetők meg.

Tisztelt Érdi Lakosok!
Az új Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv egyeztetési anyaga elké-
szült. Az Építési törvényben elõírt állam-
igazgatási véleményezési eljárás folya-
matban van. Ennek ideje alatt – 2010. 
február 22-ig – a Fõépítészi Irodán az 
építési szabályok tervezett módosításairól 
tájékoztatást adunk.
Érdeklõdni lehet
–  személyesen, a Polgármesteri Hivatal 

1. emelet 127. irodájában ügyfélfoga-
dási idõben (hétfõ: 1300-1830, szerda: 
800-1630),

–  telefonon, a 06-23-522-396 számon, 
vagy

– e-mail-en, az itolgyesi@erd.hu címen.
 Mártonffy Gábor, fõépítész


