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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
10/2010. (I. 28.) KGY.

h a t á r o z a t 
az Érdi Létesítmény Üzemeltető 
Kft. üzleti terve alapján a szük-

séges önkormányzati forrás  
biztosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az Érdi Létesítmény 
Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti 
tervét elfogadja.
2. A közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az elfoga
dott üzleti terv alapján az Érdi 
Létesítmény Üzemeltető Kft.vel 
kötendő szerződéseket aláírja. 
A szerződések fedezete az átme
neti finanszírozásról és költségve
tési gazdálkodásról szóló 76/2009. 
(XII. 18.) KGY. számú rendelet
ben rendelkezésre áll, illetve azt a 
közgyűlés a 2010. évi költségvetés 
terhére biztosítja.
A közgyűlés felkéri a polgármes
tert, hogy az Érdi Létesítmény 
Üzemeltető Kft. üzleti tervében 
meghatározott önkormányzati 
forrás összegét az önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló 
rendeletébe terveztesse be. 
Határidő: – a határozat továbbítá
sára: azonnal – költségvetési ren
delettervezet előkészítése
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

11/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érdi Sport Kft. üzleti terve 
alapján a szükséges  

támogatás fedezetének  
biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az Érdi Sport Kft. üzleti terve 
alapján szükséges önkormányzati 
támogatást a kft. részére biztosít
ja és felhatalmazza a polgármes
tert, hogy a kft.vel a támogatásra 
vonatkozó szerződéseket aláírja. 
A támogatás fedezete az átmeneti 
finanszírozásról és költségvetési 
gazdálkodásról szóló 76/2009. 
(XII. 18.) KGY. számú rendelet
ben rendelkezésre áll, illetve azt a 
közgyűlés a 2010. évi költségvetés 
terhére biztosítja.
A közgyűlés felkéri a polgármes
tert, hogy az Érdi Sport Kft. üzle
ti tervének megfelelő támogatás 
összegét az önkormányzat 2010. 
évi költségvetéséről szóló rende
letébe terveztesse be. 
Határidő: – a határozat továbbítá
sára: azonnal – költségvetési ren
delettervezet előkészítése
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

12/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érdi Létesítmény Üzemeltető 
Kft. alapító  

okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az Érdi Létesítmény Üzemeltető 
Kft. alapító okiratának 3.2. pontját 
az alábbiak szerint módosítja:

„3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 
Sportszer-kiskereskedelem 
Egyéb m. n. s. új áru kiskereske-
delme
Egyéb nem bolti, piaci kereske-
delem 
M. n. s. egyéb szárazföldi sze-
mélyszállítás
Szárazföldi szállítást kiegészítő 
szolgáltatás
Gépjárműalkatrész-kiskereske-
delem
Gépjárműüzemanyag-kiskereske-
delem 
Üdülési, egyéb átmeneti szállás-
hely-szolgáltatás
Italszolgáltatás
Egyéb vendéglátás
Folyóirat időszaki kiadvány 
kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Számítógépes programozás
Számítógép-üzemeltetés
Vagyonkezelés (holding)
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 
Ingatlanügynöki tevékenység
Ingatlankezelés
M. n. s. egyéb információs szol-
gáltatás
Építészmérnöki tevékenység
Számviteli, könyvvizsgálói, adó-
szakértői tevékenység
Műszaki vizsgálat, elemzés
Piac-, közvélemény-kutatás
Médiareklám
Szakmai középfokú oktatás
M. n. s. egyéb oktatás
Járművezető-oktatás
Általános járóbeteg-ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellá-
tás
Szabadidős, sporteszköz kölcsön-
zése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsön-
zése
Utazásszervezés
Általános épülettakarítás
Egyéb takarítás
Összetett adminisztratív szolgál-
tatás
M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti 
szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
Testedzési szolgáltatás 
Egyéb sporttevékenység
M. n. s. egyéb szórakoztatás, sza-
badidős tevékenység
Fizikai közérzetet javító szolgál-
tatás”
Határidő: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

13/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

az „Érd Megyei Jogú Város 
közösségi közlekedése feltéte-
leinek fejlesztése a helyi autó-

busz-hálózat megújításával, 
akadálymentesítésével, valamint 
az elővárosi vasúttal teljes egy-
séget képező szolgáltatási rend-
szer kialakításának előkészíté-
sével” (KMOP-2008-2.3.1/B-08-
2009-0012) című pályázatához 

kapcsolódóan
a szolgáltató társaság 

meghatározásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállí
tásról szóló 2004. évi XXXIII. tör
vény 8. § (5) bekezdésében fog
lalt felhatalmazás alapján az Érdi 
Létesítmény Üzemeltető Kft.vel 
mint szolgáltatóval kíván közszol
gáltatási szerződést kötni az „Érd 
Megyei Jogú Város közösségi köz
lekedése feltételeinek fejlesztése 
a helyi autóbuszhálózat megújí
tásával, akadálymentesítésével, 
valamint az elővárosi vasúttal tel
jes egységet képező szolgáltatási 
rendszer kialakításának előké
szítésével” (KMOP20082.3.1/B
0820090012) című pályázathoz 
kapcsolódóan. 
2. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése felkéri a polgármestert, 
hogy a pályázathoz szükséges, a 
szolgáltatóval kötendő platform
szerződés tervezetét kidolgozza, 
az azzal kapcsolatban felmerülő 
egyeztetéseket az érintettekkel 
lefolytassa, és a tervezetet terjesz
sze a soron következő közgyűlés 
elé.
Határidő: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

14/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a KÖZOP kiemelt projektjavas-
lat benyújtásáról,  

vízi közlekedés, kikötő  
fejlesztéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
kiemelt projektjavaslatot nyújt be 
a Közlekedés Operatív Program 
keretében kiemelt projekt javasla
tok támogatására c. pályázati fel
hívás „Városi és elővárosi közös
ségi közlekedés fejlesztése” (5. 
prioritás) c. konstrukció előkészí
tési támogatására (a támogatási 
igénylés tárgya: megvalósítható
sági tanulmány készítése).
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzata – pozitív támogatási 
döntés esetén – a kommunikáci
ós kötelezettségek teljesítésének 
költségeit az önkormányzat az 
átmeneti finanszírozásáról szóló 
76/2009. (XII. 18) KGY rendelete 
szerint, valamint a 2010. évi költ
ségvetésből biztosítja.
A közgyűlés felkéri a polgár
mestert a kiemelt projekt benyúj
tásához szükséges további intéz
kedések megtételére, egyúttal 
felhatalmazza a pályázati felhí
vásban előírt, a pályázat benyúj
tásához kapcsolódó nyilatkoza
tok megtételére, valamint nyer
tes pályázat esetén a támogatási 
szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

15/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a csatornázási programmal kap-
csolatos üzemeltetői  

kérdések rendezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az érdi regionális csatornázá
si program követelményeire tekin
tettel megbízza a polgármestert, 
hogy az uniós kritériumoknak 
megfelelően
1. az ÉTV Kft.vel a jelenleg hatály
ban lévő üzemeltetési szerződést 
a szennyvízágazati üzemeltetési 
joga tekintetében szüntesse meg 
oly módon, hogy az ne veszélyez
tesse sem a meglévő hálózat folya
matos, zavarmentes működését, 
sem pedig a benyújtott pályázat 
eredményességét. Gondoskodjon 
továbbá az üzemeltetési szerző
dés részleges megszüntetéséből 
adódóan az ÉTV Kft.vel és a 
tulajdonostársakkal aláírt további 
hatályban lévő szerződésekben 
szükségessé váló módosítások 
átvezetéséről is.
2. Ezt követően pedig a pol
gármester dolgozza ki az uniós 
elveknek megfelelő tartalommal 
a projektvagyon új üzemelteté
si koncepcióját, és azt mutassa 
be a Támogató részére az ÉTV 
Kft. szennyvízágazati üzemelte
tési jogának megvonásáról szóló 
dokumentummal együtt legké
sőbb 2010. február 28i határidő
vel.
Határidő: 1. pont azonnal
2. pont 2010. február 28.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

16/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

közterületek elnevezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlé
se az utcanévről és a házszámtáb
láról, a házszámozás szabályairól 
szóló 12/2000 (III. 21.) ÖK. ren
delet alapján az alábbi közterület
elnevezések mellett dönt:
Hrsz.	 Elnevezés
23147/6 József Attila köz
23700 Dózsa György köz
23635/2 Juhász köz
24731, 
24807/3 Tervező utca
19134 Elnök utca
18951  Vörösmarty Mihály 

utca
19016 Esküdt utca
11196 Bojtorján utca
19336 Rózsa köz
052 Mecset utca
24603 Magasparti utca
19260 Kálvin tér
Határidő: a 2010. évi költségvetés 
elfogadása után folyamatosan
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

17/2010. (I. 28.) KGY.
H A T Á R O Z A T 

Telekalakítási eljárás 
lefolytatásának 

kezdeményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a közterület elnevezések 
földhivatali átvezetése érdekében 
az alábbi ingatlanokra vonatkozó 

telekalakítási eljárás lefolytatá
sát kezdeményezi, a csatolt tér
képmellékletek szerint.
Hrsz.	 Elnevezés
23587  A csatolt térképmellék

leten jelölt telekalakítás 
után Csordás utca, ill. 
Kanász köz

23617  A csatolt térképmellék
leten jelölt telekalakítás 
után Temető utca, ill. 
Bojtár utca

25043  A csatolt térképmellék
leten jelölt telekalakí
tás után Hintó utca, ill. 
Szekér utca

25016  A csatolt térképmellék
leten jelölt telekalakítás 
után Kordé utca, ill. Cséza 
utca

23176  A csatolt térképmellék
leten jelölt telekalakí
tás után Irma utca, ill. 
Izabella utca

A közgyűlés a közterületek elne
vezéséről a telekalakítási eljárás 
lefolytatását követően – a konk
rét helyrajzi számok ismeretében 
– dönt.
Határidő: a 2010. évi költségvetés 
elfogadása után folyamatosan
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

18/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

előkészítő bizottság kijelölésé-
ről az Érd Város Díszpolgára, az 

Érd Városáért Kitüntetés,  
az Érd Város Életmű Díja, vala-
mint az Érdi Tudományos Díj 

kitüntető cím 
odaítélését megelőző  
eljárás lefolytatására

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az Érd Város Díszpolgára, az 
Érd Városáért Kitüntetés, az Érd 
Város Életmű Díja, valamint az 
Érdi Tudományos Díj kitüntető 
cím odaítélését megelőző eljárás 
lefolytatására előkészítő bizottsá
got hoz létre, melynek tagjaivá:
Antunovits Antal, 
Dombai Tamás, 
dr. Döcsakovszky Béla, 
Jakab Béla,
Kéri Mihály, 
Mészáros Mihály, 
Miskolczi Katalin,
Mórás Zsolt, 
Patkóné Séra Ilona,
dr. Schütz István, 
Szabó Béla, 
Tóth Tamás, 
dr. Veres Judit,
Varga László 
képviselőket kéri fel.

19/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Gesztelyi ház vagyonkeze-
lői jogának átadásáról szóló 

285/2009. (IX. 10.) KGY.  
határozat visszavonásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése úgy dönt, hogy a Gesztelyi 

ház vagyonkezelői jogának átadá
sáról szóló 285/2009. (IX. 10.) 
KGY. határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

20/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Városközpont pályázathoz 
kapcsolódó feladatok keretében

a Zenei Könyvtár  
elhelyezéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése egyetért azzal, hogy a 
Zenei Könyvtár a Budai út 4. 
szám alól elköltözzön, és az Alsó 
utca 27. szám alatti épületben, 
annak felújításával legyen elhe
lyezve.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése megbízza a Városfejlesztési 
Kft.t, hogy
a) a kivitelezés előkészítő mun
káit,
b) a kivitelezés lebonyolítását 
elvégezze.
Az ehhez szükséges forrást a köz
gyűlés a 2010. évi költségvetésben 
fogja biztosítani, 
21 millió forint + áfa erejéig.
Határidő: határozat közlésére: 
azonnal. Beruházás megkezdésé
re: 60 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

21/2010. (I. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

egyszeri támogatás biztosításá-
ra a rendkívüli hideg  
időjárásra tekintettel

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az Érdi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat, a Családsegítő 
Központ és a Polgármesteri Hivatal 
Szociálpolitikai és Egészségügyi 
Csoportjának javaslata alapján a 
rendkívüli hideg időjárásra tekin
tettel a legrászorulóbb, mintegy 
80 család részére családonként 
25 000 Ft értékben tűzifát biz
tosít.
A közgyűlés fenti célra az eseti 
ellátások keretből az átmeneti 
finanszírozás terhére 2 000 000 
Ftot utal át az érdi, tűzifát érté
kesítő telephelyek számára, ame
lyek a megrendelt tüzelőanyagot 
házhoz szállítják a jogosultnak.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

Dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

*

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


