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Érd területén jelentõs szám-
ban találhatók üzemképtelen, 
rendszám nélküli gépjármûvek, 
melyek jelentõs mértékben 
rontják a városképet, illetve 
közterületen történõ engedély 
nélküli tárolásuk jogszabályel-
lenes. Ezen gépjármûvek elszál-
líttatását, illetve azok tárolásá-
nak szabályait az „55/2009. (X. 
16.) IRM rendelet a kerékbilincs 
közterület-felügyelet általi alkal-
mazására, a jármûvek elszállítá-
sára, valamint a felmerült költ-
ségekre vonatkozó szabályok-
ról” rendelet határozza meg. 
Ennek alapjául az „1/1975. (II. 
5.) KPM-BM együttes rendelet 
a közúti közlekedés szabályai-
ról” (KRESZ) szolgál. A rendelet 
59. § (3) alapján „Azt a ható-
sági jelzéssel nem rendelkezõ 
jármûvet, amely a közúti for-
galomban csak ilyen jelzéssel 
vehet részt, fõútvonalon tilos, 
mellékútvonalon – közterü-

let-használati engedély nélkül 
– legfeljebb 10 napig szabad 
tárolni. Az úton e rendelkezések 
megszegésével tárolt jármûvet a 
rendõrség, a közterület-felügye-
let, a közút kezelõje – a tulajdo-
nos költségére – eltávolíthatja.

 Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy ezen gépjármûvek össze-
írását a közterület-felügyelet 
elvégezte, és 2010 áprilisában 
megkezdõdik azok elszállítá-
sa az erre a célra szerzõdés 
alapján kijelölt telephelyre. 
Amennyiben a gépjármûveken 
elhelyezett felszólítást követõ 
10 napon belül a tulajdonos, 
illetve az üzembentartó azokat 
nem távolítja el, akkor számít-
hat rá, hogy az elszállítás, illet-
ve a tárolás költsége õket terheli 
(elszállítás 17 250 Ft+áfa, táro-
lás 1200 Ft+áfa/nap).  

Wanczel Gábor
Közterület-felügyelet

csoportvezetõ

Tisztelt érdi polgárok!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az egyházak, felekezetek és vallási 
közösségek önkormányzati támogatásáról szóló 13/2007. (III. 26.) ÖK. rendeletében foglal-
tak alapján a 2010. évi költségvetésében elkülönített egyházalap terhére.
A pályázat célja:
A pályázat célja az egyházak helyi szerepvállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal 
való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.
A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázatok között összesen 10 000 000 Ft 
-ot oszthat szét. 
A támogatottak köre:
Pályázatot nyújthat be azon bíróság által nyilvántartásba vett egyház, vallásfelekezet, 
vallási közösség vagy azok önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egysége, mely 
e rendelet hatálybalépése előtt legalább 10 éve az Önkormányzat közigazgatási területén 
folyamatosan és dokumentálhatóan működik, és az alapszabályának megfelelő folyamatos 
hitéletet folytat.

A pályázó egyház akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közcélú feladat 
ellátására kívánja fordítani, amely Érd Megyei Jogú Város lakosságának érdekeit szolgálja. 
Támogatás igényelhető továbbá az egyház feladatainak ellátásához szükséges feltételek 
biztosítására.

A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy az egyház (amennyiben volt ilyen) 
elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve nincs a helyi önkormányzati adó-
hatóság, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal vagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos 
Parancsnoksága hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan 
az előre meghatározott törlesztőrészlettel teljesíti. Ennek tényét a pályázónak a fenti ható-
ságok által hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal, vagy a köztartozás fenn 
nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem régebbi közjegyzői okiratba 
foglalt nyilatkozatával kell igazolnia. 
A támogatás formái és mértéke: 
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely igényelhető különösen az 
egyház által végzett alábbi tevékenységekre:
  a) gyermekek üdültetése, táboroztatása,
  b) kulturális, közművelődési tevékenység,
  c) nevelési oktatási tevékenység,
  d) ifjúsági, sporttevékenység,
  e) szociális egészségügyi tevékenység,
  f ) karitatív tevékenység,
  g) esélyegyenlőség megteremtése.
A pályázatonként odaítélhető támogatási összeg mértékéről az Egyházi Kollégium ajánlása 
alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.
A pályázatok beküldésének módja, helye és a beérkezés határideje:
Pályázni lehet a pályázati adatlap kitöltésével, az abban meghatározott kötelező mellékle-
tek csatolásával és mindezek egy példányban történő benyújtásával.

A pályázati adatlap letölthető az www.erd.hu honlapról, valamint személyesen átvehető 
a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfélszolgálati Irodán (Alsó u. 3., földszint).

A pályázatot személyesen lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 

Hivatal Humánpolitikai Irodára (Érd, Alsó u. 3., I. em. 110. sz.), ügyfélfogadási időn kívül az 
Ügyfélszolgálati Irodára (Alsó u. 3., fsz.), vagy postai úton a Humánpolitikai Irodának címez-
ve (Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. címen)

A pályázatok benyújtásának határnapja: a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő 
megjelenését követő 30. nap.
A döntés előkészítése:
A döntés előkészítését a támogatható egyházak képviselőiből álló Egyházi Kollégium 
végzi.

A Kollégium tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekűségének, a köz javának, 
valamint szakmai gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálatára, a rászorultság indokolt-
ságának vizsgálatára, valamint a támogatás összegének ajánlására terjed ki.

A Kollégium a pénzügyi támogatást igénylő egyház képviselőjét meghallgathatja, 
illetve a pályázat indoklásának kiegészítését is kérheti.

A Kollégium a támogatások odaítélésére indoklással ellátott írásos javaslatot tesz, 
melyet a polgármester terjeszt a Közgyűlés elé. 
Elbírálás határideje:
A támogatások odaítéléséről az Egyházi Kollégium javaslatának figyelembevételével Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlése a javaslattételt követő legközelebbi ülésén dönt. 
Szerződéskötés:
A pénzügyi támogatásról szóló határozat alapján az Önkormányzat a nyertes pályázóval a 
határozat meghozatalától számított 30 napon belül támogatási szerződést köt. 
A támogatás folyósítása:
A támogatási szerződés aláírását követően az Önkormányzat a támogatás összegét a kérel-
mező egyház pénzügyi számlájára 15 munkanapon belül utalja át.
A támogatás felhasználása és ellenőrzése:
A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható 
fel.

A pénzügyi támogatásban részesülő egyház a támogatás összegének felhasználásáról 
köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melyek 
benyújtásának határideje a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap, de legkésőbb 
2011. február 28.

A megvalósulásról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról az Egyházi Kollégium határoz. 
A támogatás felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról a Kollégium és a Pénzügyi 
és Költségvetést Ellenőrző Bizottság véleménye alapján a Közgyűlés a zárszámadással 
egyidejűleg dönt.

Amennyiben az egyház a támogatás összegét a megállapodásban meghatározott 
határidőig nem, vagy rendeltetésellenesen használja fel, illetőleg a támogatás igénylésekor 
lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, úgy a támogatás 
teljes összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten vissza kell fizetnie. 

A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.
Egyéb információk:
A nyertes pályázók írásban értesítést kapnak.
A pályázatokkal kapcsolatosan további felvilágosítás a polgármesteri hivatalban Perlaki 
Csilla közművelődési referenstől kérhető (T.: 23/522-349).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Felhívás első osztályosok beíratására
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott általános iskolákban az alábbi 
beíratási időpontokat határozza meg:

2010. április 14. (szerda)  1200-1800
2010. április 15. (csütörtök) 800-1800
2010. április 16. (péntek) 800-1300

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. §-a szerint a Magyar Köztársaságban 
minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget 
elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, 
megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti 
a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig 
tölti be.

Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről: az óvoda véleménye alapján,  a 
nevelési tanácsadó véleménye alapján, szakértői vélemény alapján

A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:  az eredeti óvodai (szakértői) vélemény, 
születési anyakönyvi kivonat, lakcímbejelentő
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Bölcsődei beíratás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődékben az alábbi 
beíratási időpontokat határozza meg:

 2010. április 15. (csütörtök) napjáig,  
mindennap 9 és 12 óra között

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (1) 
bekezdése alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbe-
ni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 
  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak meg-
állapításáról szóló 13/2000. (III. 21.) ÖK. számú rendeletének 5. §-nak (10) bekezdése 
szabályozza az ellátás igénybevételének módját:
  „(10) A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév szeptember 1. napjától 
történő felvételhez – a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani 
tárgyév március 1. napjától április 15. napjáig. Az intézmény vezetője a benyújtott 
kérelmekről legkésőbb tárgyév május 31. napjáig dönt. A határidőn túl benyújtott 
kérelmeket az intézmény vezetője előjegyzésbe veheti.”

Az ellátás iránti kérelemhez a következő iratokra van szükség:
• Születési anyakönyvi kivonat
• Lakcímbejelentő
• Munkáltatói igazolás
 • Jövedelemigazolás 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzõje 

FELHÍVÁS – Óvodai beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága az Önkormányzat által fenntartott 
óvodákra az alábbi beíratási időpontokat határozta meg: 

2010. április 6. (kedd):   8–13 óráig
2010. április 7. (szerda):  10–18 óráig
2010. április 8. (csütörtök):  13–18 óráig.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. § (1) bekezdése szerint:
„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik 
életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 
kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan 
történik.”
A törvény 24. §-a szerint: 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség – e törvény 6. §-ának (2) bekezdé-
sében meghatározottak szerinti – kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek 
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
  Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is.
  A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az 
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben 
részt venni.
  A közoktatásról szóló törvény 69. §-ának (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gyermeket 
kérelemre – ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokol-
ja – az óvoda vezetője felmentse az óvodai nevelés kötelezettsége alól. 
A beíratáshoz a következő iratokra van szükség: 
• A szülő (gondviselő) személyi igazolványa
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata
• Lakcímbejelentő
 Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

FELHÍVÁS!
A Bolyai János Általános Iskolában 
(2030 Érd, Erzsébet u. 24–32.)  
a 2010/2011. tanévben 
MAGYAR–NÉMET KÉT TANNYELVŰ  
1. OSZTÁLYT indítunk.
Várjuk a leendő 1. osztályosok jelentke-
zését a beíratkozási napokon:

2010. április 14. 12.00-től 18.00-ig
2010. április 15. 8.00-tól 18.00-ig
2010. április 16. 8.00-tól 13.00-ig

Az érdeklődő szülők részletes informá-
ciót olvashatnak iskolánk honlapján: 
www.bolyai-erd.sulinet.hu.

információk


