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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
290/2010. (X. 14.) KGY. h a t á r o z a t 

Segesdi János alpolgármester  
megválasztásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Segesdi 
Jánost 2010. október 14. napján foglalkoz-
tatási jogviszonyban álló alpolgármesternek 
választja meg.

291/2010. (X. 14.) KGY.  h a t á r o z a t 
Tóth Tamás alpolgármester  

megválasztásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth 
Tamást 2010. október 14. napján társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek választja 
meg.

292/2010. (X. 14.) KGY.  h a t á r o z a t 
a polgármester illetményének,  

és költségátalányának  
megállapításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
T. Mészáros András polgármester illetmé-
nyét 2010. október 3-tól – a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv) 3. § (2) 
bekezdése alapján – a köztisztviselők jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) 
bekezdésében megállapított köztisztviselői 
illetményalap (38.650,- Ft) és a Pttv-ben 
meghatározott 15,0-ös szorzó szorzataként, 
azaz havi 579.800,- Ft-ban állapítja meg.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése T. 
Mészáros András polgármester részére 2010. 
október 3-tól – a polgármesteri tisztség ellá-
tásának egyes kérdéseiről és az önkormány-
zati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény (Pttv) 18. § (2) és (3) bekezdé-
sei alapján – kérésére illetménye 30%-ának 
megfelelő forintösszegben költségátalányt 
állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős:  Dr. Szabolcs Mária jegyző

293/2010. (X. 14.) KGY. h a t á r o z a t 
Segesdi János alpolgármester 

illetményének, valamint  
költségátalányának meghatározásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Segesdi János foglalkoztatási jogviszonyban 
álló alpolgármester illetményét 2010. októ-
ber 14-től – a polgármesteri tisztség ellátá-
sának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 3. § (5) bekezdése alapján 
– havi 559.800,- Ft-ban állapítja meg.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Segesdi János foglalkoztatási jogviszonyban 
álló alpolgármester részére 2010. október 
14-től – a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati kép-
viselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény (Pttv) 18. § (2) és (3) bekezdései 
alapján – kérésére illetménye 20%-ának 
megfelelő forintösszegben költségátalányt 
állapít meg.
Határidő: határozat közlésére: azonnal
Felelős:  Dr. Szabolcs Mária jegyző

294/2010. (X. 14.) KGY. h a t á r o z a t 
Tóth Tamás alpolgármester tisztelet-

díjának, valamint költségátalányának 
meghatározásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth 
Tamás társadalmi megbízatású alpolgár-
mester tiszteletdíját 2010. október 14-től 
– a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 
4. § (1) bekezdése alapján – havi 230.000,- 
Ft-ban állapítja meg.
2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth 
Tamás társadalmi megbízatású alpolgár-
mester részére 2010. október 14-től – a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kér-
déseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 
(Pttv) 18. § (2) és (3) bekezdései alapján 
– kérésére tiszteletdíja 20%-ának megfelelő 
forintösszegben költségátalányt állapít meg.

Határidő:  határozat közlésére: azonnal
Felelős:  Dr. Szabolcs Mária jegyző

295/2010. (X. 14.) KGY.  h a t á r o z a t 
Érd Megyei Jogú város Önkormányzat 
Közgyűlése bizottsági szervezetének 

kialakításáról

Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az alábbi bizottságokat hozza 
létre:
1.) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekez-
désének, valamint a 92. § (13) bekezdésének 
megfelelően a gazdálkodással, a helyi adók-
kal, valamint a város költségvetésével, annak 
végrehajtásával, az önkormányzati vagyon-
változással, valamint a hitelfelvétellel össze-
függő döntések előkészítésére, véleménye-
zésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a 
helyi önkormányzati rendeletekben megha-
tározott feladat- és hatáskörök gyakorlására 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot választ 
az alábbiak szerint:
Elnök: Dr. Csőzik László
Tagok: Antunovits Antal
 Pulai Edina
 Tekauer Norbert
Nem képviselő tagok:
 Badics Kálmán
 Demjén Attila
 Szűcs Gábor

2.) A Közgyűlés a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel, földrajzi nevekkel, víz-
rendezéssel és vízelvezetéssel, a csatornázás-
sal; a helyi tömegközlekedéssel, a köztemető 
fenntartásával, a helyi utak és közterületek 
fenntartásával, az energiaszolgáltatással, 
továbbá az önkormányzat vagyonával, a 
lakásgazdálkodással összefüggő döntések 
előkészítésére, véleményezésére, a végre-
hajtás ellenőrzésére, valamint a helyi önkor-
mányzati rendeletekben meghatározott 
körben a tulajdonosi jogok, illetve feladat- 
és hatáskörök gyakorlására Városfejlesztési, 

Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot választ az alábbiak szerint:
Elnök: Szabó Béla
Tagok: Donkó Ignác
 Kopor Tihamér
 Mészáros Mihály
Nem képviselő tagok:
 Auer Richard
 Csengeri Attila
 Tóth Tamásné Tas Mária

3.) A Közgyűlés az óvodai és alapfokú 
neveléssel, a közoktatással, a közművelődé-
si, tudományos és művészeti tevékenység 
támogatásával, továbbá az európai integ-
rációval összefüggő önkormányzatot érintő 
feladatokkal, valamint az önkormányzat 
testvérvárosi és nemzetközi külkapcsolatai-
val összefüggő döntések előkészítésére, véle-
ményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, 
illetve a helyi önkormányzati rendeletekben 
meghatározott feladat- és hatáskörök gya-
korlására Oktatási és Művelődési Bizottságot 
választ az alábbiak szerint:
Elnök: Kéri Mihály
Tagok: Dr. Csőzik László
 Kopor Tihamér
 Mórás Zsolt
Nem képviselő tagok:
 Leszák Ferenc
 Orlai Sándor
 Tornai Tibor

4.) A Közgyűlés a helyi önkormányzati 
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 
szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) és (3) 
bekezdésében foglalt feladatok végrehajtá-
sára, valamint a képviselők és nem képvi-
selő bizottsági tagok önkormányzati tevé-
kenységével kapcsolatos etikai kérdésekről 
való állásfoglalásra Vagyonnyilatkozati és 
Összeférhetetlenségi Bizottságot választ az 
alábbiak szerint:
Elnök: Antunovits Antal
Tagok: Donkó Ignác
 Pulai Edina

5.) A Közgyűlés a szociális ellátással, a gyer-
mek- és ifjúságvédelemmel, az egészség-
ügyi, állategészségügyi, növényvédelmi és 
a szociális és egészségügyi vállalkozásokkal 
kapcsolatos döntések előkészítésére, véle-
ményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, 
valamint a helyi önkormányzati rendele-
tekben meghatározott feladat- és hatáskö-
rök gyakorlására Szociális és Egészségügyi 
Bizottságot választ az alábbiak szerint:
Elnök: Dr. Veres Judit
Tagok: Fülöp Sándorné
 Mészáros Mihály 
Nem képviselő tagok:
 Segesdi Katalin
 Tímár Istvánné

6.) A Közgyűlés a gyermek és ifjúsági 
feladatokról való gondoskodással, a sport 
támogatásával, továbbá a település közrend-
jével, közbiztonságával és tűzbiztonságával 
összefüggő döntések előkészítésére, véle-
ményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, 
illetve a helyi önkormányzati rendeletekben 
meghatározott feladat- és hatáskörök gya-
korlására Sport és Ifjúsági Bizottságot választ 
az alábbiak szerint:
Elnök: Mórás Zsolt
Tagok: Kéri Mihály
 Szabó Béla
 Tekauer Norbert
Nem képviselő tagok:
 Bada Zoltán
 Battai Zoltán
 Macsotay Tibor

7.) A Közgyűlés az épített és természeti 
környezet védelmével, a köztisztaság és a 
településtisztaság biztosításával, a mező-
gazdasággal összefüggő döntések előké-
szítésére, véleményezésére, a végrehajtás 
ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati 
rendeletekben meghatározott feladat- és 
hatáskörök gyakorlására Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottságot választ az 
alábbiak szerint:
Elnök: Bakai-Nagy Zita
Tagok: Antunovits Antal

 Fülöp Sándorné
 Kopor Tihamér
Nem képviselő tagok:
 Bartos Kornélia Csilla 
 Dr. Kováts Ferenc
 Miklósi Csaba

296/2010. (X. 14.) KGY. h a t á r o z a t 
a bizottságok feladat- és hatásköreit 

tartalmazó rendeletek  
felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz-
gyűlése a létrehozott bizottsági szervezet-
nek megfelelően, soron következő ülésén 
dönt a bizottságok feladat- és hatásköreit 
tartalmazó rendeletek felülvizsgálatáról és 
módosításáról.
Határidő: a Közgyűlés 2010. október 28-ai 
ülése
Felelős:  T. Mészáros András polgármester

297/2010. (X. 14.) KGY. h a t á r o z a t 
támogatás nyújtásáról a vörösiszap-ár 

katasztrófa károsultjai részére

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. 
október 4-én történt vörösiszap-ár okozta 
katasztrófa károsultjai közül két otthon nél-
kül maradt család új otthonának bebúto-
rozásához 500-500 ezer, összesen 1 millió 
forint támogatást biztosít a 2010. évi költ-
ségvetés általános tartaléka terhére 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 
költségvetési rendelet módosítását a soron 
következő ülésére fentiek szerint készíttesse 
elő.
Határidő: a költségvetési rendelet módosítá-
sa – a közgyűlés soron következő ülése
Felelős:  T. Mészáros András polgármester

 dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző polgármester 

információk

Gépírás tanfolyam

A tanfolyam helye:  Kós Károly Szakképzõ 
Iskola, 2030 Érd, Ercsi út 8.
A tanfolyam 50 órás, önköltséges  
(13.000 Ft/fõ), 
és megfelelõ létszám esetén indul.
A tanfolyam elvégzésével a következõ 
ismeretek sajátíthatók el:
•  tízujjas vakírás  (folyamatos, gyors, 

hibátlan gépelés)
•  Microsoft Office Word (szövegszerkesztõ 

program) használata
• a lapfokú szövegszerkesztési ismeretek
Foglalkozások idõpontja:   
hétfõn, szerdán  14.20 – 16.20
A képzés végén a résztvevõk tanúsítványt 
kapnak.

Varrótanfolyam
40 órás    

Az oktatás az iskola jól felszerelt varrótan-
műhelyében történik.
Amit biztosan megtanulnak:
•  háztartási textíliák szegése
•  nadrágok, szoknyák aljafelhajtása
•  cipzárcsere
•  divatlapból szabásminta kivétele
•  szabás
•  a legegyszerűbb ruhadarab saját méret-

re varrása

A tanfolyam önköltséges, ára:  15.000,- Ft
 
Foglalkozások idõpontjai:  
hétfõn, szerdán 14.30–17.30

Számítógép-használó tanfolyam 
- nem csak nyugdíjasoknak

•  a számítógép bekapcsolásától az e-mail 
küldésig

•  számítástechnikai alapfogalmak
•  leggyakrabban használt programok:
•  szövegszerkesztő (word)
•  táblázatkezelõ (excel)
•  bemutató tervező (power point)

internethasználat:
•  keresés
•  adatgyűjtés
•  levelezés

  A 40 órás tanfolyam  
(10 x 4 óra ) díja 12.000 Ft

A KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA
az alábbi folyamatosan induló tanfolyamokat hirdeti meg 

A csoportok megfelelő létszám esetén indulnak.

Információ és jelentkezés az alábbi elérhetőségeken:
Kós Károly Szakképző Iskola,  2030 Érd, Ercsi út 8.

23/365-531,  365-501 vagy a www.kos-erd.hu honlapon, e-mail: kos.erd@hawk.hu


