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Huszonkilenc hazai településen 
– a fővárosban, a megyeszékhe-
lyeken és a megyei jogú váro-
sokban – nyíltak meg január 3-
án a kormányablaknak nevezett 
integrált ügyfélszolgálati iro-

dák, amelyekben több ügykör 
intézése mellett tájékoztatást, 
segítséget, nyomtatványokat is 
kaphatnak az állampolgárok. 
Pest megyében három kor-
mányablak nyílt – ezek egyi-

ke Érden, a Budai út 7. szám 
alatt, az ÉrdCenter épületének 
2. emeletén.

A kormányablak munkana-
pokon reggel 8-tól este 8 óráig 
tart nyitva; ez idő alatt négy 
ablaknál fogadják az ügyfeleket, 
egy munkatárs pedig az ügyfél-
terminál használatában segít (itt 
interneten intézhetik ügyeiket 
azok az állampolgárok, akiknek 
erre egyébként nincs módjuk, 
illetve az elektronikus ügyinté-
zéshez segítséget igényelnek).

A kormányablaknál indítha-
tók bizonyos eljárások, igény-
lések (például anyasági támo-
gatás, családi pótlék, gyes, 
gyermeknevelési támogatás). 
Több, egyéni vállalkozással 

kapcsolatos bejelentést is intéz-
nek itt, ám vannak olyan ese-
tek (magyarigazolvány, egyéni 
vállalkozói igazolvány, hatósági 
igazolvány igénylése), amelyek-
ben csak tájékoztatást és segít-
séget adnak az eljárást illetően 
(a kormányablak ügyköreiről 
szóló felsorolást lásd alább). 

Az érdi irodában kilenc mun-
katárs dolgozik, akik korábban a 
közigazgatásban, illetve jogi terü-
leten tevékenykedtek, és komoly 
elméleti, gyakorlati képzésen vet-
tek részt a január 3-i nyitást meg-
előzően. A munkatársak olyan 
ügyekben is tudnak segítséget, 
felvilágosítást, sőt akár nyom-
tatványt is adni, amelyek nem 
tartoznak a hivatal ügykörébe. 

A kormányablak ügykörei: 
•   Ügyfélkapu  létesítése,  elektronikus  kapcsolattartással 

összefüggõ felvilágosítás, tájékoztatás.
•   Biztosítási jogviszonyt (TB) lekérdezõ szolgáltatás.
•   Ingatlan-nyilvántartásból  az  ingatlanok  adatainak  megis-

merése  nem  hiteles  és  elektronikusan  hitelesített  tulajdoni 
lap másolat és térképmásolat lekérdezésével.

•   Utazási  költségtérítés  igénylése  egészségbiztosítási  ellátás-
hoz.

•   Gyorsforgalmi  közúthálózat  kártalanítási  eljárás  kezdemé-
nyezése.

•   Szabálysértési méltányossági eljárás indítása.
•   Egyéni  vállalkozói  tevékenység  bejelentése, megszüntetése, 

adatváltozás bejelentése.
•   Tájékoztatás az egyéni vállalkozói igazolvány igénylésérõl.
•   Tájékoztatás hatósági bizonyítvány igénylésérõl.
•   Anyasági támogatás igénylése.
•   Családi pótlék igénylése.
•   Gyermekgondozási segély igénylése.
•   Gyermeknevelési támogatás igénylése.
•   Tájékoztatás terhességi-gyermekágyi segély igénylésérõl.
•   Tájékoztatás a gyermekgondozási díj igénylésérõl.
•   Tájékoztatás a magyarigazolványok, magyar hozzátartozói 

igazolványok által biztosított diákkedvezmények bejegyzésé-
re, visszavonására irányuló eljárásról.

•   Tájékoztatás a magyarigazolványok, magyar hozzátartozói 
igazolványok által  biztosított  pedagógus  és  oktatói  kedvez-
mények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárásról. 

•   Tájékoztatás  a magyarigazolvány  és magyar  hozzátartozói 
igazolvány igénylésérõl.

•   Tájékoztatás bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságá-
nak  elbírálásáról,  amennyiben  nem  magyar  állampolgár 
kíván  Magyarországon  házasságot  kötni  vagy  bejegyzett 
élettársi kapcsolatot létesíteni.

•   Tájékoztatás Magyarországon élõ magyar állampolgár, hon-
talan,  illetõleg  a menekültként  elismert  személy  külföldön 
történõ  házasságkötéséhez,  bejegyzett  élettársi  kapcsolat 
létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadásáról.

•   Tájékoztatás  külföldi  állampolgár Magyarországon  történõ 
házasságkötéséhez,  bejegyzett  élettársi  kapcsolatának  léte-
sítéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentés 
kiadásáról.

Legtöbben a családtámogatások miatt jönnek

Kormányablak Érden is
Kormányablak néven integrált ügyfélszolgálati iroda 
nyílt Érden, ahol nemcsak széles körû segítséget és 
nyomtatványokat kaphatnak az emberek hivatalos 
ügyeik intézésében, de bizonyos eljárásokat is megin-
díthatnak. Egyes családtámogatások például már itt is 
igényelhetõk, és bárki lekérdezheti a társadalombizto-
sítási jogviszonyát.

– Bár még csak három napja 
nyitottunk, és sokan nem 
tudnak erről a lehetőségről, 
egyre nagyobb az érdeklő-
dés. Jelenleg átlagosan húsz 
ügyfélnek nyújtunk segítséget 
naponta. Ez a szám persze 
nőni fog, hiszen egyre többen 
értesülnek majd az irodáról, 
ám előzetes bejelentkezés-
re nincs szükség – mondta 
lapunknak Takács Réka iroda-
vezető, megjegyezve: az első 
három napban leginkább a 
családtámogatással kapcsolat-
ban keresték fel az érdi kor-
mányablakot, illetve olyan 
aktuális ügyekben, mint pél-
dául a nagycsaládosoknak járó 
gázártámogatás. 

– Feladataink köre folyama-
tosan bővül; cél az, hogy 2012-
re az állampolgárok azokat az 
ügyeiket is a kormányabla-
kon keresztül tudják intézni, 
amelyekben most csak felvi-
lágosítást tudunk adni. Ezzel 
párhuzamosan az irodánk is 
bővülni fog – mondta az iro-
davezető, hozzátéve: nemcsak 
az érdieket, hanem bármely 
településről érkezőket várják 
a kormányablakban. (Bővebb 
információ az irodák szolgálta-
tásairól, mûködéséről a www.
kormanyablak.gov.hu, illetve 
a magyarorszag.hu honlapon 
található. Központi telefon-
szám: 1818)

 Ádám Katalin

Az ügyfélterminálon keresztül interneten is intézhetjük ügyeinket – a kor-
mányablak munkatársai segítségével

A kormányablak reggel nyolctól este nyolc óráig várja az ügyfeleket. 
Szinte minden ügyben tudnak segítséget, tájékoztatást adni
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Az elsõ napokban fõleg a családtámogatásokkal kapcsolatban keresték fel 
az állampolgárok a január 3-án nyílt irodát

információk

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
Közgyûlési határozatok
316/2010. (XI. 25.) KGY.

h a t á r o z a t 
a települési folyékony hulladék-
kal kapcsolatos hulladékkezelé-
si közszolgáltatásra vonatkozó 
rendelettervezet I. fordulóban 

történő  
elfogadásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése a települési folyékony hulla-
dékkal kapcsolatos hulladékkeze-
lési közszolgáltatásra vonatkozó 
rendelettervezetet I. fordulóban 
az elhangzott és befogadott módo-
sításokkal elfogadja.

317/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érdi Létesítmény Üzemeltető 
Kft. Alapító  

okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése, 
mint alapító az Érdi Létesítmény 
Üzemeltető Korlátolt Felelősségû 
Társaság alapító okiratát az aláb-
biak szerint módosítja: 
1.) Az alapító okirat 3.2. pontja 
az alábbiak szerint módosul:
„3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 
Sportszer – kiskereskedelem 
Egyéb m. n. s. új áru kiskereske-
delme 
Szárazföldi szállítást kiegészítő 
szolgáltatás 
Üdülési, egyéb átmeneti szállás-
hely – szolgáltatás
Italszolgáltatás
Folyóirat időszaki kiadvány 
kiadása

Egyéb kiadói tevékenység
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 
Ingatlanügynöki tevékenység
Ingatlankezelés
M. n. s. egyéb információs szol-
gáltatás
Számviteli, könyvvizsgálói, adó-
szakértői tevékenység
Mûszaki vizsgálat, elemzés
Szabadidős, sporteszköz kölcsön-
zése
Egyéb gép, tárgyi eszköz köl-
csönzése
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
Szennyvíz gyûjtése, kezelése”
2.) Az Alapító Okirat egyéb ren-
delkezései változatlan tartalom-
mal maradnak hatályban.
3.) A Közgyûlés felhatalmaz-
za a polgármestert a módosított 
Alapító Okirat aláírására és a Pest 
Megyei Cégbíróság előtti eljárás-
ra.
Határidő: a határozat továbbításá-
ra azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

318/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

az újszülöttek támogatására 
vonatkozó többletforrás  

biztosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése figyelemmel arra, hogy a 
47/2010. (XI. 26.) számú önkor-
mányzati rendelet elfogadásával 
az újszülöttek támogatásának 
keretösszegét 10%-kal megemel-
te, felkéri a polgármestert, hogy 
e többletforrás biztosításáról a 
2011. évi költségvetés tervezése-
kor gondoskodjon.
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester
Határidő:  2011. évi költségvetés 
tervezése

319/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érd, Tompa utca 1. 
szám alatti önkormányza-
ti tulajdonú ingatlannak a 

„Mozgáskorlátozottak Érd és 
Környéke Egyesület” székhe-
lyeként való bejegyzéséről és 

haszonkölcsön-szerződés meg-
kötéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 36/2008. 
(VI.27.) KGY. rendelet 19. §-ában 
foglalt jogkörében eljárva hozzá-
járul ahhoz, hogy az Érd, Tompa 
utca 1. szám alatti (hrsz: 15265) 
önkormányzati tulajdonú ingat-

lant a „Mozgáskorlátozottak Érd 
és Környéke Egyesület” székhely-
ként – térítésmentesen – használ-
ja, és azt valamennyi hatóságnál, 
bíróságnál, egyéb szervezetnél 
ekként regisztrálhassa. 
A Közgyûlés felhatalmazza a 
Polgármestert a székhelyhaszná-
lati nyilatkozat és a haszonköl-
csön-szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

320/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

előkészítési pályázat benyújtá-
sáról a helyi közösségi  
közlekedés fejlesztése  

céljából

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése úgy dönt, hogy „Elővárosi 
vasút integrált intermodális fej-
lesztés a ráhordási szolgáltatás 
kialakításával” tárgyban előkészí-
tési pályázatot nyújt be.
A Közgyûlés felkéri a Polgár-
mestert a pályázat benyújtásához 
szükséges további intézkedések 
megtételére, a pályázati felhívás-
ban előírt, a pályázat benyújtá-
sához kapcsolódó nyilatkozatok 
megtételére, valamint nyertes 
pályázat esetén a támogatási szer-
ződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

321/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
alapító okiratának módosítá-

sáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár 270/2009. (IX. 10.) 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 Közgyûlés felkéri a 
Polgármestert, hogy a módosított 
és az egységes szerkezetbe fog-
lalt Alapító Okiratot a Közgyûlés 
nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbításá-
ra – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

322/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ alapító okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû-
lése a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ 273/2009. (IX. 10.) 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 Közgyûlés felkéri a Polgár-
mestert, hogy a módosított és 

az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot a Közgyûlés 
nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbításá-
ra – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester
 

323/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Közép-magyarországi 
Regionális Munkaügyi Tanács 

önkormányzati oldal  
képviselőjének  

megválasztásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyûlése a 
Közép-magyarországi Regionális 
Munkaügyi Tanács önkormány-
zati oldalának tagjává Mészáros 
Mihály önkormányzati képviselőt 
választja meg.
Határidő: a határozat továbbításá-
ra – azonnal
Felelős:  Segesdi János alpolgár-
mester 

324/2010. (XI. 25.) KGY.
h a t á r o z a t 

megállapodás megkötéséről 
közköltséges temetés  

biztosítására

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2010. december 1-
jétől megállapodást köt egyéves 
időtartamra a Gábriel Könnye 
Temetkezési Kft.-vel közköltséges 
temetés biztosítására.

(Folytatás a 12. oldalon)


