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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
14/2011. (I. 27.) KGY.

h a t á r o z a t 
a 3211 hrsz-ú ingatlan  
értékesítéséről (SPAR)

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a tulajdonát képező 3211 
hrszú 1380 m2 összterületû 
ingatlanát – Asztalos utca – köz
területből kivonja, és forgalom
képessé nyilvánítja.
A Közgyûlés egyúttal értékesíti 
a tulajdonát képező, érdi 3211 
hrszú, 1380 m2 területû ingatla
nát az Érd M7 Kft. (Bicske, Spar 
út) részére, bruttó 17.500.000, 
Ft eladási áron. 
Az új tulajdonos köteles vezeték 
szolgalmi jogot biztosítani az 
ingatlanon kiépített közmûvek 
üzemeltetői számára, illetve a 
szolgalmi jog rendezéséig köte
les azok ingatlanra történő beju
tását biztosítani. 
A Közgyûlés felhatalmazza 
a polgármestert az adásvételi 
szerződés megkötésére.
Határidő: az adásvételi szerző
dés aláírására: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

15/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érd város tulajdonába 
ajánlott 22345/1 hrsz-ú út 

elfogadásáról  
és közútként való  
nyilvántartásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a Szilágyi Mihályné 
(haszonélvező Szilágyi Mihály) 
tulajdonos által térítésmentesen 
felajánlott – az Érd, Ella utcában 
lévő 22345/1 hrszú „kivett út” 
mûvelési ágú, 190 m2 nagyságú 
– ingatlant elfogadja, és azt köz
útnak minősíti. 
A Közgyûlés felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés alá
írására.
Határidő: szerződés aláírására 
60 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

16/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Velencei úton felépült 
Sportcsarnok  

mûködtetésére irányuló  
tárgyalások  
folytatásáról

1) Érd Megyei Jogú Város Köz
gyûlése a Velencei úton fel
épült uszoda, sport és rendez
vénycsarnok mûködésének 
megkezdése érdekében meg
hatalmazza a polgármestert, 
hogy a jelenlegi tulajdonos 
illetve az anyacég UniCredit 
Leasing Hungary Zrt. (továb
biakban: tulajdonosok) felé 
megerősítse az önkormányzat 
azon ajánlatát, mely szerint 
a kérdéses ingatlant legfel
jebb bruttó 1,3 milliárd forin
tos vételáron megvásárolná, 
amennyiben a létesítmény 
mûködőképességéhez és így 
a használatba vételi engedély
hez szükséges, a határozat 
melléklete szerinti befejező 
munkálatokat a tulajdonosok 
saját költségükön az épület 
átadásáig elvégeztetik. 
2) A Közgyûlés felkéri a pol
gármestert arra, hogy a fentiek 
szerint kijelölt keretek közöt
ti, tulajdonosokkal folytatandó 
tárgyalásokra adjon meghatal
mazást egy, a vonatkozó jogsza
bályok szerinti eljárás lefolyta
tása mellett kiválasztott szakér
tő részére.
Határidő: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

17/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Europlakát Kft-vel  
megkötött szerződés  

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyûlése az Europlakát Kftvel 
2006. 06. 23án megkötött 
együttmûködési megállapodást 
módosítja oly módon, hogy a 
határozat mellékletét képező 
15 db buszmegálló helyszíne 
az alapszerződésből kivétel
re kerül. Ennek megfelelően a 
Vállalkozó kötelezettséget vál
lal arra, hogy legkésőbb 2011. 
január 31ig ezen helyszíneken 
elhelyezett esőbeállókat saját 
költségén leszereli, és az Érdi 
Közterületfenntartó Intézmény 
telephelyére szállítja megőrzés 
céljából. A leszerelt esőbeállók a 
KMOP20082.3.1/B, „Közösségi 
közlekedés előnyben részesíté
se” címen kiírt pályázat meg
valósulásával összhangban 
kerülnek más buszmegállókba 
kihelyezésre.
A Közgyûlés felhatalmazza a 
polgármestert a határozatban 
megfogalmazott tartalmú szer
ződésmódosítás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

18/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

adásvételi szerződés  
megkötéséről a Fészek 

Egyesülettel

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése az Érd, Karolina u. 3.szám 
alatti ( hrsz: 22779), ingatlan
nyilvántartás szerint gyermek
otthon és udvar mûvelési ágú, 
862 m2 összterületû ingatlan 
1/2ed tulajdoni hányadát a 
Fészek Egyesület részére érté

kesíti a 2002. szeptember 3án 
megkötött feladat ellátási szer
ződés 4. pontjában foglalt vétel
ár 17.250.000, Ft maradéktalan 
megfizetésére tekintettel.
A Közgyûlés felhatalmazza 
a polgármestert a tulajdonjog 
bejegyzéséhez szükséges jog
nyilatkozat aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

19/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a csatornaprojekt önrész 
finanszírozásának következő 

lépéseiről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a 342/2008. (XI. 25.) KGY. 
határozatnak megfelelően, fenn
tartja korábbi álláspontját, amely 
szerint a saját rész finanszírozása 
érdekében, maximum 5,405 milli
árd Forint értékig igénybe kívánja 
venni az MFB “Új Magyarország 
Önkormányzati Infrastruktúra
fejlesztési Kötvényfinanszírozási 
Program” lehetőségeit.
2. A Közgyûlés elfogadja a hatá
rozat mellékletében felsorolt 
vállalásokat, amelyek a kötvény
program beindításának feltételét 
képezik.
3. A Közgyûlés úgy dönt, hogy 
maximum 5,405 milliárd forint 
értékben kezességet vállal az Érd 
és Térsége Szennyvízelvezetési és 
Szennyvíztisztítási Társulás által 
a finanszírozás során kibocsátott 
kötvénysorozat, illetve általa a 
konstrukció keretében igénybe 
vett folyószámlahitel visszafize
tésére. 
4. A Közgyûlés kötelezettsé
get vállal, hogy 2011. évtől 
kezdődően a kötvényprogram 
időtartamára az éves költség
vetésében betervezi az Érd és 
Térsége Szennyvízelvezetési és 
Szennyvíztisztítási Társulás szá
mára a kötvényprogramból eredő 
fizetési kötelezettségek (kama
tok, díjak, törlesztés) teljesítésé
hez szükséges fedezetet (1.számú 
melléklet szerint). 
5. A Közgyûlés felhatalmazza a 
Polgármestert a fentiekhez szük
séges szerződések, hozzájárulá

közzététel

sok, nyilatkozatok megkötésére, 
aláírására, ezen érdi álláspont 
képviseletére a Társulási Tanács 
ülésein.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

20/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a testvérvárosi kapcsolatok 
ápolását szolgáló Európa a 

Polgárokért „Testvérvárosok 
polgárainak találkozói” c. 

pályázat benyújtásáról

1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése pályázatot nyújt be 
„Aktív polgárokat Európának 
– Testvérvárosok polgárainak 
találkozói” címmel az Európai 
Bizottság által a testvérváro
si kapcsolatok előmozdítása 
érdekében meghirdetett euró
pai uniós pályázati felhívásá
nak 2011. évi első szakaszára az 
Érdi Napok keretében tartandó 
testvérvárosi találkozó vonatko
zásában.
A testvérvárosi találkozó lebo
nyolításának becsült költsége 
6,6 millió forint, az elnyerhe
tő támogatás összege 9 000 
EUR (kb. 2,5 millió forint). Érd 
Megyei Jogú Város Közgyûlése 
a nyertes pályázat keretében 
lebonyolításra kerülő találko
zó költségeihez kb. 4, 1 millió 
forintot biztosít. 
2. Amennyiben az 1. pontban 
foglalt, benyújtott pályázat nem 
részesül támogatásban, Érd 
Megyei Jogú Város Közgyûlése 
a testvérvárosi találkozóra 
fordítható összeget 4,5 millió 
forintban határozza meg. 
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyûlése 
felhatalmazza a Polgármestert a 
pályázat előkészítéséhez szük
séges intézkedések, nyilatko
zatok megtételére, valamint a 
pályázat benyújtására.
A pályázat benyújtásához és 
a rendezvény lebonyolításá
hoz szükséges költségvetési 
fedezetet a 2011.évi átmeneti 
finanszírozás terhére biztosítja, 
valamint a város 2011. évi költ
ségvetésébe betervezi.

Határidő: a pályázat benyújtá
sára: 2011. február 1. 
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

21/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

pályázat benyújtásáról 
a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ által 
közzétett pályázati  

felhívásra a Budafoki úton (6. 
sz. út 18+670 km szelvénye) 
történő gyalogos átkelőhely 

kialakításának tervezése  
tárgyában

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ által, az 
„NFM Útpénztár Előirányzat” 
finanszírozásában „Az országos 
közutak átkelési szakaszain a 
forgalom csillapítására, a gya
logosok védelmének növelésé
re, a jármûvek sebességének 
csökkentésére alkalmas beavat
kozások, valamint az országos 
közutakon levő balesetveszé
lyes csomópontok tervezésének 
társfinanszírozására” címen 
közzétett pályázati felhívásra a 
Budafoki úton (6. sz. út 18+670 
km szelvénye) kialakítandó 
gyalogos átkelőhely tervezése 
tárgyában.
Érd Megyei Jogú Város Köz
gyûlése a pályázat benyújtásá
hoz szükséges önrészt, 600.000 
– Ftot a 2011.évi átmeneti 
finanszírozás terhére biztosítja, 
és a 2011.évi költségvetésébe 
betervezi. 
A Közgyûlés felkéri a 
Polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges továb
bi intézkedések megtételére, a 
pályázati felhívásban előírt, a 
pályázat benyújtásához kapcso
lódó nyilatkozatok megtételé
re, valamint nyertes pályázat 
esetén a támogatási szerződés 
aláírására.
Határidő: a pályázat benyújtá
sára: 2011. január 17.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola 2011. március 17-én, csütörtökön 

12,00-től 18,00 óráig 

zenei meghallgatást

tart a 2011/2012-es tanévben emelt szintű ének- zenei 
oktatásra jelentkező első osztályos tanulók részére. 

Szeretettel várjuk gyermekét és Önt intézményünkben!
 Iskolánk március 23-án, szerdán 8,00-10,00 óra között 

nyílt napot tart az alsó tagozatos,
március 24-én 8,00-10,00 óra között 

a felső tagozatos szülők részére.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Maitz Ferenc igazgató

Felhívás
A Bolyai János Általános Iskolában (2030 Érd, Erzsébet u. 24-32.)
a 2011/2012. tanévben is indítunk magyar-német két tannyelvű 1. 
osztályt. 

A beiratkozás előtti tájékozódó beszélgetés időpontja:
2011. március 19., 9.00

Helye: 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32.
Várjuk a leendõ 1. osztályosokat.

A tájékozódó beszélgetésre 2011. március 18-ig lehet jelentkezni szemé-
lyesen iskolatitkárunknál,  vagy  a 0623 365 023 telefonszámon, 
vagy iskolánk e-mail címén: bolyai.erd@hawk.hu

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


