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22/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

pályázat benyújtásáról 
a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ által 
közzétett pályázati felhívás-
ra a Balatoni úton történő 3 

biztonságos gyalogátkelőhely 
kialakításának kivitelezése 

tárgyában

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyûlése pályázatot nyújt 
be a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ által, az 
„NFM Útpénztár Előirányzat” 
finanszírozásában „Az országos 
közutak átkelési, szakaszain a 
forgalom csillapítására, a gyalo
gosok védelmének növelésére, 
a jármûvek sebességének csök
kentésére alkalmas beavatkozá
sok társfinanszírozására” címen 
közzétett pályázati felhívásra a 
Balatoni úton (7. sz. közút átke
lési szakaszán, a Balatoni úton a 
Szegfû u. – Szarkaláb u. között, 
a Sárvíz utcánál és a Sárd utcá
nál) 3 biztonságos gyalogátkelő
hely kialakításának kivitelezése 
tárgyában.
Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése a pályázat benyúj
tásához szükséges saját forrást, 
500 000 Ftot a 2011. évi átmene
ti finanszírozás terhére biztosít
ja, és a 2011. évi költségvetésbe 
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. február 14.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

23/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

pályázat benyújtásáról a 
Nemzeti Kulturális Alap 
Mûemléki és Régészeti 

Szakmai Kollégiuma által 
közzétett pályázati felhívásra 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
mennyezetével összefüggés-

ben szükségessé váló munkák 
támogatása tárgyában

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése pályázatot nyújt be a Nemzeti 
Kulturális Alap Mûemléki és 
Régészeti Szakmai Kollégiuma 
által, a „Veszélyeztetett helyzetû 
mûemlék épületek veszélyel
hárításának, állagmegóvásá
nak, részleges helyreállításának 
támogatása (Altéma kódszáma: 
2733)” címen közzétett pályáza
ti felhívásra a Magyar Földrajzi 
Múzeum mennyezetével össze
függésben szükségessé váló 
munkák támogatása tárgyában.
Érd Megyei Jogú Város Köz
gyûlése a pályázat benyújtásá
hoz, illetve a program megva
lósításához szükséges 10%os 
mértékû saját forrást, maximum 
777 778 Ftot a 2011. évi átmene
ti finanszírozás terhére biztosít
ja és a 2011. évi költségvetésbe 
betervezi. 
Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a pályázat benyújtásához 
szükséges nevezési díjat, maxi
mum 87 500 Ftot az átmeneti 
finanszírozás terhére biztosítja 
és a 2011. évi költségvetésbe 
betervezi. 
A Közgyûlés felkéri a Polgár
mestert a pályázat benyújtásá
hoz szükséges további intézke
dések megtételére, a pályázati 
felhívásban előírt, a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó nyi
latkozatok megtételére, valamint 
nyertes pályázat esetén a támo
gatási szerződés aláírására.
Határidő: a pályázat benyújtá
sára: 2011. január 27.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

24/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Diósdi út – Budapest-
Székesfehérvár vasútvonal 

– Balatoni út által közrezárt 
terület feltárásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése támogatja a Diósdi út 
– Budapest–Székesfehérvár 
vasútvonal – Balatoni út által 
közrezárt terület feltárására 
egy tanulmányterv készítését, 
amely a FÕMTERV által készí
tett MÁVvonal alatti közúti 2x1 
sávos TUBOSIDER aluljáróhoz 
kapcsolódik, figyelembe véve a 
kerékpáros közlekedés kialakí
tásának lehetőségét is.
A szerződés megkötéséhez 
szükséges fedezetet a 2011. 
évi átmeneti finanszírozás
ról szóló, 51/2010. (XII. 17.) 
számú önkormányzati rende
let terhére biztosítja, illetve a 
2011. évi költségvetés terhére 
betervezi, melynek várható 
költsége 2 000 000 Ft.
A Közgyûlés felhatalmazza 
a Polgármestert a tervezéssel 
kapcsolatos szerződések, hoz
zájárulások, nyilatkozatok meg
kötésére, aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

25/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Széchenyi téren egy  
körforgalmú csomópont  

tervezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése támogatja a Széchenyi tér 
átalakítására egy körforgalmi 
csomópont engedélyezési ter
vének elkészíttetését.
A szerződés megkötéséhez 
szükséges fedezet – várható
an 2 500 000 Ft – a 2011. évi 
átmeneti finanszírozásról 
szóló 51/2010. (XII. 17.) számú 
önkormányzati rendelet ter
hére biztosítja, valamint a 

város 2011. évi költségvetésébe 
betervezi.
A Közgyûlés felhatalmazza 
a Polgármestert a tervezéssel 
kapcsolatos szerződések, hoz
zájárulások, nyilatkozatok meg
kötésére, aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

26/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium 

– Tusculanum Tagóvoda – 
Tanuszoda környéke forgalmi 

rendjének, várakozóhelyek 
kialakításának, használatá-

nak felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyûlése a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Gimnázium 
– Tusculanum Tagóvoda – 
Tanuszoda környéke forgalmi 
rendjének kialakítását a mel
léklet szerint elfogadja azzal, 
hogy a behajtani tilos táblák alá 
kiegészítő táblát helyezzenek 
ki, ami az új KRESZ szerint a 
kerékpárosok számára lehetővé 
teszi a forgalommal szembeni 
közlekedést. A Közgyûlés felké
ri a Polgármestert a kivitelezés 
elrendelésére.
A kivitelezés költségeinek fede
zetét (becsült költség 100 000 
Ft) a 2011. évi átmeneti finan
szírozás terhére biztosítja és a 
2011. évi költségvetésbe beter
vezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

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

Érd Megyei Jogú Város Helyi 
Építési Szabályzatáról (HÉSZ) 

szóló 31/2010. (VII.20.) 
önkormányzati rendelete, és a 
mellékletét képező SZT-1 jelû 
Szabályozási Terv módosítá-

sának kezdeményezéséről

I./1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése kinyilvánítja, hogy 
a Sas utca – Szajkó utca – 7. 
sz. főút elkerülő szakasza által 
határolt területre vonatkozó 
Szabályozási Terv, valamint 
a 31/2010 (VII. 20.) önkor
mányzati rendelettel elfoga
dott Helyi Építési Szabályzat 
módosítását célzó – a tulajdo
nosok megbízásából, az UR
BEN Design Kft. által készített 
– az előterjesztéshez mellékelt 
tanulmányterv összhangban 
van az Önkormányzat telepü
lésfejlesztési koncepciójával. 
A módosítási javaslat a hatá
lyos Településszerkezeti Terv 
területfelhasználási, és hálóza
ti elemeiben változtatást nem 
eredményez. 
I./2. A Közgyûlés kezdeménye
zi a tanulmányterv alapján a 
31/2010 (VII.20.) önkormány
zati rendelettel elfogadott Helyi 

Építési Szabályzat, valamint 
a Sas utca – Szajkó utca – 7. 
sz. főút elkerülő szakasza által 
határolt területre vonatkozóan a 
Szabályozási Terv módosítását.
I./3. A Közgyûlés felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy megál
lapodást kössön a tulajdono
sokkal, mely a Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terv 
módosítása tervezési díjának 
tulajdonosok általi finanszíro
zását célozza.
I./4. A Közgyûlés felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy a terü
leten beruházni szándékozóval 
– cél megvalósítójával – a keres
kedelmi célú fejlesztés során 
keletkező, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
30/A. §ban foglalt egyéb költ
ségeknek vagy egyéb ráfordítá
soknak az átvállalása érdekében 
tárgyalásokat folytasson, és a 
településrendezési szerződés 
tervezetét a Közgyûlés elé ter
jessze.
II. A Közgyûlés a fentieken túl 
kezdeményezi a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 31/2010 
(VII. 20.) számú önkormány
zati rendelet normaszövegének 
módosítását az alábbiak figye
lembe vételével:
A városközponti, valamint a 
helyi védett területeken a tele
püléskép védelme érdekében a 
kereskedelmi tevékenység sza
bályozása
A két saroktelek közötti egyet
len közbenső telek hátsókert 
méretére speciális szabály meg
fogalmazása. 
Szöveges korrekció a hatéko
nyabb hatósági alkalmazás elő
segítésére.
A Közgyûlés felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a I. és II. 
pontban foglaltak végrehajtásá
ra az Étv. 9/A.§ szerinti vélemé
nyeztetési eljárás lefolytatásáról 
gondoskodjon.
Határidő: – a döntés továbbítá
sára – azonnal, illetve – folya
matos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

28/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Batthyány Általános 
Iskola és Sportiskola Alapító 

Okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyûlése a Batthyány Általános 
Iskola és Sportiskola 122/2010. 
(V. 20.) KGY. határozattal elfo
gadott Alapító okiratát az 1. 
számú melléklet szerint módo
sítja, és elfogadja a 2. számú 
mellékletben szereplő egysé
ges szerkezetbe foglalt Alapító 
okiratot. 
A Közgyûlés felkéri a 
Polgármestert, hogy a módo
sított és az egységes szerke
zetbe foglalt Alapító okiratot a 
Közgyûlés nevében írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

29/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Bolyai János Általános 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a Bolyai János Általános 
Iskola 121/2010. (V. 20.) 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 módo
sított és az egységes szerke
zetbe foglalt Alapító okiratot a 
Közgyûlés nevében írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

30/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium Alapító 

Okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium 238/2010. 
(VII. 19.) KGY. határozattal 
elfogadott Alapító okiratát az 1. 
számú melléklet szerint módo
sítja, és elfogadja a 2. számú 
mellékletben szereplő egysé
ges szerkezetbe foglalt Alapító 
okiratot. 
A Közgyûlés felkéri a 
Polgármestert, hogy a módo
sított és az egységes szerke
zetbe foglalt Alapító okiratot a 
Közgyûlés nevében írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

31/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola 120/2010. (V. 20.) 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 módo
sított és az egységes szerke
zetbe foglalt Alapító okiratot a 
Közgyûlés nevében írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

közzététel

Ha nem ég az utcai lámpa…
A közvilágítással kapcsolatos gondokat, 
hibákat az RFV helyi tarifával hívható 
06-40/200-855-ös telefonszámán lehet 
bejelenteni.

p


