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35/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Kincses Óvoda Alapító 
Okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a Kincses Óvoda 127/2010. 
(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

36/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Szivárvány Óvoda Alapító 
Okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyûlése a Szivárvány Óvoda 
128/2010. (V. 20.) KGY. határo
zattal elfogadott Alapító okira
tát az 1. számú melléklet sze
rint módosítja, és elfogadja a 
2. számú mellékletben szereplő 
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

37/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Kós Károly Szakképző 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a Kós Károly Szakképző 
Iskola 126/2010. (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

38/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium Pedagógiai 

Programjának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium módosított Peda

gógiai Programját (nem szak
rendszerû oktatás) elfogadja. 
A Közgyûlés felkéri az intéz
mény vezetőjét, hogy a pedagó
giai programot a helyben szoká
sos módon tegye közzé.
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester, intézményvezető

39/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Kós Károly Szakképző 
Iskola Pedagógiai 

Programjának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a Kós Károly Szakképző 
Iskola módosított Pedagógiai 
Programját többletfinanszíro
zás nélkül elfogadja. Rendészeti 
osztályt 2011 szeptemberétől 
csak abban az esetben indíthat 
az iskola, ha az a későbbi évek
ben sem kíván többletkiadást a 
fenntartó részéről. 
Felkéri az intézmény vezetőjét, 
hogy a pedagógiai programot a 
helyben szokásos módon tegye 
közzé.
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester, intézményvezető

40/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

együttmûködési megállapo
dás jóváhagyásáról a Háttér 

Szociális Szövetkezettel

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése annak érdekében, hogy a 
város és környékének egész
ségügyi és szociális ellátottsá
ga javuljon, kinyilvánítja elvi 
együttmûködési szándékát a 
Háttér Szociális Szövetkezettel 
(adószám: 23011128113, szék
hely: Érd, Kárpitos út 38.). 
Jelen elvi nyilatkozat egy part
neri együttmûködés, mely az 
Önkormányzat részéről nem 
minősül pénzügyi kötelezett
ségvállalásnak, célja a szövet
kezet törekvéseinek elősegítése, 
elsősorban olyan módon, hogy 
a szövetkezet „Háttér a nyugodt 
jövőért” elnevezésû projektje 
sikerrel járjon.
A Közgyûlés a fentieknek meg
felelő tartalmú együttmûködési 
megállapodást jóváhagyja. 
Határidő: a döntés továbbításá
ra – 2011. január 31.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

41/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

településrészi önkormányza
tok létrehozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése a Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatról szóló 17/2004. 
(VI. 01.) számú rendelet 58. 
§ (1) bekezdésben foglaltak

ra figyelemmel településrészi 
önkormányzatot hozhat létre.
A Közgyûlés egyetért azzal, 
hogy a választókerületek hatá
rait a határozat melléklete sze
rint vegyék figyelembe a tele
pülésrészi önkormányzatok 
létrehozásának előkészítésekor. 
Felhatalmazza a polgármestert, 
tegye meg a szükséges intézke
déseket a jelölő gyûlések össze
hívására. 
Határidő: a Közgyûlés 2011. 
februári ülése
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

42/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a többfunkciós mûfüves 
pályák üzemeltetési szabály

zatának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése elfogadja a Fügefa utcai és a 
Balatoni úton lévő többfunkciós 
mûfüves pályák üzemeltetési 
szabályzatának módosítását.
A módosított szabályzat a hatá
rozat melléklete.
Határidő: a döntés továbbításá
ra 2011. február 5.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

43/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

előkészítő bizottság kije
löléséről az Érd Város 

Díszpolgára, az Érd Városáért 
Kitüntetés, az Érd Város 

Életmû Díja, valamint az Érdi 
Tudományos Díj kitüntető 
cím odaítélését megelőző  

eljárás lefolytatására

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése az Érd Város Díszpolgára, 
az Érd Városáért Kitüntetés, az 
Érd Város Életmû Díja, valamint 
az Érdi Tudományos Díj kitün
tető cím odaítélését megelőző 
eljárás lefolytatására előkészítő 
bizottságot hoz létre, melynek 
tagjaivá:

Antunovits Antal, 
Bakai-Nagy Zita, 
dr. Csőzik László, 
Fülöp Sándorné,
Kéri Mihály, 
Mórás Zsolt, 
Pulai Edina,
Szabó Béla, 
dr. Veres Judit 

képviselőket kéri fel.

44/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 
a Sport, Ifjúsági és Közrend
védelmi Bizottság 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszá
moló elfogadásáról
Érd Megyei Jogú Város Köz
gyûlése elfogadja a Sport, 
Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság 2010. évi tevékenysé
géről szóló beszámolót.

45/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság 2010. évi tevékeny

ségéről szóló beszámoló  
elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyûlése elfogadja a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság 
2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót.

46/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

általános és teljeskörû felha
talmazásra Területfejlesztési 

Tanácsokban történő  
helyettesítésről

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése hozzájárul, hogy a Közép
magyarországi Regionális Fej
lesztési Tanácsban, továbbá a 
Pest Megyei Területfejlesztési 
Tanácsban T. Mészáros András 
polgármester akadályoztatása 
esetén általános, teljeskörû kép
viseleti jogosultsággal Segesdi 
János alpolgármester járjon el.
Határidő: a döntés továbbításá
ra – 2011. január 31.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

47/2011. (I. 27.) KGY.
h a t á r o z a t 

Dr. Koczka Zsuzsanna házi
orvos mûködtetési joga elide

genítéséhez és 
Dr. Beta Borbála háziorvos 

mûködtetési jog megszerzésé
hez való  hozzájárulás  

megadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyûlése hozzájárul, hogy Dr. 
Koczka Zsuzsanna háziorvos 
a mûködtetési jogát Dr. Beta 
Borbála háziorvos részére elide
genítse, és Dr. Beta Borbála a 
mûködtetési jogot megszerez
ze. 
A Közgyûlés Dr. Beta Borbála, a 
BetaMedical Kft. háziorvosával 
feladatellátási szerződést köt 
2011. március 1jétől 5 évre a 10. 
számú háziorvosi körzet alap
ellátásra, és hozzájárul, hogy 
Dr. Beta Borbála vállalkozó házi
orvos az OEP Középmagyar
országi Területi Hivatalával 
finanszírozási szerződést kös
sön.
A Közgyûlés felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mel
lékletét képező feladatellátási 
szerződés megkötésére Dr. Beta 
Borbála, a BetaMedical Kft. 
vállalkozó háziorvosával a 10. 
számú háziorvosi körzet alap
ellátásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése

közzététel

Felhívás bölcsődei ellátásra való beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődékben az alábbi 
beíratási időpontokat határozza meg:

2011. március 1. (kedd) napjától –  2011. április 15. (péntek) napjáig
mindennap 9–12 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 napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 13/2000. (III. 21.) önkormányzati rendelete 5.§-nak (10) bekezdése szabályozza az 
ellátás igénybevételének módját:
„(10) A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév szeptember 1. napjától tör-
ténő 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 Jegyzője 

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

2011. április 13. (szerda)  12.00–18.00
2011. április 14. (csütörtök) 8.00–18.00
2011. április 15. (péntek) 8.00–13.00

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6.§-a szerint a Magyar Köztársaságban 
minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
séget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben 
a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. 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,
•  A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Oktatási és Művelődési bizottság

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 

özv. Jáki Antalné, sz. Stőger Margit
Az Ófalusi Általános Iskola és a 3. Sz. Általános Iskola volt pedagógusa

életének 87. évében, 2011. március 15-én megtért Teremtőjéhez.

2011. március 25-én 10 órakor:
Érd-Óváros Szent Mihály-templomban

gyászmisét ajánlunk fel lelki üdvéért, majd 14 órakor:
Ciszterci Nővérek Regina Mundi Monostorának

kolombáriumában helyezzük Õt örök nyugalomra.  (Érd, Tárnoki u. 11.)

Szerettük és gyászoljuk.     
Családja

Kérjük, virágot ne hozzon, az arra szánt összeget a templom  
vagy monostor javára adományozhatja


