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109/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése mint fenntartó 
kötelezi az Érdi Közterület-

fenntartó Intézményt, hogy a 
2010. évi gazdálkodása során 

keletkezett 253 932 e Ft össze-
gű szabad pénzmaradványát 

a korábbi években keletkezett 
negatív pénzmaradvány  

ellentételezésére használja.

Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

110/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

az Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény 2010. évi vállalko-
zási tevékenysége során kelet-

kezett veszteség  
kigazdálkodásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése arra kötelezi az Érdi 
Közterületfenntartó Intéz
ményt, hogy a 2010. évi vál
lalkozási tevékenysége során 
keletkezett 40 424 e Ft összegű 
veszteséget az elkövetkezendő 
időszak vállalkozási tevékeny
sége során kigazdálkodja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

111/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

az intézmények 2010. évi 
szabad pénzmaradványának 

elvonásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az intézmények 57 867 e Ft 
összegű 2010. évi szabad pénz
maradvány összegét elvonja, és 
a 2011. évi hiány csökkentésére 
fordítja. 
Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

112/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Környezetvédelmi Alap 
2010. évi felhasználásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése elfogadja a Környezet
védelmi Alap 2010. évi felhasz
nálásáról szóló beszámolót.

113/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a 14/2011.(I.27.) KGY számú 
határozat (SPAR)  

módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a 14/2011. (I. 27.) 
KGY számú határozatát vissza
vonja.
2. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a tulajdonát képező 
3211 hrszú 1380 m2 összterü
letű ingatlanát – Asztalos utca 
– közterületből kivonja, és köz
forgalom számára megnyitott 
magánúttá minősíti át.
A Közgyűlés egyúttal értékesíti 
a tulajdonát képező, érdi 3211 
hrszú, 1380 m2 területű ingatla
nát az Érd M7 Kft. (Bicske, Spar 
út) részére, bruttó 17 500 000 Ft 
eladási áron. 
Az új tulajdonos köteles veze
ték szolgalmi jogot biztosítani 
az ingatlanon kiépített közmű
vek üzemeltetői számára, illet
ve a szolgalmi jog rendezéséig 
köteles azok ingatlanra történő 
bejutását biztosítani. 
A Közgyűlés felhatalmazza 
a polgármestert az adásvételi 
szerződés megkötésére.
Határidő: az adásvételi szerző
dés aláírására: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

114/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a 93/2011. (III. 24.) KGY. 
számú határozat (SPAR) 

módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a 93/2011. (III. 24.) KGY 
számú határozatának 2., 3. és 
4. pontjait az alábbiak szerint 
módosítja:
„2. Ezzel egyidejűleg hozzájá
rul ahhoz, hogy az érdi 3204/3 
hrszú, 2 ha 0655 m2 összterü
letű, az Érd M7 Kft. tulajdonát 
képező ingatlan megosztásra 
kerüljön oly módon, hogy az 
ebből kialakuló 3204/6 hrsz
ú, 1 ha 4997m2 nagyságú, áru
ház építésére szánt területre a 
beépítési kötelezettséget, vala
mint ennek biztosítására szol
gáló elidegenítési és terhelési 
tilalmat 2011. december 31ig 
továbbra is fenntartja, az érdi 
3204/3 hrszú ingatlant terhelő 
a visszavásárlási jog törléséhez 
pedig hozzájárul. 
3. A Közgyűlés a fennmaradó 
3204/7 hrszú, 4007 m2 nagy
ságú, beépítetlen terület műve
lési ágú, és a 3407/8 hrszú, 
1347 m2 nagyságú, út művelési 
ágú ingatlanra 2011. december 
31ig szóló vételi jogot alapít. 
Az ingatlanok m2 ára 26 744 
Ft/m2+áfa. A vételi jogával az 
Önkormányzat abban az eset
ben él, amennyiben az Érd M7 
Kft. az érdi 3204/6 hrszú, 1 
ha 4997 m2 nagyságú, áruház 
építésére szánt területre bejegy
zett beépítési kötelezettségének 
2011. december 31ig nem tesz 
eleget. Az Érd M7 Kft. köteles a 
kialakult területet folyamatosan 
karbantartani, a 3204/7 hrszú 
területet fásítani. Továbbá vál
lalnia kell, hogy ezen a telken 
az áruház használatbavételi 
engedélyének jogerőre emelke

déséig egy nyilvános játszóteret 
is kiépít.
4. Az Érd M7 Kft. a kivitelezés 
megkezdéséig is köteles a teljes 
területet jó gazda módjára gon
dozni, melynek részletes felté
telei a szerződésmódosításban 
kerülnek meghatározásra.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a jelen határozat
ban rögzítettekkel kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére.”
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

115/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

az érdi 1/2 hrsz-ú, természet-
ben Érd, Fonó utcában talál-

ható vízmű telep állami tulaj-
donban lévő ingatlanvagyon 

tulajdonjogának utólagos 
és ingyenes megszerzéséről 

szóló 345/2010. (XII. 16) KGY. 
határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az érdi 1/2 hrszú, termé
szetben az Érd, Fonó utcai víz
műtelep állami tulajdonú ingat
lanvagyon tulajdonjogának utó
lagos és ingyenes megszerzése 
érdekében 345/2010. (XII. 16.) 
KGY határozatának 1. pontját az 
alábbiak szerint módosítja:
„1. A Közgyűlés az érdi 1/2 
hrsz.ú, 9008 m2 nagyságú, 
az ingatlannyilvántartás
ban a Magyar Állam tulajdo
naként, de a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. vagyonke
zelésében nyilvántartott kivett 
vízműtelep megnevezésű (Fonó 
utcai vízműtelep) ingatlan tulaj
donjogát az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. 
§ (2) bekezdésének c) pontja 
alapján igényli, egyúttal kez
deményezi az MNV. Zrtnél az 
ingatlan Érd Megyei Jogú Város 

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
Önkormányzat javára történő 
ingyenes tulajdonba adását, a 
helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 
bekezdésében kötelező önkor
mányzati feladatként meghatá
rozott egészséges ivóvízellátás 
biztosítása érdekében, a telepü
lési ivóvízellátás és vízműtelep 
üzemeltetési feladatok ellátása 
céljából.”
A Közgyűlés felhatalmazza 
a Polgármestert az ingatlan
vagyon tulajdonjogának meg
szerzése érdekében szükséges 
további eljárás folytatására. 
Határidő: Kormányzati eljárás
tól való függőség miatt határidő 
nélküli
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

116/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

az ÉVÁÉP Kht. „v.a.” végelszá-
molásával kapcsolatos döntés 

meghozataláról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az ÉVÁÉP Kht. „v.a.” vég

elszámolásával kapcsolatban a 
végelszámolás befejezéséhez 
még szükséges elmaradt köny
velési, adóbevallási és adatszol
gáltatási feladatok elvégzésével 
megbízza az Érdi Közterület
fenntartó Intézményét.
A Közgyűlés ugyancsak meg
bízza a költségvetési szervet, 
– a 384/2006. (XII. 21.) számú 
határozatának megfelelően 
– hogy az ÉVÁÉP Kht. „v.a.” 
iratanyagának, bérkartonjainak 
őrzéséről, tárolásáról, selejtezé
séről és az iratokból történő 
adatszolgáltatásról a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott 
módon gondoskodjon.
A Közgyűlés a Végelszámoló 
munkadíjára 100 000 Ftot biz
tosít a Város költségvetésének 
terhére.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a határozat alap
ján szükséges jognyilatkozatok 
megtételére.
Határidő: 15 nap
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester
 (folytatjuk)

közzététel

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a 23/2055. (VII. 01) ÖK. számú  rendelet alapján az 
ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgál-
tatás kötelező igénybevételéről.

34. § 
(1)  Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni 

úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősu-
gárzása kárt ne okozzon.

(2)  Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati eredetű, illetve 
ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).

(3)  A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(4)  A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem sza-
bad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(5)  A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felsze-
reléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható.

(6)  A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tűzvédelmi előírások betartá-
sával elégethető.
a)  Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén minden év február 15. 

és április 30., valamint október 15. és november 30. között engedélyezett. Tilos 
vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző napon délután 16 óra után, 
illetve, ha az illetékes miniszter fenti időszakban tűzgyújtási tilalmat rendel el.

b)  Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hitéleti középületek, az 
iskolák és óvodák, szociális intézmények 100 m-es körzetében munkanapokon 
18.00 óra előtt, valamint hitéleti középületek esetében a szertartások ideje alatt 
is.

c)  Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar és kerti hulladék 
égetése. Az avar és kerti hulladék égetésére csak vírusos, baktériumos, gombás 
vagy egyéb fertőzéskor kerülhet sor.

p


