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117/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

külterületi ingatlanrészek 
belterületbe vonásáról a Sas 

utca szélesítése, és a Sas utca 
– Szajkó utca sarkán kijelölt 

szennyvízátemelő területének 
kialakítása céljából

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése kezdeményezi a Szent 
Ilona telepen elhelyezkedő 
0191/58 hrszú ingatlan meg
osztását ábrázoló változási váz
rajz alapján a Sas utca széle
sítésére – 576 m2 –, valamint a 
Sas utca – Szajkó utca sarká
ra tervezett szennyvízátemelő 
– 372 m2 – részére kijelölt terü
letek művelésből való kivoná
sát, és belterületbe csatolását. 
A területek kijelölése, és a terve
zett terület felhasználás, övezet 
– közúti közlekedési terület; Kk: 
különleges közműterület – meg
felelnek a hatályos település
rendezési terveknek (233/2010. 
(VII. 19.) KGY. határozattal 
elfogadott Településszerkezeti 
Terv, 31/2010. (VII. 20.) önkor
mányzati rendelettel elfogadott 
Helyi Építési Szabályzat, és 
Szabályozási Terv). 
A tervezett szennyvízáteme
lő részére kialakításra kerü
lő különleges közműterület 
után a termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. törvény 
(Törvény) 21. § (3) bekez
dés d) pont alapján nem kell 
földvédelmi járulékot fizetni. 
A járulékfizetési kötelezettség 
csak az útszélesítésre kijelölt 
terület után esedékes. 
A földvédelmi járulék, illetve a 
földhivatali ügyintézéssel kap
csolatos költségek befizetési 
kötelezettsége a hatályos Törvény 
alapján az önkormányzatot ter
helik. A Közgyűlés felhatalmaz
za a Polgármestert a területtulaj

donosokkal kötendő megállapo
dás aláírására, mely tartalmazza, 
hogy a tulajdonosok földvédelmi 
járulékot, és az ezzel kapcso
latos földhivatali ügyintézés 
költségeit megfizetik, valamint 
az átadásra kerülő ingatlanok 
kialakításához szükséges – telek
alakítás, ingatlannyilvántartási 
átvezetés – költségeit is meg
térítik. Az így kialakuló ingat
lanok a Közgyűlés 186/2010. 
(VI. 24.) KGY. határozatával 
elfogadott Településrendezési 
Szerződés 3.1.3. pontja szerint 
térítésmentesen az önkormány
zat részére átadásra kerülnek. Az 
önkormányzati tulajdonba került 
ingatlanok belterületbe csatolá
sával kapcsolatos további költsé
gek – vázrajz, ingatlannyilván
tartási átvezetés díja – viselője az 
önkormányzat. 
A Közgyűlés kinyilvánítja, 
hogy a belterületbe csatolan
dó területeket az önkormány
zat a 233/2010. (VII. 19.) 
KGY. határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Tervben 
meghatározott célra négy éven 
belül felhasználni tervezi. 
A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a tulajdono
sokkal való megállapodást köve
tően járjon el az illetékes föld
hivatalnál a terület belterületbe 
vonása, mezőgazdasági művelés 
alóli kivonása ügyében.
Határidő: a döntés továbbítására 
– 2011. május 6.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

118/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a város fenntartásában műkö-
dő közoktatási intézmények 

működtetésének,  
hatékonyságának javításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű

lése a fenntartásában működő 
közoktatási intézmények racio
nális, költségkímélő, hatékony 
működésének érdekében
1. felülvizsgálja az emelt szin
tű oktatásra – a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
52. §ban előírt órakereten felül 
– összesen heti 244 órában biz
tosított többletóra fenntartha
tóságát, finanszírozhatóságát, 
továbbá annak lehetőségét, hogy 
az intézmények a jogszabály
ban biztosított óratömeg terhére 
hogyan tudják megvalósítani az 
emelt szintű oktatást,
2. felülvizsgálja az egyéni foglal
kozásra kötelezően biztosítan
dó órakeretet arra vonatkozó
an, hogy az egyes intézményi 
óratömegek tartalmazzáke az 
egyéni foglalkozás időkeretét, 
amennyiben igen, szükségese 
további többletórákat finanszí
rozni a BTMes tanulók ellátá
sára tekintettel (Közokt. tv. 52. § 
(11) bek)
3. felülvizsgálja a napközis ellá
tás időkeretét arra vonatkozóan, 
hogy vane lehetőség – az ellá
tást igénylők számára tekintettel 
– 16 óra után a napközis csopor
tok összevonására,
4. felülvizsgálja annak a lehe
tőségét, hogy az osztályok lét
száma az átlaglétszámok betar
tásával, a maximális létszám 
figyelembe vételére törekedve 
kerüljön kialakításra, szük
ség szerint módosítja az ala
pító okiratokban meghatározott 
maximálisan felvehető tanulók 
számát, a fenntartó engedélyezi 
a Közokt. törvényben megha
tározott maximális létszámtól 
való eltérést, mely engedélye
zett létszám nem térhet el az 
alapító okiratban meghatározott 
létszámtól, 
5. megvizsgálja annak lehető
ségét, hogy a jelenleg hat gaz

dasági szervezet helyett négy 
működjön a városi iskolák gaz
dálkodással kapcsolatos felada
tainak ellátása érdekében, ás a 
változtatásra tekintettel módo
sítja az alapító okiratokat,
6. megvizsgálja annak lehető
ségét, hogy az önkormányzat 
fenntartásában működő közok
tatási intézményekben a taka
rítást más, költségkímélő for
mában hogyan lehetne ellátni, 
pl. vállalkozásba kiadni, vagy a 
takarítandó terület figyelembe 
vételével határozzae meg a fel
adatellátás személyi feltételeit,
7. felülvizsgálja az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat műkö
dését annak racionalizálása 
érdekében, valamint felkéri a 
polgármestert, hogy tegyen 
javaslatot az intézmény szol
gáltatásainak piaci alapon tör
ténő értékesítésére azért, hogy 
az intézmény önkormányzati 
finanszírozását minimalizálni 
lehessen,
8. felülvizsgálja a Lukin László 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény működését.
A Közgyűlés felkéri a polgár
mestert, hogy a költségkímélő 
feladatellátásra vonatkozóan a 
fenti témákban készítsen előter
jesztést Közgyűlési következő 
ülésére.
Határidő: 2011. május 26ai 
Közgyűlési ülés
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

119/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Széchenyi István Általános 
Iskola és a Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola 
átszervezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése kinyilvánítja szándé
kát a fenntartásában működő 

Széchenyi István Általános Iskola 
(2030 Érd, Diósdi u. 99–101.) 
és a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola (2030 Érd, Túr u. 5–7.) 
racionalizálására vonatkozóan, 
melynek értelmében 2011. júni
us 30i hatállyal összeolvadás 
útján, jogutódlással megszün
teti mindkét intézményt, 2011. 
július 1jei hatállyal létrehozza 
a jogutód intézményt. 
Az átszervezésnek az előterjesz
tés 2. sz. mellékleteként szerep
lő ütemtervét elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a polgármes
tert, hogy a jogszabályban előírt 
valamennyi egyeztetési eljárást 
folytassa le és a megszüntető 
okiratokat, valamint a jogutód 
intézmény alapító okiratát leg
később a Közgyűlés 2011. máju
si ülésére terjessze be.
Határidő: 2011. május 26ai 
Közgyűlési ülés
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

120/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Batthyány Általános 
Iskola és Sportiskola Alapító 

Okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Batthyány Általános 
Iskola és Sportiskola 28/2011. 
(I. 27.) KGY. határozattal elfoga
dott Alapító okiratát az 1. számú 
melléklet szerint módosítja, és 
elfogadja a 2. számú melléklet
ben szereplő egységes szerke
zetbe foglalt Alapító okiratot. 
A Közgyűlés felkéri a Polgár
mestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot a Közgyűlés 
nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbítá
sára – 2011. május 5.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

121/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Bolyai János Általános 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Bolyai János Általános 
Iskola 29/2011. (I. 27.) 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 Közgyűlés felkéri a Polgár
mestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot a Közgyűlés 
nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbítá
sára – 2011. május 5.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

122/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium Alapító 

Okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium 30/2011. 
(I. 27.) 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 Közgyűlés felkéri a Polgár
mestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot a Közgyűlés 
nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbítá
sára – 2011. május 5.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése

közzététel

Budai Gourmet – mindenbõl a legjobbat

A kulináris kalandozások során 
itt megismerhetjük a legjobb 
alapanyagokat, a legkiválóbb 
termelõket, az elhivatott keres
kedõket és a háttéripar szereplõit 
is. Teret kapnak a gasztrorendez
vények legkiválóbb szereplõi, a 
halászléfõzõktõl a szörpkészítõig. 
A látogatók – szakértõk által 
elvégzett minõségi szelekció után 
– ízelítõt kapnak a kereskedelmi 
forgalomban beszerezhetõ leg
jobb termékekbõl, a pezsgõktõl az 
ásványvizeken át a kávé és teakü
lönlegességekig. A rendezvényen 
rendhagyó módon egy piacteret 
is kialakítanak, ahol kistermelõk 
és piacosok kínálhatják majd a 
portékájukat.

2011tõl a Sziget Kulturális 
Szervezõiroda nevéhez fûzõdik a 
rendezvény szervezése, és a leg
nagyobb presztízsû borverseny, 
a Pannon Bormustra szervezését 
is a Sziget Szervezõiroda végzi 
mostantól. Gerendai Károlyt – a 
rendezvényszervezõ cég vezetõjét, 
aki az elsõ hazai Michelincsillagos 
éttermével maga is elhivatottságot 
érez a hazai csúcsgasztronómia 

terjesztésében – idézve: „Nem 
kisebb célt tûztünk ki magunk 
elé, mint hogy a gasztronómiai 
rendezvénypiac legszínvonala
sabb és legjelentõsebb rendezvé
nyévé tegyük a Budai Gourmett, 
valamint a már eddig is legran
gosabbnak számító borverseny 
presztízsét és szakmai színvonalát 
látványosan továbbfejlesszük.”

Bár a rendezvényszervezõ 
cég a nagy rendezvények szer
vezésében egyedülálló referen

ciákkal rendelkezik, a speciális 
gasztronómiai szakértelmet külsõ 
szakemberek biztosítják. A Budai 
Gourmet hiteles szakmai megva
lósításában a hazai gasztronómia 
legnevesebb szakemberei vesz
nek részt, így Bíró Lajos, Csapody 
Balázs, Harmath Csaba, Heimann 
Zoltán, Jókuti András, Kató 
András, Mautner Zsófia, Molnár 
B. Tamás, Nemes Richárd, Segal 
Viktor, Tálos Attila, Vajda Pierre, 
Wossala Rozina, Harmathy Ildikó 
(Piactér), dr. Panyik Gáborné, 
Bart Dániel (Sörudvar) állt eddig 
a rendezvény mellé.

A rendezvény szakmai nappal 
indul, ahol elõzetes regisztrációt 
követõen várja a Budai Gourmet 
a gasztronómiai ipar szereplõit, 
döntéshozóit, lehetõséget kínál
va az ismerkedésre, kapcsolat
építésre. Ezen a napon – neves 

szakemberek segítségével – meg
választják az egyes termékkategó
riák legjobbjait, hogy a másnaptól 
már a nagyközönség számára is 
nyitott eseményen a látogatók 
megismerkedhessenek a szak
emberek által legjobbnak tartott 
Gourmettermékekkel. 

A szakmai nap tematikus 
étel, bor és pálinkakóstolók 
sorát kívánja bemutatni meghí
vott nemzetközi szakemberek 
közremûködésével. Az est záró 
programjaként pedig a XII. Pannon 
Bormustra díjkiosztó gálája kerül 
megrendezésre. A Budai Gourmet 
a második napjától már nyitott a 
nagyközönség elõtt, háromnapos 
kulináris kalandot ígérve, ahol 
minden megkóstolható és megvá
sárolható lesz.

A rendezvénnyel egy idõben 
a Millenáris B csarnokában a 
Budai Gourmet szakmai partne
rének szervezésében rendezik 
meg a Dining Guide Food Showt, 
amelynek keretein belül kezdetét 
veszi az Év étterme címért folyó 
versengés. A pénteki ünnepélyes 
bejelentés után a topéttermek 
legjobb fogásaiból összeállított 
gálavacsorával vendégelik meg 
a Dining Guide zsûritagjait és 
a VIPvendégeket. Szombaton 
a Blogkóstolón a legismertebb 
gasztrobloggerek kultikus ételeit 
kóstolhatja meg a nagyközönség.

A Dining Guide egész Kelet
KözépEurópára kiterjeszti 
étteremértékelõ programját. A 
CEEfood (Central and Eastern 
Europe Food) Awards nyitó ren
dezvényeként vasárnap este nem
zetközi csúcsséfek adnak gálava
csorát. A Dining Guide Food Show 
rendezvénysorozatát számos kós
toló, bemutató és konyhatechni
kai kiállítás is színesíti majd. A 
gyerekeket izgalmas fõzõiskolai 
foglalkozások várják.  ▲

A legjobb éttermek, a leg-
jobb borászatok, a legfi-
nomabb pálinkák, sajtok, 
szalámik, sonkák, mézek, 
és felsorolni is nehéz, 
hogy mi minden várja a 
Budai Gourmet látogatóit.

A hazai gasztronómia szakemberei garantálják az étkek színvonalát 

– Ha egy külföldi megkóstol 
egy magyar bort, anélkül, hogy 
tudná, honnan származik az 
ital, érezhet rajta valami igazán 
jellegzetest?

– Kiváló boraink vannak, 
a titok azonban mégsem a 
minõségben, mint inkább a 
különlegességben, az egyéniség
ben keresendõ. Tokajt senkinek 
sem kell bemutatni, ám fehér 
borok tekintetében is számos 
különlegességgel rendelkezünk, 
a Balatonfelvidék, a Mátraalja, 
Somló telistele van szenzációs 
fehér borokkal. Tõlünk délebbre 

sehol sem találunk ilyen sava
kat, míg északabbra cukorral kell 
elfedni azokat – nálunk megvan 
az az egyensúly, ami szinte sehol 
máshol nem található meg.

– Mennyire dönt az ár a minõség 
ellenében a magyar emberek bor-
vásárlási szokásaiban? 

– Azt gondolom, már nincs 
messze annak a felismerése, 
hogy a mi éghajlatunkon, dom
borzatunkkal egyszerûen nem éri 
meg olcsó borokra specializálód
ni, mert mások, máshol sokkal 
olcsóbban tudják megtermelni. 
Bízom abban, hogy a PETpalac
kos borok szép lassan eltûnnek a 
boltok polcairól, és belátjuk, hogy 
nekünk a nagyon drága, exkluzív 
és az olcsó, gagyi közötti utat kell 
járnunk, abban vagyunk jók, az a 
kifizetõdõ.

– A borturizmus is egyértelmûen 
felszálló ágban van – mekkora 
szerepet játszhat ez Magyarország 
turizmusának fellendítésében?

– A borturizmus, hála a szájha
gyomány útján már külföldön is 
egyre szélesebb körben terjedõ jó 
hírünknek, egy lépéssel a turiz
mus elõtt jár, ám elõbbi fejlõdése 
elõsegíti az utóbbi fejlõdését is. 
Ezért nagyon fontosak a gour
metfesztiválok, a különbözõ 
rendezvények: összehozzák 
az embereket, a szakmát, hogy 
aztán közösen fejlõdjünk, javul
junk tovább. ▲

Heimann Zoltán:  
Kiváló boraink vannak!
Szerénységére jellemzõ, hogy beszélgetésünk alatt 
egyetlen árva szót sem ejt arról, hogy nemrégiben az 
Év Európai Borszakértõjének választották. Heimann 
Zoltán méltóságteljes, nyugodt derûvel, lehengerlõ 
tudással és csendes büszkeséggel beszél arról, amit a 
legjobban szeret: a kiváló minõségû magyar borról.

Heimann Zoltán borász


