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123/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola 31/2011. (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

124/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola Alapító 

Okiratának módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola 32/2011. (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

125/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Széchenyi István Általános 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Széchenyi István Általános 
Iskola 33/2011. (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

126/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Teleki Sámuel Általános 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Teleki Sámuel Általános 
Iskola 34/2011. (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

127/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Kincses Óvoda Alapító 
Okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Kincses Óvoda 35/2011. 
(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 
polgármester
 

128/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Szivárvány Óvoda Alapító 
Okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Szivárvány Óvoda 
36/2011. (I. 27.) 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 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

129/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Kós Károly Szakképző 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Kós Károly Szakképző 
Iskola 37/2011. (I. 27.) KGY. 
határozattal elfogadott alapító 
okiratát az 1. számú melléklet 
szerint módosítja, és elfogadja 
a 2. számú mellékletben sze
replő egységes szerkezetbe fog
lalt alapító okiratot. 
A Közgyűlés felkéri a Polgár
mestert, hogy a módosított és 

az egységes szerkezetbe fog
lalt alapító okiratot a Közgyűlés 
nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbítá
sára – 2011. május 5.
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester

130/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium Alapító  

okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium 77/2010. (III. 25.) 
KGY. számú 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 fog
lalt alapító okiratot a Közgyűlés 
nevében írja alá.
Határidő: a döntés továbbításá
ra – 2011. május 6.
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester

131/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Móra Ferenc Általános 
Iskola telephelyeinek  

bővítéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a 17775 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben az 
Érd, Bagoly u. 2/a szám alatt 
található ingatlant és a rajta álló 
nem lakás célú építményt 2011. 
augusztus 1jétől feladatainak 
ellátásához, oktatásinevelési 
célú használatra a Móra Ferenc 
Általános Iskolának átadja.
Határidő: a határozat közlésére 
– 2011. május 6.
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester

132/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Móra Ferenc Általános 
Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Móra Ferenc Általános 
Iskola 200/2010. (VI. 24.) KGY 
határozattal elfogadott Alapító 
okiratát az 1. számú melléklet 
szerint módosítja, és elfogadja 
a 2. számú mellékletben sze
replő egységes szerkezetbe fog
lalt alapító okiratot.
A Közgyűlés felkéri a Polgár
mestert, hogy a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot a Közgyűlés 
nevében írja alá.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester

133/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

a Szociális Gondozó Központ 
Alapító okiratának  

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Szociális Gondozó 
Központ 90/2011. (III. 24.) 
KGY. számú 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 fog
lalt alapító okiratot a Közgyűlés 
nevében írja alá.
Határidő: a döntés továbbításá
ra – 2011. május 6.
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester

134/2011. (IV. 28.) KGY.
h a t á r o z a t 

Dr. Gyöngyössy Eszter házi 
gyermekorvos működtetési 

jogának megújításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése hozzájárul, dr. Gyöngyössy 
Eszter házi gyermekorvos 
működtetési jogának megújítá
sához.
A Közgyűlés dr. Gyöngyössy 
Eszter a NOSTER 2000 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. 
házi gyermekorvosával feladat
ellátási szerződést köt 2011. júli
us 1jétől 2016. június 30ig ter
jedő határozott időtartamra a 6. 
számú házi gyermekorvosi kör
zet alapellátására, és hozzájá
rul, hogy dr. Gyöngyössy Eszter 
vállalkozó házi gyermekorvos 
az OEP KözépMagyarországi 
Területi Hivatalával finanszíro
zási szerződést kössön.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a feladatellátá
si szerződés megkötésére dr. 
Gyöngyössy Eszter, a NOSTER 
2000 Egészségügyi Szolgáltató 
Bt. vállalkozó házi gyermekor
vosával a 6. számú házi gyer
mekorvosi körzet alapellátásá
ra.
Határidő: 30 nap a szerződés 
megkötésére
Felelős: T. Mészáros András 
polgármester
 (folytatjuk)

közzététel
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