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Érd megyeI Jogú város  
közgyűlÉse

33/2011. (vI.1.)
önkormányzati rendelete

az Érd megyei Jogú város önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló

20/2011. (III.10.) számú önkormányzati rendeleté-
nek módosításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�államháztartás-
ról�szóló�1992��évi�XXXVIII��törvény�65��§�(1)�bekez-
désében� kapott� felhatalmazás� alapján,� a� helyi� önkor-
mányzatokról� szóló� 1990�� évi� LXV�� törvény� 1�� §� (6)�
bekezdés� b)� pontjában� meghatározott� feladatkörében�
eljárva,� Érd� Megyei� Jogú� Város� Önkormányzatának�
Közgyűlése�és�szervei�szervezeti�és�Működési�szabály-
zatáról� szóló� 17/2004�� (VI�1�)� számú� önkormányzati�
rendelet� 3/A�� függeléke� alapján� biztosított� vélemé-
nyezési� jogkörében�eljáró�Érd�Megyei�Jogú�Város�Ön-
kormányzata�Közgyűlésének�Pénzügyi�és�Költségvetési�
Bizottsága� véleményének� kikérésével� a� következőket�
rendeli�el:

1. § az Érd megyei Jogú város önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 20/2011. (III.10.) számú ön-
kormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2��§�(1)�A�Közgyűlés�az�Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkor-
mányzat�2011��évi�költségvetése

bevételi főösszegét 34.255.653,– eFt-ban
kiadási főösszegét 34.255.653,– eFt-ban 
állapítja�meg�

(1a)�Az� áht�� 8/A�� §� (1)� bekezdése� alapján� a� költségve-
tési�bevétel�29�499�262,–�eft,�a�költségvetési�kiadás�
34�255�653,–� eft,� a� keletkezett� költségvetési� hiány�
4�756�391,–�eft,�a�finanszírozási�kiadás�2�021�986,–�
eft��Ebből�az�Érd�és�Térsége�szennyvízelvezetési�és�
szennyvíztisztítási� Önkormányzati� Társulás� költ-
ségvetési�bevétele�13 764 534,–�e�ft,�a�költségvetési�
kiadás�17 269 534,–�e�ft,�a�keletkezett�költségveté-
si�hiánya�3 505 000,–�e�ft,�a�finanszírozási�kiadása�
1 090 000,–�e�ft��

(1b)�A� költségvetésben� tervezett� bevételek� és� kiadások�
közötti�egyensúlyt�a�költségvetésben�tervezett�műkö-
dési�és/vagy�fejlesztési�hitel,�és/vagy�kötvénykibocsá-
tás�felvétele�teremti�meg�

(1c)�Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�2011��évi�költ-
ségvetése�hitelfelvétel�és/vagy�kötvénykibocsátás� fő-
összegét�4�756�391,–�eft-ban�állapítja�meg��

(2)� Az� (1a)�bekezdés� szerinti�bevételi� főösszeg�bevételi�
forrásonként�részletezését�önkormányzati�szinten�az�
1��számú��melléklet�szerint�határozza�meg�

(3)� Az�(1a)�bekezdés�szerinti�kiadási�főösszeg�kiemelt�
előirányzatonkénti� részletezését� önkormányzati�
szinten� a� 4�� számú�� melléklet� szerint� határozza�
meg�

(4)� Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzat�összevont�
költségvetési�mérlegét�a�13��számú�melléklet�tar-
talmazza��A�működési�és�felhalmozási�célú�bevé-
telek�és�kiadások�mérlegét�a�gördülő�tervezéssel�a�
14��számú�melléklet�állapítja�meg��

(5)� A�Közgyűlés�a�helyi�kisebbségi/nemzetiségi�ön-
kormányzatok� költségvetésének� bevételi� és� ki-
adási� előirányzatait� a� 12�� számú� melléklet� sze-
rint�építi�be�a�költségvetésbe��A�helyi�kisebbségi/
nemzetiségi� önkormányzat� költségvetési� mérle-
geit�a�15��számú�melléklet�tartalmazza�

(6)� Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzat�2011��évi�
bevételei�részletezését�a�Polgármesteri�Hivatalnál�
bevételi� forrásonként�a�2�� számú,� szakfeladaton-
ként�3��számú�melléklet�állapítja�meg�

(7)� Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzat�2011��évi�
bevételei� részletezését� az� önállóan� működő� és�
gazdálkodó�és�az�önállóan�működő�költségvetési�
intézményeknél�intézményenként�és�bevételi�for-
rásonként�a�10��számú�melléklet�tartalmazza�

(8)� Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzat�2011��évi�
kiadásainak� részletezését� a� Polgármesteri� Hiva-
talnál�kiadási� jogcímenként� az�5�� számú�mellék-
let,� szakfeladatonként� a� 6�� számú� melléklet� mu-
tatja�be�

(9)� Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzat�2011��évi�
kiadásainak�részletezését�az�önállóan�működő�és�
gazdálkodó�és�az�önállóan�működő�költségvetési�
intézményeknél�intézményenként�és�kiemelt�elő-
irányzati�jogcímenként�11��számú��melléklet�mu-
tatja�be�

(10)�Érd�Megyei� Jogú�Város�Önkormányzat� támoga-
tásértékű�kiadásai,�pénzeszköz�átadásai�részlete-
zését�a�7��számú�melléklet�állapítja�meg�

(11)�Érd� Megyei� Jogú� Város� Önkormányzat� felhal-
mozási�kiadásait�részletesen�a�8��számú�melléklet�
tartalmazza�

(12)�Érd� Megyei� Jogú� Város� Önkormányzat� tartalé-
kok� előirányzatait� a� 9�� számú� melléklet� mutatja�
be�részletesen�
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(13)�Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� az� önállóan�
működő� és� gazdálkodó� és� az� önállóan� működő�
költségvetési� szerveinek� létszámkereteit� a� 16��
számú�melléklet�szerint�határozza�meg�

(14)�Az�Érd�és�Térsége�szennyvízelvezetési�és�szenny-
víztisztítási� Önkormányzati� Társulás� bevételeit�
és�kiadásait�a�17��számú�melléklet�tartalmazza�

(15)�A� 2011�� évi� költségvetés� előirányzatainak� fel-
használását� a� 18�� számú� melléklet� alapján� hatá-
rozza�meg�

(16)�A�több�éves�kihatással�járó�döntésekből�származó�
kötelezettségeket�a�19��sz��melléklet�mutatja�be�

(17)�Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzat�kezesség-
vállalásait� és� adósságszolgálati� kötelezettségeit� a�
20��számú�melléklet�tartalmazza�

(18)�Érd� Megyei� Jogú�Város� Önkormányzat� Európai�
uniós� támogatási� programjait� a� 21�� számú� mel-
léklet�mutatja�be�

(19)�Érd� Megyei� Jogú� Város� Önkormányzat� jelentő-
sebb�kötelező�és�önként�vállalt�feladatainak�bon-
tását�a�22��számú�melléklet�állapítja�meg�”

2. § a rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A�2��§�(3)�bekezdésében�jóváhagyott�kiadásokból�az�ön-
kormányzat�tartalék�előirányzata�415�053,–�eft,�ebből
általános tartalék 123.721,– eFt 
céltartalék 291.332,– eFt.”

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba. 

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás
 jegyző polgármester

A�Közgyűlés�elfogadta�a�2011��május�26-ai�ülésén�

Záradék:
A�rendeletet�a�mai�napon�kihirdetem!

Érd, 2011. június 1.

 dr. Ferencz dóra
� jegyző

sor-
szám

szakfel-
adat száma megnevezés  Bevételi előirányzat 

módosítás 
 kiadási előirányzat 

módosítás 
�+� �-� �+� �-�

1� 360,000 Víztermelés,�-kezelés,�-ellátás
2�
3�
4. víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen  -     -     -     -    
5�
6� 370,000 szennyvíz�gyűjtése,�tisztítása,�elhelyezése
7� Pénzmaradvány�beépítése:�szippanthat�konzorcium �219����
8�
9� szennyvíz�gyűjtése,�tisztítása,�elhelyezése�összesen �-���� �-���� �219���� �-����
10�
11� 381,102 zöldhulladék
12�
13�
14� zödhulladék�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
15�
16� 381,103 Hulladékgyűjtő�sziget
17� Pénzmaradvány�beépítése �42,472����
18�
19� Hulladékgyűjtő�sziget�összesen �-���� �-���� �42,472���� �-����
20�
21� 381,104 Illegális�hulladéklerakó�felszámolás
22� Pénzmaradvány�beépítése �10,034����
23� Módosítás�illegális�szemét�felszámolás �250����
24�
25� Illegális�hulladéklerakó�felszámolás�összesen �-���� �-���� �10,284���� �-����
26�

kölTsÉgveTÉsI módosíTás
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sor-
szám

szakfel-
adat száma megnevezés  Bevételi előirányzat 

módosítás 
 kiadási előirányzat 

módosítás 
27� 382,101 Hulladékudvar
28�
29�
30� Hulladékudvar�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
31�
32� 412,000 Lakó-�és�nem�lakó�épület�építése
33�
34�
35� Lakó-�és�nem�lakó�épület�építése�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
36�
37� 421,100 út,�autópálya�építése
38� Módosítás�facélia�u��47��többlet�feladat�miatti�kiadás �265����
39� Módosítás�facélia�u��47��többlet�feladat�miatti�áfa�kiadás �66����
40�
41� út,�autópálya�építése�összesen �-���� �-���� �331���� �-����
42�
43� 422,100 folyadék�szállítására�szolgáló�közmű�építése
44� Pénzmaradvány�beépítése:�ráVnA �717����
45�
46� folyadék�szállítására�szolgáló�közmű�építése�összesen �-���� �-���� �717���� �-����
47�
48� 493,102 Városi�és�elővárosi�közúti�személyszállítás
49� Pénzmaradvány�beépítése �11,682����
50� Módosítás�szolgáltatás�(szerződéses�járat�6�hóra) �2,200����
51�
52� Városi�és�elővárosi�közúti�személyszállítás�összesen �-���� �-���� �13,882���� �-����
53�
54� 522,110 Közutak,�hidak,�alagutak�üzemeltetése,�fenntartása�(karbantartás)�
55�
56�
57� Közutak,�hidak,�alagutak�üzemeltetése,�fenntartása�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
58�
59� 581,400 folyóirat,�időszaki�kiadvány�kiadása
60�
61�
62� folyóirat,�időszaki�kiadvány�kiadása�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
63�
64� 602,000 Televízióműsor�összeállítása,�szolgáltatása
65� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatások �5,955����
66� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatások�áfá-ja �1,488����
67�
68� Televízióműsor�összeállítása,�szolgáltatása�összesen �-���� �-���� �7,443���� �-����
69�
70� 681,000 saját�tulajdonú�ingatlan�adásvétele
71�
72�
73� saját�tulajdonú�ingatlan�adásvétele�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
74�
75� 682,001 Lakóingatlan�bérbeadása,�üzemeltetése
76�
77�
78� Lakóingatlan�bérbeadása,�üzemeltetése�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
79�
80� 682,002 nem�lakóingatlan�bérbeadása,�üzemeltetése
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sor-
szám

szakfel-
adat száma megnevezés  Bevételi előirányzat 

módosítás 
 kiadási előirányzat 

módosítás 
81�
82�
83� nem�lakóingatlan�bérbeadása,�üzemeltetése�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
84�
85� 750,000 állat-egészségügyi�ellátás
86� Pénzmaradvány�beépítése �2,533����
87� Módosítás�egyéb�készlet �92����
88� Módosítás�gyógyszer�beszerzés �92����
89�
90� állat-egészségügyi�ellátás�összesen �-���� �-���� �2,625���� �92����
91�
92� 811,000 Építményüzemeltetés
93� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatás �16,589����
94� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatás�áfá-ja �4,147����
95�
96� Építményüzemeltetés�összesen �-���� �-���� �20,736���� �-����
97�
98� 841,112 Önkormányzati�jogalkotás
99� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatás �30����
100� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatás�áfá-ja �8����
101�
102� Önkormányzati�jogalkotás�összesen �-��� �-���� �38���� �-����
103�
104�
105� 841,114 országgyűlési�képviselőválasztásokhoz�tartozó�tevékenység
106�
107�
108� országgyűlési�képviselőválasztásokhoz�tartozó�tev��Összesen �-���� �-���� �-���� �-����
109�
110� 841,115 Önkormányzati�képviselőválasztásokhoz�kapcs��tev�
111�
112�
113� Önkormányzati�képviselőválasztásokhoz�kapcs��tev��összesen �-���� �-���� �-���� �-����
114�
115� 841,116 országos,�tel��és�ter��kisebbségi�önkorm��vál��kapcs��tev�
116�
117�
118� orsz�,�tel��és�ter��kisebbségi�önkorm��vál��kapcs��tev��összesen �-���� �-���� �-���� �-����
119�
120� 841,117 Európai�parlamenti�képviselőválasztásokhoz�kapcs��tev�
121�
122�
123� Európai�parlamenti�képviselővál��kapcs��tev��összesen �-���� �-���� �-���� �-����
124�
125� 841,118 országos�és�helyi�népszavazáshoz�kapcsolódó�tevékenységek
126�
127� országos�és�helyi�népszavazáshoz�kapcs��tev��összesen �-���� �-���� �-���� �-����
128�
129� 841,126 Önkorm��és�többcélú�kistérségi�társulások�igazgatási�tevékenys�
130� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatásokra �35,352����
131� Pénzmaradvány�beépítése:�Különféle�dologi�kiadások �101,213����
132� Pénzmaradvány�beépítése:�készletbeszerzés �2,803����
133� Pénzmaradvány�beépítése:�étkezési�hozzájárulás �3,666����
134� Pénzmaradvány�beépítése:�egyéb�folyó�kiadások �123����
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sor-
szám

szakfel-
adat száma megnevezés  Bevételi előirányzat 

módosítás 
 kiadási előirányzat 

módosítás 
135� Pénzmaradvány�beépítése �697,671����
136� Módosítás�jogtalanul�igénybevett�tám��és�kamat�visszafizetése �2,940����
137� Módosítás�17/2010�(III�30�)�oKM�rendelet�miatt �1,268����
138� Módosítás�AsP� �3,438����
139� Módosítás�bérkompenzáció �2,685����
140� Módosítás�Tárnoki�hulladéklerakó�támogatás �280����
141� Módosítás�Tárnoki�hulladéklerakó�számlás�kifizetés �280����
142� Módosítás�P�T�B��Pajzs�Technológia �279����
143� Módosítás�P�T�B��Pajzs�Technológia �279����
144� Módosítás�rövid�lejáratú�működési�hitel�törlesztés �283,358����
145� Módosítás�21/2010�(V�13�)�oKM�rendelet �15,400����
146�
147� Önkorm��és�többcélú�kistérs��társ��igazg��tevékenys��összesen �697,671���� �283,358���� �169,447���� �559����
148�
149� 841,127 Települési�kisebbségi�önkormányzatok�igazgatási�tevékenysége
150� Cigány�Kisebbségi�Önkorm��-�
151� német�nemzetiségi��Önkorm��-�
152� szerb�nemzetiségi��Önkorm��-�
153� Bolgár�Kisebbségi�Önkorm��-�
154� Lengyel�Kisebbségi�Önkorm��-� ���������
155� Horvát�Kisebbségi�Önkorm��-�
156� ruszin�Kisebbségi�Önkorm�-�
157�
158� Települési�kisebbségi�önkorm��igazgatási�tev��összesen �-���� �-���� �-���� �-����
159�
160� 841,129 Önkormányzat�és�többcélú�kistérségi�társulás�pénzügyi�igazgatása
161�
162�
163� Önkorm��és�többc��Kistérs��társulás�pénzügyi�igazg��összesen �-���� �-���� �-���� �-����
164�
165� 841,133 Adó,�illeték�kiszabása,�beszedése,�adóellenőrzés
166� Pénzmaradvány�beépítése:�eszközbeszerzés �900����
167� Pénzmaradvány�beépítése:�beruházási�áfa �225����
168� Pénzmaradvány�beépítése:�készletbeszerzés �2����
169�
170� Adó,�illeték�kiszabása,�beszedése,�adóellenőrzés�összesen �-���� �-���� �1,127���� �-����
171�
172� 841,163 Pályázat-�és�támogatáskezelés,�ellenőrzés
173� Módosítás�szolgáltatás �25����
174� Módosítás�különféle�egyéb�dologi �25����
175�
176�
177� Pályázat-�és�támogatáskezelés,�ellenőrzés�összesen �-���� �-���� �25���� �25����
178�
179� 841,354 Településpolitikai�támogatások�és�tevékenységek
180� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatásokra �168����
181� Pénzmaradvány�beépítése:�Különféle�dologi�kiadások �42����
182� Pénzmaradvány�beépítése:�beruházás �2,293����
183� Pénzmaradvány�beépítése:�beruházás�áfá-ra �573����
184�
185� Településpolitikai�támogatások�és�tevékenységek�összesen �-���� �-���� �3,076���� �-����
186�
187� 841,355 Közlekedés�fejlesztésének�támogatása
188�
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189�
190� Közlekedés�fejlesztésének�támogatása�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
191�
192� 841,401 Önkorm��közbesz��eljárásainak�lebony��összefüggő�szolg�
193� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatásokra �1,800����
194� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatások�áfá-ja �450����
195�
196� Önkorm��közbesz��eljár��lebony��összefüggő�szolg��összesen �-���� �-���� �2,250���� �-����
197�
198� 841,402 Közvilágítás
199� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatás �13,040����
200� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatások�áfá-ja �3,260����
201� Módosítás�áramdíj �215����
202� Módosítás�karbantartás �215����
203�
204� Közvilágítás�összesen �-���� �-���� �16,515���� �215����
205�
206� 841,403 Város-,�községgazdálkodási�m�n�s��szolgáltatások
207� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatásokra �12,846����
208� Pénzmaradvány�beépítése:�készletbeszerzés �6����
209� Pénzmaradvány�beépítése:�Különféle�dologi�kiadások �2,660����
210� Pénzmaradvány�beépítése:�Városfejlesztő�Kft �417����
211� Pénzmaradvány�beépítése:�szakvélemények�tervek �1,632����
212� Módosítás�egyéb�információ�hordozó�(digitális�útügyi�előírástár) �250����
213� Módosítás�szolgáltatás �2,538����
214� Módosítás�beruházás �88����
215� Módosítás�szennyvízátemelő+17789/22�hrsz��Telek �5,000����
216�
217� Város-,�községgazdálkodási�m�n�s��szolgáltatások�összesen �-���� �-���� �22,899���� �2,538����
218�
219� 841,901 Önkorm�,�valamint�többcélú�kistérségi�társulások�elszámolása
220� Módosítás�5/2011�(II�15�)KIM�rendelet�esélyegyenlőségki�kieg�t� �5,258����
221� Módosítás�normatíva� �7,969����
222� Módosítás�pedagógus�pótlék�normatíva�8/I/3� �7,969����
223�
224� Önkorm�,�valamint�többcélú�kistérs��társ��elszámolása�összesen �5,258���� �-���� �7,969���� �7,969����
225�
226� 842,421 Közterület�rendjének�fenntartása
227� Pénzmaradvány�beépítése:�térfigyelő �570����
228� Módosítás:�készlet �60����
229� Módosítás:�munkaruha,�védőruha �60����
230� Módosítás:�mezőőrök�üzemanyag �600����
231�
232� Közterület�rendjének�fenntartása�összesen �-���� �-���� �1,230���� �60����
233�
234� 842,531 A�polgári�védelem�ágazati�feladatai
235� Módosítás�védelmi�feladatok�bér+járulék �254����
236� Módosítás�szolgáltatás �119����
237� Módosítás�különféle�egyéb�dologi �449����
238�
239�
240�
241� A�polgári�védelem�ágazati�feladatai�összesen �-���� �-���� �822���� �-����
242�
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243�
244� 852,000 Alapfokú�oktatás�intézm�,�programjainak�komplex�támog�
245�
246�
247� Alapfokú�okt��intézm�,�programj��komplex�tám��összesen �-���� �-���� �-���� �-����
248�
249� 852,011 ált��isk��tanulók�nappali�rendsz��nev�,�okt��(1-4��évfolyam)
250�
251�
252� ált��isk��tan��nappali�rendsz��nev�,�okt��(1-4��évf�)�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
253�
254� 852,021 ált��isk��tanulók�nappali�rendsz��nev�,�okt��(5-8��évfolyam)
255�
256�
257� ált��isk��tan��nappali�rendsz��nev�,�okt��(5-8��évf�)�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
258�
259� 852,032 Alapf��műv�okt��képző-�és�ip�műv�,�táncm�,�szín-�és�bábm��ágban
260�
261�
262� Alapf��műv�okt��képző-�és�ip�műv�,�…�ágban�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
263�
264� 854,234 szociális�ösztöndíjak
265�
266�
267� szociális�ösztöndíjak�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
268�
269�
270� 853,000 Természettudományos�oktatás�feltételeinek�fejlesztése
271� Módosítás�személyi�juttatás�és�járulék� �23,184����
272� Módosítás�készlet �13,511����
273� Módosítás�szolgáltatás �74,008����
274� Módosítás�különféle�dologi�kiadások �43,421����
275� Módosítás�ingatlan�felújítás �19,160����
276� Módosítás�felújítás�áfa �4,790����
277� Módosítás�beruházás� �163,720����
278� Módosítás�beruházás�áfa �32,417����
279� Módosítás�3�fő�bére�és�járuléka�finanszírozásként �14,890����
280�
281�
282�
283� Természettudományos�oktatás�feltételeinek�fejlesztése�összesen �192,964���� �196,137����
284�
285�
286� 854,236 Egyéb�pénzbeli�hallgatói�juttatások,�ösztöndíjak�
287�
288�
289� Egyéb�pénzbeli�hallgatói�juttat�,�ösztöndíjak�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
290�
291� 862,000 Járóbeteg-ellátás,�fogorvosi�ellátás�komplex�fejlesztési�támog�
292� Pénzmaradvány�beépítése:�eszközbeszerzés �72,745����
293� Pénzmaradvány�beépítése:�beruházási�áfa �18,187����
294�
295� Járóbeteg-ell�,�fogorvosi�ell�komplex�fejl��tám��összesen �-���� �-���� �90,932���� �-����
296�
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297� 869,045 Kábítószer-megelőzés�programjai�tevékenységei
298� Módosítás�szolgáltatás �77����
299� Módosítás�reprezentáció �55����
300� Módosítás�belföldi�kiküldetés �22����
301�
302�
303�
304� Kábítószer-megelőzés�programjai�tev��összesen �-���� �-���� �77���� �77����
305�
306� 882,111 rendszeres�szociális�segély
307�
308�
309� rendszeres�szociális�segély�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
310�
311� 882,112 Időskorúak�járadéka
312�
313�
314� Időskorúak�járadéka�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
315�
316� 882,113 Lakásfenntartási�támogatás�normatív�alapon
317�
318�
319� Lakásfenntartási�támogatás�normatív�alapon�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
320�
321� 882,114 Helyi�rendszeres�lakásfenntartási�támogatás
322�
323�
324� Helyi�rendszeres�lakásfenntartási�támogatás�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
325�
326� 882,115 ápolási�díj�alanyi�jogon
327�
328�
329� ápolási�díj�alanyi�jogon�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
330�
331� 882,116 ápolási�díj�méltányossági�alapon
332�
333�
334� ápolási�díj�méltányossági�alapon�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
335�
336� 882,117 rendszeres�gyermekvédelmi�pénzbeli�ellátás
337�
338�
339� rendszeres�gyermekvédelmi�pénzbeli�ellátás�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
340�
341� 882,118 Kegészítő�gyermekvédelmi�támogatás
342�
343�
344� Kegészítő�gyermekvédelmi�támogatás�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
345�
346� 882,119 Óvodáztatási�támogatás
347�
348� Óvodáztatási�támogatás�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
349�
350� 882,122 átmeneti�segély



ÉrdI�KÖzLÖny

10

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

sor-
szám

szakfel-
adat száma megnevezés  Bevételi előirányzat 

módosítás 
 kiadási előirányzat 

módosítás 
351� Pénzmaradvány�beépítése:�gyógyszer�támogatás �69����
352�
353� átmeneti�segély�összesen �-���� �-���� �69���� �-����
354�
355� 882,123 Temetési�segély
356�
357� Temetési�segély�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
358�
359� 882,124 rendkívüli�gyermekvédelmi�támogatás
360� Pénzmaradvány�beépítése:�Babacsomag �1,520����
361�
362� rendkívüli�gyermekvédelmi�támogatás�összesen �-���� �-���� �1,520���� �-����
363�
364� 882,125 Mozgáskorlátozottak�közlekedési�támogatása
365�
366� Mozgáskorlátozottak�közlekedési�támogatása�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
367�
368� 882,129 Egyéb�önkormányzati�eseti�pénzbeli�ellátások
369� Pénzmaradvány�beépítése:�étkezés�térítés �10����
370�
371� Egyéb�önkormányzati�eseti�pénzbeli�ellátások�összesen �-���� �-���� �10���� �-����
372�
373� 882,201 Adósságkezelési�szolgáltatás
374�
375�
376� Adósságkezelési�szolgáltatás�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
377�
378� 882,202 Közgyógyellátás
379� Pénzmaradvány�beépítése �292����
380�
381� Közgyógyellátás�összesen �-���� �-���� �292���� �-����
382�
383� 882,203 Köztemetés
384�
385�
386� Köztemetés�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
387�
388� 889,935 otthonteremtési�támogatás
389�
390�
391� otthonteremtési�támogatás�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
392�
393� 889,936 Gyermektartási�díj�megelőlegezése
394�
395�
396� Gyermektartási�díj�megelőlegezése�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
397�
398� 889,943 Munkáltatók�által�nyújtott�lakástámogatások
399�
400�
401� Munkáltatók�által�nyújtott�lakástámogatások�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
402�
403� 890,111 Esélyegy��előseg��célzó�ált�,�komplex�tev��és�programok
404� Pénzmaradvány�beépítése:�szolgáltatásokra �564����
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405� Pénzmaradvány�beépítése:�készletbeszerzés �316����
406� Pénzmaradvány�beépítése:�Különféle�dologi�kiadások �141����
407� Módosítás:�intézmények�bér+járulék �14,000����
408�
409� Esélyegy��előseg��célzó�ált�,�kompl��tev��és�progr��összesen �-���� �-���� �1,021���� �14,000����
410�
411� 890,301 Civil�szervezetek�működési�támogatása
412�
413�
414� Civil�szervezetek�működési�támogatása�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
415�
416� 890,302 Civil�szervezetek�program-�és�egyéb�támogatása
417� Pénzmaradvány�beépítése:�támogatások �1,495����
418�
419� Civil�szervezetek�program-�és�egyéb�támog��összesen �-���� �-���� �1,495���� �-����
420�
421� 890,441 Közcélú�foglalkoztatás
422�
423�
424� Közcélú�foglalkoztatás�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
425�
426� 890,506 Egyházak�közösségi�és�hitéleti�tevékenységének�támogatása
427�
428�
429� Egyházak�közösségi�és�hitéleti�tev��támog��összesen �-���� �-���� �-���� �-����
430�
431� 890,509 Egyéb�m�n�s��közösségi,�társadalmi�tevékenységek�támogatása
432�
433�
434� Egyéb�m�n�s��közösségi,�társadalmi�tev��tám��összesen �-���� �-���� �-���� �-����
435�
436� 900,400 Kulturális�műsorok,�rendezvények,�kiállítások�szervezése
437� Módosítás:�Kulturális�alap�támogatás �4,000����
438� Módosítás:�Érd�TV�Kulturális�szolgáltatás �4,000����
439�
440�
441� Kulturális�műsorok,�rendezv�,�kiállít��szerv��összesen �-���� �-���� �4,000���� �4,000����
442�
443� 931,201 sporttevékenység�támogatása
444�
445�
446� sporttevékenység�támogatása�összesen �-���� �-���� �-���� �-����
447�
448� 931,203 fogyatékossággal�élők�versenysport�tevékenysége�és�támogatása
449�
450�
451� fogyatékossággal�élők�versenysport�tev��és�tám��összesen �-���� �-���� �-���� �-����
452�
453� Intézmények:
454� Vörösmarty�M��Gimnázium�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �241����
455� Vörösmarty�M��Gimnázium�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �1,023����
456� Vörösmarty�M��Gimnázium�-�Pénzmaradvány �1,075���� �1,075����
457� Vörösmarty�M��Gimnázium�-�TáMoP �3,173����
458� Vörösmarty�M��Gimnázium�-�fél�állású�kisegítő �533����
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459� Vörösmarty�M��Gimnázium�-�Pótlékok �762����
460� Vörösmarty�M��Gimnázium�-�szászrégeni�vendégek�szállása �150����
461� Vörösmarty�M��Gimnázium�-�átcsoprotosítás �125���� �125����
462� Kós�K��szakiskola�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �79����
463� Kós�K��szakiskola�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �628����
464� Kós�K��szakiskola�-�Pénzmaradvány �533���� �533����
465� Kós�K��szakiskola�-�Ösztöndíj�program� �1,543���� �1,543����
466� Kós�K��szakiskola�-�TáMoP�3�3�2� �438����
467� Kós�K��szakiskola�-�Műk�bev�terhére�tanfolyam�megb�díjak �254���� �254����
468� Kós�K��szakiskola�-�Műk�bev�terhére�szakoktató�megb�d￭ja �112���� �112����
469� Kós�K��szakiskola�-�Műk�bev�terhére�hétvégi�ügyelet �64���� �64����

470� Kós�K��szakiskola�-�Műk�bev�terhére�tanfolyamok�szakipari�munkák�
kiadásai �57���� �57����

471� Kós�K��szakiskola�-�Műk�bev�terhére�gyak�utáni�ösztöndíj �374���� �374����

472� szepes�Gy��Művelődési�Központ�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�
előleg �56����

473� szepes�Gy��Művelődési�Központ�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �153����
474� szepes�Gy��Művelődési�Központ�-�Pénzmaradvány �3,612���� �3,612����
475� Csuka�z��Városi�Könyvtár�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �53����
476� Csuka�z��Városi�Könyvtár�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �243����
477� Csuka�z��Városi�Könyvtár�-�Pénzmaradvány�TáMoP �2,078���� �2,078����
478� Csuka�z��Városi�Könyvtár�-�Pénzmaradvány�dunapart �951���� �951����
479� Csuka�z��Városi�Könyvtár�-�TáMoP �1,060���� �3,272����
480� Csuka�z��Városi�Könyvtár�-�szJA�1% �159���� �159����
481� szociális�Gondozó�Központ�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �357����
482� szociális�Gondozó�Központ�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �1,242����
483� szociális�Gondozó�Központ�-�Pénzmaradvány �6,037���� �6,037����
484� szakorvosi�rendelőintézet�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �400����
485� szakorvosi�rendelőintézet�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �1,177����
486� szakorvosi�rendelőintézet�-�Pénzmaradvány �41,452���� �41,452����

487� Érd�Város�Hivatásos�Tűzoltóság�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�
előleg �233����

488� Érd�Város�hivatásos�Tűzoltóság�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �631����
489� Érd�Város�Hivatásos�Tűzoltóság�-�Pénzmaradvány �4,542���� �4,542����

490� Érdi�Közterület-fenntartó�Intézmény�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�
előleg �215����

491� Érdi�Közterület-fenntartó�Intézmény�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�
hó �880����

492� Érdi�Közterület-fenntartó�Intézmény�-�Pénzmaradvány �426,377���� �426,377����
493� Egységes�Pedagógiai�szakszolg��-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �124����
494� Egységes�Pedagógiai�szakolg��-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �401����
495� Egységes�Pedagógiai�szakszolg��-�Pénzmaradvány �209���� �209����
496� Intézményi�Gondnokság�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �4����
497� Intézményi�Gondnokság�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �13����
498� Intézményi�Gondnokság�-�Pénzmaradvány �78,930���� �78,930����
499� Intézményi�Gondnokság�-�Takarítás�átszervezése �159����
500� Intézményi�Gondnokság�-�nyelvpótlék �124����
501� Magyar�földrajzi�Múzeum�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �45����
502� Magyar�földrajzi�Múzeum�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �147����
503� Magyar�földrajzi�Múzeum�-�Pénzmaradvány �1,320���� �1,320����
504� szivárvány�Óvoda�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �43����
505� szivárvány�Óvoda�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �140����
506� szivárvány�Óvoda�-�Pénzmaradvány �1,640���� �1,640����
507� szivárvány�Óvoda�-�TáMoP �591����
508� Kisfenyves�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �17����
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509� Kisfenyves�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �55����
510� Kisfenyves�Tagóvoda�-�Pénzmaradvány �452���� �452����
511� Kisfenyves�Tagóvoda�-�TáMoP �698����
512� Meseház�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �37����
513� Meseház�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �122����
514� Meseház�Tagóvoda�-�Pénzmaradvány �164���� �164����
515� Meseház�Tagóvoda�-�TáMoP �413����
516� napsugár�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �50����
517� napsugár�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �163����
518� napsugár�Tagóvoda�-�Pénzmaradvány �25���� �25����
519� Tusculanum�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �85����
520� Tusculanum�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �277����
521� Tusculanum�Tagóvoda�-�Pénzmaradvány �825���� �825����
522� Tusculanum�Tagóvoda�-�TáMoP �652����
523� Kincses�Óvoda�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �63����
524� Kincses�Óvoda�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �204����
525� Kincses�Óvoda�-�Pénzmaradvány �268���� �268����
526� Kincses�Óvoda�-�TáMoP �381����
527� Kincses�Óvoda�-�átcsoportosítás�intézmények�között �208����
528� riminyáki�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �12����
529� riminyáki�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �38����
530� riminyáki�Tagóvoda�-�Pénzmaradvány �140���� �140����
531� riminyáki�Tagóvoda�-�átcsoportosítás�intézmények�között �208����
532� riminyáki�Tagóvoda�-�TáMoP �165����
533� Kutyavári�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �43����
534� Kutyavári�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �140����
535� Kutyavári�Tagóvoda�-�Pénzmaradvány �154���� �154����
536� Kutyavári�Tagóvoda�-�TáMoP �224����
537� Tállya�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �23����
538� Tállya�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �75����
539� Tállya�Tagóvoda�-�Pénzmaradvány �275���� �275����
540� Tállya�Tagóvoda�-�TáMoP �373����
541� fácán�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �63����
542� fácán�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �206����
543� fácán�Tagóvoda�-�Pénzmaradvány �287���� �287����
544� fácán�Tagóvoda�-�TáMoP �615����
545� Harkály�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �37����
546� Harkály�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �122����
547� Harkály�Tagóvoda�-�Pénzmaradvány �144���� �144����
548� Harkály�Tagóvoda�-�TáMoP �209����
549� Tündérkert�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �32����
550� Tündérkert�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �105����
551� Tündérkert�Tagóvoda�-�Pénzmaradvány �353���� �353����
552� Tündérkert�Tagóvoda�-�TáMoP �813����
553� Ófalusi�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �37����
554� Ófalusi�Tagóvoda�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �121����
555� Ófalusi�Tagóvoda�-�Pénzmaradvány �196���� �196����
556� Ófalusi�Tagóvoda�-�5/2011�(II�15)�KIM�rendelet�szerint �829����
557� Ófalusi�Tagóvoda�-�TáMoP �405����
558� Bolyai�J��ált��Isk��-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �235����
559� Bolyai�J��ált��Isk��-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �1,050����
560� Bolyai�J��ált��Isk��-�Pénzmaradvány �701���� �701����
561� Bolyai�J��ált�Isk��-��5/2011�(II�15)�KIM�rendelet�szerint �644����
562� Bolyai�J��ált�Isk��-TáMoP�megbíz�díjak �1,409����
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563� Bolyai�J��ált�Isk��-�5/2010�oKM�rendelet�IPr�pályázat �458����
564� Móra�f��ált��Isk��-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �96����
565� Móra�f��ált��Isk��-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �410����
566� Móra�f��ált�Isk��-�Pedagógus�továbbképzés�(19�fő) �200����
567� Batthyány�ált��Isk��-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �131����
568� Batthyány�ált��Isk��-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �587����
569� Batthyány�ált��Isk��-�Pénzmaradvány �529���� �529����
570� Batthyány�ált�Isk��-�TáMoP�megbíz�díjak �1,396����
571� széchenyi�I��ált��Isk��-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �253����
572� széchenyi�I��ált��Isk��-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �541����
573� széchenyi�I��ált��Isk��-�Pénzmaradvány �4,522���� �4,522����
574� széchenyi�I��ált�Isk��-�5/2011�(II�15)�KIM�rendelet�szerint �334����
575� széchenyi�I��ált�Isk��-�TáMoP�3�3�2� �688����
576� Hunyadi�M��ált��Isk��-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �-����
577� Hunyadi�M��ált��Isk��-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �483����
578� Hunyadi�M��ált��Isk��-�Pénzmaradvány �3,793���� �3,793����
579� Hunyadi�M��ált�Isk��-�TáMoP�3�3�2� �1,656����
580� Kőrösi�Cs��s��ált��Isk��-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �198����
581� Kőrösi�Cs��s��ált��Isk���-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �680����
582� Kőrösi�Cs��s��ált��Isk��-�Pénzmaradvány �1,539���� �1,539����
583� Kőrösi�Cs��s��ált�Iak��-�5/2011�(II�15)�KIM�rendelet�szerint �215����
584� Kőrösi�Cs��s��ált�Isk��-�TáMoP�3�3�2� �838����
585� Kőrösi�Cs��s��ált�Isk��-�5/2010��oKM�pályázat� �89����

586� Gárdonyi�G��ált��Isk��és�Gimnázium�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�
előleg �102����

587� Gárdonyi�G��ált��Isk��és�Gimnázium�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�
hó �365����

588� Gárdonyi�G��ált��Isk��és�Gimnázium�-�Pénzmaradvány �1,110���� �1,110����
589� Gárdonyi�G��ált�Isk��-�5/2011�(II�15)�KIM�rendelet�szerint �1,335����
590� Gárdonyi�G��ált�Isk��-�TáMoP�3�3�2� �994����
591� Gárdonyi�G��ált�Isk��-�5/2010��oKM�pályázat� �603����
592� Gárdonyi�G��ált��Isk��-�1,6�fő�technikai�állláshely�igény �2,193����
593� Teleki�s��ált��Isk��-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �210����
594� Teleki�s��ált��Isk��-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �740����
595� Teleki�s��ált��Isk��-�Pénzmaradvány �1,587���� �1,587����
596� Teleki�s��ált�Isk��-�5/2011�(II�15)�KIM�rendelet�szerint �1,901����
597� Teleki�s��ált�Isk��-�TáMoP�3�3�2� �1,042����
598� Teleki�s��ált�Isk��-�Megb�díj�1�fő�fűtő�részére �191����
599� Lukin�L��AMI�-�Bérkompenzáció�2011�00�hó�előleg �90����
600� Lukin�L��AMI�-�Bérkompenzáció�2011�01-03�hó �315����
601�
602�
603�
604�
605� �589,443���� �-���� �636,863���� �492����
606�
607� 841,908 Céltartalékok:
608� Módosítás�Pedagógiai�szakszolgálat�17/2010��(III�30)�oKM�r� �358���� �1,268����
609� Módosítás�AsP�központ� �3,438����
610� Módosítás�bérkompenzáció �19,826����
611� Módosítás�polgári�védelem� �822����
612� Módosítás�5/2010��(I�29�)�oKM�rendelet�alapán �1,497����
613� Módosítás�21/2010��(V�13�)�oKM�rendelet�alapján �15,400����
614�
615� Céltartalék�összesen: �-���� �-���� �358���� �42,251����
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616�
617� 841,908 általános�tartalék �-���� �-���� �23,721����
618�
619� Érd�és�Térsége�szennyvízelv��Önkormányzati�Társulás
620�
621�
622� Érd�és�Térsége�szennyvízelv��Önkorm��Táruslás�összesen: �-���� �-���� �-���� �-����
623�

összeseN 1,292,372     283,358     1,277,429     268,415    
1,009,014    1,009,014    

-0

4

4

Érd megyeI Jogú város  
közgyűlÉse

34/2011. (vI.1.) 
önkormányzati rendelete

a szennyvízelvezető hálózatra történő 
közműcsatlakozáshoz, valamint a házi 

szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati 
támogatási rendszerről szóló

14/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�Alkotmány�44/A��
§�(2)�bekezdésében�meghatározott�eredeti�jogalkotói�ha-
táskörében,� a� helyi� önkormányzatokról� szóló� 1990�� évi�
LXV�� törvény� 1�� §� (4)� bekezdésében� meghatározott� fel-
adatkörében�eljárva�a�következőket�rendeli�el:

1. § a szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsat-
lakozáshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépíté-

séhez nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről 
szóló 14/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3)�Egy�érdekeltségi�egység�után�a�házi�szennyvízhálózat�
kiépítésének�támogatására�adható�visszatérítendő,�kamat-
mentes�támogatás�mértéke�a�bekerülési�költség,�de�legfel-
jebb�50�000�ft�lehet�”

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.
 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás
 jegyző polgármester
A�Közgyűlés�elfogadta�a�2011��május�26-ai�ülésén�

Záradék:

A�rendeletet�a�mai�napon�kihirdetem!

Érd, 2011. június 1.
� dr. Ferencz dóra
 jegyző
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Érd megyeI Jogú város  
közgyűlÉse

35/2011. (vI.1.) 
önkormányzati rendelete

a „lakásért életjáradékot” programról szóló 
79/2009.(XII.18.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�Alkotmány�44/A��
§�(2)�bekezdésében�meghatározott�eredeti�jogalkotói�ha-
táskörében,� a� helyi� önkormányzatokról� szóló� 1990�� évi�
LXV�� törvény� 1�� §� (4)� bekezdésében� meghatározott� fel-
adatkörében�eljárva�a�következőket�rendeli�el:

1. § a „lakásért életjáradékot” programról szóló 
79/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelet (to-
vábbiakban: rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezése lép:
„(1)�Az�Önkormányzattal�életjáradéki�szerződés�kötésére�
irányuló� kérelmeket� a� polgármesterhez� kell� írásban� be-
nyújtani�az�e�rendelet�1��számú�függelékét�képező�„Kére-
lem”�nyomtatványon�”

2. § a rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
[(2)�A�kérelemhez�mellékelni�kell:]
„a)�e�rendelet�2��sz�� függelékét�képező�adatlapot�(szemé-
lyes�adatok)”

3. § a rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3)�A�polgármester�a�kérelem�benyújtását�követő�60�na-
pon� belül� ingatlanforgalmi� értékbecslést� készíttet,� mely-
nek� során� a� Polgármesteri� Hivatal� köztisztviselője� az�

értékbecslővel� helyszíni� bejárást� tart,� és� e� rendelet� 3�� sz��
függelékét�képező�„állapot-felvételi�lap”�megnevezésű�do-
kumentumot�kitölti�”

4. § a rendelet 5. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egé-
szül ki:
„(2a)�Amennyiben�az�Önkormányzat�által�a�rendelet�végre-
hajtásához�szükséges�mindenkori�éves�költségvetésben�biz-
tosított�előirányzat�kimerül,�azonban�olyan� ingatlan�kerül�
felajánlásra,� melynek� az� Önkormányzat� általi,� ily� módon�
történő�megszerzése�különösen�előnyösnek�mutatkozik,�a�
polgármester�a�Pénzügyi�Bizottság�javaslata�alapján�kezde-
ményezi�a�költségvetési�előirányzat�módosítását�”

5. § a rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4)� A� rendelet� 4�� számú� függelékét� képező� életjáradé-
ki� szerződés� tartalma�az�egyedi�körülmények�és� igények�
alapján�kiegészíthető�”

6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás
 jegyző polgármester

A�Közgyűlés�elfogadta�a�2011��május�26-ai�ülésén�

Záradék:

A�rendeletet�a�mai�napon�kihirdetem!

Érd, 2011. június 1.
� dr. Ferencz dóra
 jegyző
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1. sz. függelék

Tisztelt önkormányzat!

Alulírott�………………………………………�(név)�2030�Érd,�………………………………�szám�alatti�lakos�a�„Laká-
sért�életjáradékot”�programról�szóló�79/2009�(XII�18�)�KGy��számú�rendelet�alapján

k é r e l m e t 

terjesztek�elő�életjáradéki�szerződés�megkötésére�a�mellékletként�csatolt,�adatlapon�feltüntetett�és�az�alábbiakban�meg-
jelölt�adataim�alapján�
Kizárólagos/…���arányú*�tulajdonomat�képezi�az�érdi� ingatlan-nyilvántartásba�……��hrsz�alatt� felvett,� természetben�
Érd,�………………��………�utca�……��házszám�…�emelet…�ajtó�alatti�……………………�(szobaszám,�komfortfoko-
zat,�családi�házas/társasházi)�ingatlan,�melynek�általam�becsült�forgalmi�értéke:����…………………………………�ft�

a szerződés megkötéséhez az – adatlapban foglaltakat kiegészítve, annak számozására hivatkozással – az alábbi-
akról nyilatkozom:

18�)� Temettetésemet�nem�igénylem/igénylem*�…………………��…���vallású�szertartás�szerint�

19�)� Muzeális�értékű�vagy�helytörténeti�jelentőségű�ingósággal�rendelkezem/nem�rendelkezem*�
� Ha�igen,�arra�kívánok/nem�kívánok*�szerződést�kötni��

 Vagyontárgy�megnevezése:…………………………��,�általam�becsült�értéke:�…………�ft

20�)� Az�ingatlanban�velem�együtt�lakó�személyek:�……���fő

� név,�szül�hely�és�idő:�……………………………………………………

� név,�szül�hely�és�idő:�……………………………………………………

� név,�szül�hely�és�idő:�……………………………………………………

21�)� Az�ingatlan�cég�székhelyeként,�telephelyeként,�fióktelephelyeként�szolgál/nem�szolgál*�
� A�cég�neve:�…………………………………………………

22�)� Az�életjáradék�folyósítását�postán�lakcímemre/az�alábbi�bankszámlára*�utalással�kérem�

23�)� Bankszámla�szám:�………………………………………………………

24�)� Közmű-�és�közszolgáltatási�díj�hátralékom�(ELMŰ,�TIGáz,�ÉTV�Kft,�Érd-Kom�Kft,�ÉrdHŐ�Kft,�kémény-
seprés,�közös�költség)�nincs/van*,�

� összege:�……………………………�ft�

26�)�Egyéb�megjegyzés�………………………………………

Mellékletként�csatolom
� –�az�ingatlan�30�napnál�nem�régebbi�hiteles�tulajdoni�lapját,
� –�adatlapot�kitöltve�–�melynek�1-10�)�pontja�tartalmazza�személyes�adataim�–,
� –�közmű-�és�közszolgáltatók�igazolását�

Érd, ………………………………
 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� Aláírás
(*megfelelő�szövegrészt�kérjük�aláhúzni!)
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Érd megyeI Jogú város  
közgyűlÉse

36/2011. (vI.1.) 
önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  
és juttatásáról

Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése�a�helyi�önkormány-
zatokról�szóló�1990��évi�LXV��törvény�20�§�(2)�bekezdése�
valamint� a� polgármesteri� tisztség� ellátásának� egyes� kér-
déseiről� és� az� önkormányzati� képviselők� tiszteletdíjáról�
szóló� 1994�� évi� LXIV�� törvény� 17�§� (1)� bekezdésében�
kapott�felhatalmazás�alapján,�az�Alkotmány�44/A��§�(1)�
bekezdésének�e)�pontjában�meghatározott�feladatkörében�
eljárva�a�következőket�rendeli�el:

1. Tiszteletdíj

1. §�A�települési�képviselőket�(továbbiakban:�képviselő),�a�
tanácsnokot,�a�bizottság�elnökét,�a�bizottság�tagjait,�a�nem�
képviselő� bizottsági� tagokat� valamint� a� részönkormány-
zatok�nem�képviselő�tagjait�–�megválasztásuk�időpontjá-
tól� megbízatásuk� megszűnéséig� –� e� minőségben� végzett�
munkájukért�tiszteletdíj�illeti�meg�

2. a tiszteletdíj mértéke

2. § (1) A�képviselő�havi�tiszteletdíja�(alapdíj)�a�mindenkori�
köztisztviselői�illetményalap�és�a�2,6-os�szorzószám�szorzata�
(2)�Ha�a�képviselő�bizottságnak�tagja,�tiszteletdíja�az�alap-
díjon�felül�–�több�bizottsági�tagság�esetén�is�–�az�alapdíj�
45�%-a�
(3)� A� bizottság� nem� képviselő� tagjának� tiszteletdíja� az�
alapdíj�45�%-a�
(4)�A�bizottság�elnökének�tiszteletdíja�az�alapdíjon�felül�–�
több�tisztség,�bizottsági�tagság�esetén�is�–�az�alapdíj�90�%-a�
(5)�A�tanácsnok�tiszteletdíja�az�alapdíjon�felül�az�alapdíj�
90�%-a�
(6)�A�részönkormányzat�nem�képviselő�tagjának�tisztelet-
díja�ülésenként�4000�forint�

3. a tiszteletdíj csökkentése

3. §� (1)� Ha� a� képviselő� a� közgyűlés� –� illetve� bizottsági�
tagsága�esetén�a�bizottság�–�ülésén�nem�tud�részt�venni,�
köteles�ennek�tényét�legkésőbb�24�órával�az�ülés�előtt�beje-
lenteni�a�polgármesternek,�illetve�a�bizottság�elnökének��A�
bejelentés�alapján,�indokolt�esetben�a�polgármester�illetve�
a�bizottság�elnöke�a�távolmaradást�igazoltnak�tekintheti�

(2)� Ha� a� képviselő� távolmaradását� határidőben� nem� je-
lenti�be,�vagy�azt�nem�tekintik�igazoltnak,�vagy�a�képvise-
lő�az�ülésen�megjelenik,�de�a�szavazások�51%-ában�nem�
vesz�részt,�akkor�havi�tiszteletdíját�minden�ilyen�ülés�után�
10�000�forinttal�kell�csökkenteni,�azzal,�hogy�a�csökkentés�
legfeljebb�a�tiszteletdíj�25%-ának�mértékéig�terjedhet��

4. egyéb rendelkezések

4. §�(1)�A�képviselő�a�képviselői�feladatai�ellátásához�1�db�
hordozható� számítógép� használatára� jogosult,� melyet� az�
önkormányzat�a�képviselői�mandátum�idejére�biztosít��
(2)� A� képviselő� a� választási� ciklus� végén� –� nyilatkoza-
ta� alapján� –� jogosult� a� használatában� lévő� számítógépet�
megvásárolni��
(3)� A� hordozható� számítógép� használatára� vonatkozó�
részletes�szabályokat�a�rendelet�melléklete�tartalmazza�
5. §�A�bizottságok�munkájában�részt�vevő�külső�szakértő(k)�
tiszteletdíját�a�bizottság�elnökének�javaslatára�100�000,-�ft-ig�
a�polgármester,�afölött�a�Közgyűlés�állapítja�meg�és�hagyja�jóvá�
6. §�(1)�Ha�a�képviselő�megbízatása�hóközben�megszűnik,�
számára�a�megállapított�tiszteletdíj�időarányos�része�jár�
(2)�Ha�a�tanácsnok,�bizottsági�tag�megbízatása�hóközben�
szűnik� meg,� számára� a� megállapított� tiszteletdíj� időará-
nyos�része�jár�
7. §�A� képviselők,� valamint� a� bizottságok� és� részönkor-
mányzatok� nem� képviselő� tagjai� tiszteletdíjának� szám-
fejtése,�illetve�kifizetése�a�tárgyhónapot�követő�hónap�10��
napjától�a�15��napjáig�esedékes�

5. záró rendelkezések

8. §� (1)�A� rendelet� a� kihirdetését� követő� napon� lép� ha-
tályba�
(2)�A�rendelet�hatálybalépésével�egyidejűleg�hatályát�vesz-
ti�a�helyi�önkormányzati�képviselők�tiszteletdíjáról,�jutta-
tásáról� és� költségtérítéséről� szóló� 3/1995�� (II�24�)� ÖK��
számú�önkormányzati�rendelet�

 dr. Ferencz dóra  T. mészáros andrás
 jegyző polgármester

A�Közgyűlés�elfogadta�a�2011��május�26-ai�ülésén�

Záradék:
A�rendeletet�a�mai�napon�kihirdetem!

Érd, 2011. június 1.
� dr. Ferencz dóra
 jegyző
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Melléklet a 36/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

a képviselők részére biztosított hordozható számítógép használatáról

1�� A�képviselő�a�megválasztását�követően�–�képviselői�munkájának�ellátásához�–�jogosult�1�db�hordozható�számítógép�
(notebook)�és�tartozékai,�valamint�1�db�notebooktáska�átvételére��A�számítógépet�átvételi�elismervény�ellenében�
veheti�át�a�Polgármesteri�Hivatal�Informatikai�Csoportjától��Az�átadás�az�alakuló�ülést�követő�héten�történik�

2�� A�hordozható�számítógép�használata�a�képviselőt�megválasztásától�megbízatása�megszűnéséig�(2000��évi�XCVI��
törvény)�illeti�meg�

3�� A�számítógépet�az�Informatikai�Csoport�a�képviselői�munkához�szükséges�programokkal�együtt�adja�át�a�képvise-
lőknek��

� A�számítógépre�telepített�programok:�outlook�levelezőprogram�e-mail�fiók�beállításával,�az�Elektronikus�döntés-
támogató�rendszer�futtatására�alkalmas�Internet�böngésző,�Ms�office,�pdf�dokumentumok�megnyitására�alkalmas�
program��

� A�képviselő�nyilatkozhat�arról,�hogy�képviselői�munkájához�saját�hordozható�számítógépét�kívánja�használni,�és�
nem�tart�igényt�az�önkormányzat�által�biztosított�notebookra��Ebben�az�esetben�az�Informatikai�Csoport�segítséget�
nyújt�a�képviselőnek�ahhoz,�hogy�az�Edtr�program�futtatásához�minden�szükséges�program�telepítésre�kerüljön�a�
képviselő�saját�gépére�

4�� Az�újonnan�megválasztott�képviselőket�az�Edtr�rendszer�(szükség�esetén�a�számítógép)�használatára�az�alakuló�
ülést�követően�fel�kell�készíteni�

5�� A�képviselői�notebookokat�a�Polgármesteri�Hivatal�tartja�karban,�szükség�esetén�gondoskodik�annak�szervizelésé-
ről��A�javítás�alatt�lévő�számítógép�helyett�–�a�javítás�idejére�–�cseregépet�kell�biztosítani�a�képviselőnek�

6�� A�képviselőnek�nyilatkoznia�kell,�hogy�a�ciklus�végén�kívánja-e�a�használatában�lévő�számítógépet�az�önkormány-
zattól�megvásárolni��A�nyilatkozat�határideje�a�választási�év�február�15��napja��

� A�képviselő�a�notebookot�annak�könyv�szerinti�értékén�vásárolhatja�meg�

7�� Amennyiben�a�képviselő�úgy�dönt,�hogy�nem�vásárolja�meg�az�általa�használt�számítógépet,�azt�az�önkormányzati�
választást�megelőző�utolsó�közgyűlést�követően�–�összes�tartozékaival�és�a�táskával�együtt�–�a�Polgármesteri�Hiva-
talban�(az�Informatikai�Csoportnál)�átvételi�elismervény�ellenében�a�választás�napjáig�leadni�köteles�

4
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Érd megyeI Jogú város  
közgyűlÉse

37/2011. (vI.1.)
önkormányzati rendelete

az Érd megyei Jogú város Tanulmányi  
ösztöndíj pályázatáról szóló 13/2004. (Iv.28.)  

önkormányzati rendelet módosításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�Alkotmány�44/A��
§�(2)�bekezdésében�meghatározott�eredeti�jogalkotói�ha-
táskörében,� a� helyi� önkormányzatokról� szóló� 1990�� évi�
LXV�� törvény� 1�� §� (4)� bekezdésében� meghatározott� fel-
adatkörében�eljárva�a�következőket�rendeli�el:
1. § az Érd megyei Jogú város Tanulmányi ösztöndíj pá-
lyázatáról szóló, 13/2004. (Iv.28.) önkormányzati rendele-
te (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosul:
a rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„3��§�(1)�Az�ösztöndíjban�kizárólag�olyan�Érden�lakóhely-
lyel� rendelkező� magyar� állampolgárok� részesülhetnek,�
akik�nappali�tagozaton�államilag�elismert�hazai�vagy�kül-
földi�oktatási�intézményben,�felsőfokú�képzés�esetén�első�
képzésben�(alapképzés,�mesterképzés)�vesznek�részt�

2. § (1) a rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:�
A�pályázat�benyújtásának�feltétele,�hogy�a�pályázó�tanul-
mányi�eredménye�a�pályázat�benyújtását�megelőző�félév-
ben�kimagasló��A�döntéshozó�figyelembe�veheti�a�pályázó�
műveltségi� vagy� szakmai� versenyeredményeit�� A� pályá-
zóval�egy�háztartásban�élők�egy�főre�jutó�jövedelme�nem�
haladhatja�meg�az�öregségi�nyugdíj�mindenkori�legkisebb�
összegének�háromszorosát�
3. § a rendelet 1. és 3. számú melléklete helyébe jelen 
rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.
4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás
 jegyző polgármester

A�Közgyűlés�elfogadta�a�2011��május�26-ai�ülésén�

Záradék:
A�rendeletet�a�mai�napon�kihirdetem!

Érd, 2011. június 1.
� dr. Ferencz dóra
 jegyző
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1. számú melléklet a 37/2011 (VI.1.) önkormányzati rendelethez

PályázaTI kIírás
Érd megyeI Jogú város TaNUlmáNyI öszTöNdíJára

a pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, a benyújtást megelőző félévben kimagasló tanul-
mányi eredményt elérő, magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy 
külföldi oktatási intézményben, felsőfokú képzés esetén első képzésben (alapképzés, mesterképzés) vesznek részt. 

Az�ösztöndíj�időtartama�10�hónap,�azaz�két�egymást�követő�tanulmányi�félév�(szeptember�–�január)�illetve�(február�
–�június)�időtartamra�

Pályázni�kimagasló�tanulmányi�eredmény�elérése�esetén�lehet,�amennyiben�az�egy�háztartásban�élők�egy�főre�jutó�
jövedelme�nem�éri�el�a�mindenkori�nyugdíjminimum�háromszorosát��A�bizottság�a�pályázó�műveltségi�vagy�szakmai�
versenyeredményeit�figyelembe�veheti�

Ösztöndíj�csak�abban�az�esetben�kerül�folyósításra,�ha�az�ösztöndíj�folyósításának�időtartama�alatt�a�pályázó�beirat-
kozott�hallgatója,�tanulója�a�pályázatban�megjelölt�intézménynek��

Az�elnyert�ösztöndíjat�közvetlen�adó-�és�TB�járulékfizetési�kötelezettség�nem�terheli,�azonban�az�adóalapot�növelő�
jövedelemnek�számít�

A�pályázatot�zárt�borítékban�a�Polgármesteri�Hivatal�Humán�Irodáján�(2030�Érd,�Alsó�u��3�)�írásban�–�a�pályázó�
által�aláírva�–�egy�példányban�kell�benyújtani�az�erre�rendszeresített�nyomtatványon�

A�pályázat�benyújtási�határideje�minden�év�szeptember�20�,�a�második�félévre�való�beiratkozást,�a�kimagasló�tanul-
mányi�és�versenyeredményt�február�28-ig�kell�igazolni�

A�pályázatot�benyújtani�személyesen�vagy�postai�úton�lehet,�a�postai�úton�benyújtott�pályázat�esetében�a�benyújtási�
határidőn�a�postára�adás�idejét�kell�érteni�

A�benyújtási�határnapot�követően�beérkezett/postára�adott�pályázatokat�érvénytelennek�kell�tekinteni�

A�kötelező�mellékletek�hiánya,�illetve�a�hiányosan�kitöltött�adatlap�esetén�a�pályázat�érvénytelen,�utólagos�hiánypót-
lásra�nincs�lehetőség�

A�tanév�második�félévére�az�ösztöndíj�további�folyósításához�a�benyújtási�határnapot�követően�beérkezett/postára�
adott�igazolásokat�érvénytelennek�kell�tekinteni��utólagos�hiánypótlásra�nincs�lehetőség�

Az�érdekeltek�a�pályázatok�elbírálása�után�a�bizottság�döntéséről�írásbeli�értesítést�kapnak�

A�pályázók�a�következő�személyi�és�egyéb�adatokat�kötelesek�a�pályázatban�megadni:�név,�állandó�lakcím,�levelezési�
cím,�telefonszám,�anyja�neve,�tanulói�azonosító�száma,�születési�helye�és�ideje,�bankszámlaszám,�általános�iskola,�közép-
fokú�illetve�felsőoktatási�intézmény,�a�kar�és�a�szak�teljes�megnevezése,�a�tanulmányok�várható�időtartama�

A�pályázat�kötelező�melléklete�az�általános�iskola,�a�középfokú�illetve�felsőoktatási�intézmény�által�kiadott�igazolás�
arról,�hogy�a�pályázó�a�fentiekben�meghatározott�képzéstípusok�valamelyikében�vesz�részt,�az�előző�tanév�végi�ered-
mény�igazolása,�az�eltartók�jövedelem�kimutatása,�valamint�nyilatkozat�a�2007��évi�CLXXXI��törvény�szerinti�összefér-
hetetlenség,�illetve�érintettség�fennállásáról�vagy�hiányáról��
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2. számú melléklet a 37/2011 (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Érd város önkormányzata Tanulmányi ösztöndíj Pályázata 20...

általános szerződési Feltételek

1�� Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzata�jogosult�a�pályázat�kiírására,�amelyet�minden�évben�augusztus�20-ig�a�
helyben�szokásos�módon�közzé�tesz�

2�� A�pályázatot�az�önkormányzatnál�írásban,�a�pályázó�által�aláírva,�egy�példányban�kell�benyújtani��A�pályázat�be-
nyújtásának�határideje�az�adott�év�szeptember�20�

3�� Az�ösztöndíj�időtartama:�10�hónap,�két�egymást�követő�félév��
4�� Ösztöndíjban�kizárólag�az�önkormányzat�területén�állandó�lakhellyel�rendelkező,�magyar�állampolgárok�részesül-

hetnek�
5�� A�pályázók�köre:�Az�ösztöndíjban�kizárólag�olyan�nappali�tagozaton,�államilag�elismert�hazai�vagy�külföldi�oktatási�

intézményben,�felsőfokú�képzés�esetén�első�képzésben��(alapképzés,�mesterképzés)�tanulmányokat�folytató�diákok�
részesülhetnek,�akik�esetében�az�egy�háztartásban�élők�egy�főre�eső�jövedelme�nem�haladja�meg�a�mindenkori�nyugdíj�
minimum�háromszorosát��A�bizottság�a�pályázó�műveltségi�vagy�szakmai�versenyeredményeit�figyelembe�veheti�

6�� A�pályázók�a�következő�személyi�és�egyéb�adataikat�kötelesek�a�pályázatban�megadni:�
/név,�lakcím,�állandó�lakcím,�levelezési�cím,�telefonszám,�anyja�neve,�oktatási�azonosító�szám,�születési�helye,�ide-
je,�bankszámlaszáma�–�amennyiben�van�–,�általános�iskola,�közép-�vagy�felsőoktatási�intézmény,�kar,�szak,�teljes�
neve�

7�� A�pályázó�köteles�benyújtani�az�oktatási�intézmény�által�kiállított�igazolást�a�tanulmányi�és�verseny�eredményről,�
valamint�arról,�hogy�a�megjelölt�képzéstípusok�melyikében�vesz�részt

8�� Az�önkormányzat�köteles�sokszorosítás�útján�a�pályázni�kívánók�rendelkezésére�bocsátani�a�nyomtatványokat�
9�� Az�elnyert�ösztöndíjat�közvetlen�adó-�és�TB�járulékfizetési�kötelezettség�nem�terheli,�azonban�az�adóalapot�növelő�

jövedelemnek�számít,�ugyanúgy,�mint�az�intézmények�által�adott�szociális�és�tanulmányi�ösztöndíjak�
10�� A� pályázati� kiírások� a� fentieken� túl� kizárólag� a� pályázat� elbírálásához� megkívánt� mellékletek� felsorolását� és� az�

önkormányzat�által�meghatározott,�a�fentiekkel�nem�ellentétes�elbírálási�prioritások�megjelölését�tartalmazhatják�
11�� Az�önkormányzat�előírja�a�pályázatok�formáját,�és�a�pályázatok�benyújtásához�űrlapot�készít��Köteles�gondoskodni�

arról,�hogy�a�kiírások�megjelenésétől�a�benyújtási�határidőig�a�pályázati�űrlapok�a�Polgármesteri�Hivatalban�mun-
kaidőben�elegendő�példányszámban�a�pályázók�rendelkezésére�álljanak

12�� Az�önkormányzat�saját�maga�bírálja�el�és�rangsorolja�a�beérkezett�pályázatokat��A�pályázatok�elbírálásának�határ-
ideje�a�pályázatok�benyújtására�nyitva�álló�határidőt�követő�15��naptári�nap�

13�� Az�elbírálás�során�a�bizottság:�
a)� a�határidőn�túl�benyújtott�vagy�formailag�nem�megfelelő�pályázatokat�a�bírálatból�kizárja��
b)� minden�határidőben�benyújtott�formailag�megfelelő�pályázatot�érdemben�elbírál��

14�� Az�önkormányzat�a�határidőben�benyújtott,�formailag�megfelelő�pályázat�elbírálása�alapján�a�pályázót�minimum�
10�000,-�maximum�15�000,-�forint�havi�támogatásban�részesíti,�vagy�a�pályázó�támogatási�igényét�elutasítja�

15�� Az�önkormányzat�döntése�ellen�fellebbezésnek�helye�nincs�
16�� Az�önkormányzat�az�általa�támogatásban�részesített�ösztöndíjasok�névsorát�az�elbírálást�követően�köteles�az�ön-

kormányzat�hirdetőtábláján�és�a�helyben�szokásos�egyéb�módon�nyilvánosságra�hozni�A�listának�a�nyertes�pályá-
zók�nevét,�a�megítélt�havi�támogatási�összeget�kell�tartalmaznia�

17�� A�megítélt�ösztöndíjat�az�önkormányzat�átutalja�a�pályázó�bankszámlájára,�vagy�a�pályázó�a�Polgármesteri�Hivatal�
pénztárában�veheti�fel�

18�� Ha� a� tanuló� tanulmányait� önhibájából� nem� folytatja,� a� tanév� során� átutalt� ösztöndíj� arányos� részét� vissza� kell�
fizetni�

19�� Az�általános�szerződési�feltételek�20…��évre�visszavonásig�érvényesek�és�mindenkor�a� jelen�rendelkezéseknek�
megfelelően�kell�eljárni�

Érd, 20…. 
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Érd megyeI Jogú város  
közgyűlÉse

k I v o N a T

Érd megyei Jogú város közgyűlése
2011. május 26-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből:

161/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érdi városi Televízió és kulturális Nonprofit kft. 2010. 
évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése,�mint� tulajdonos,�az�
Érdi�Városi�Televízió�és�Kulturális�nonprofit�Kft��2010��
évi�egyszerűsített�beszámolóját�a�kötelező�mellékletekkel�
együtt�elfogadja��

Határidő: határozat�továbbítására�–�2011��május�31�
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester�
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162/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érdi létesítményüzemeltető kft. 2010. évi egysze-
rűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése,�mint� tulajdonos,�az�
Érdi�Létesítményüzemeltető�Kft��2010��évi�egyszerűsített�
beszámolóját�a�kötelező�mellékletekkel�együtt�elfogadja��

Határidő: határozat�továbbítására�–�2011��május�31�
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester�

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló
(ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával

egyezőek.

Kelt: ,

11EB-02
11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM
együttes rendelet

ELEKTRONIKUS ŰRLAP
a számviteli törvény szerinti beszámoló

letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2011. 01. 01

KIM
KÖZIGAZGATÁSI
ÉS IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM

1. Cég neve:

2. Cégjegyzékszáma:

4. Adószáma:

5. KSH jelzőszáma:

3. Székhelye:

CÉ
G

AD
AT

O
K 

(A
)

6. Beküldő személy képviseleti minősége:

3. Beszámolót megküldő személy neve:

4. Lakóhelye:

5. Adóazonosító jele:

(B
)

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

2. Lakóhelye:

3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:

4. Beszámolási időszak kezdete és vége:

5. Pénzegység és pénznem: 

10. Megküldésre kerülő dokumentumok:

2. Benyújtás oka:

Kiegészítő melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

-tól -ig

6. Beszámoló elfogadásának időpontja:

BE
SZ

ÁM
O

LÓ
 A

DA
TO

K 
(C

)

Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás

7. Legfőbb szerv határozatának száma:

9. Eredménykimutatás költségeljárása:

8. Mérleg választott típusa:

1. Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:

2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:

3. Lakóhelye:(D
)

1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: A közzétételi költségtérítés megfizetésre került(E
)

Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft

1 3 0 9 1 3 2 1 6 9

2 0 3 0 Érd település

Gárdonyi Géza közterület utca közterület jellege 1.hsz. em. ajtó

1 4 9 3 7 8 1 1 2 1 3

1 4 9 3 7 8 1 1 9 3 1 1 1 1 3 1 3

Zsirkai László

2 0 3 0     Magyar ország Érd település

Felső közterület utca közterület jellege 17.hsz. em. ajtó

Zsirkai László

2 0 3 0     Érd település

Felső közterület utca közterület jellege 17.hsz. em. ajtó

8 2 9 8 1 9 3 1 8 0

TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ

ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ

2 0 1 0 1 2 3 1

2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 3 1

EZER H U F

2 0 1 1 0 4 2 2

A típus

Összköltség eljárással

IGEN

Molnár Zoltán

1 0 3 5 Budapest település

Vörösvári közterület út közterület jellege 31.hsz. em. ajtó

ÉRD 2 0 1 1 0 4 2 2

Kitöltő verzió:2.23.0  Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2011.04.18 09.45.37
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NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)

Előző év Módosítás Tárgyév

I. Immateriális javak

2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)

I. Készletek

II. Követelések

11. sorból: Követelések értékelési különbözete

11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete

1

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

17

Tétel (sor) megnevezés

Cégnév:

KSH szám:

Cégjegyzékszám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak: --

Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft 1 3 0 9 1 3 2 1 6 9

1 4 9 3 7 8 1 1 9 3 1 1 1 1 3 1 3 EZER H U F

2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 3 1

       4 0 3                  6 1 5

                              

                              

       4 0 3                  6 1 5

                              

                              

                              

                              

      9 1 7 1                2 1 6 2 8

                              

        1 0                1 6 1 5 3

                              

                              

                              

                              

      9 1 6 1                 5 4 7 5

                          9 7 6 3

      9 5 7 4                3 2 0 0 6

Kitöltő verzió:2.23.0  Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2011.04.18 09.45.37
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NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Előző év Módosítás Tárgyév

Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Mérleg szerinti eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete

34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Tétel (sor) megnevezés

VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)26

D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)

I. Jegyzett tőke

20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék25

24

23

22

21

20

19

Cégnév:

KSH szám:

Cégjegyzékszám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak: --

Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft 1 3 0 9 1 3 2 1 6 9

1 4 9 3 7 8 1 1 9 3 1 1 1 1 3 1 3 EZER H U F

2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 3 1

       5 0 0                  5 0 0

       5 0 0                  5 0 0

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

         0                    0

                              

      3 7 4 6                2 0 1 4 1

                              

                              

      3 7 4 6                2 0 1 4 1

                              

                              

      5 3 2 8                1 1 3 6 5

      9 5 7 4                3 2 0 0 6

Kitöltő verzió:2.23.0  Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2011.04.18 09.45.38
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NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(összköltség eljárással)

I. Értékesítés nettó árbevétele

Előző év Módosítás Tárgyév

II. Aktívált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

III. sorból: visszaírt értékvesztés 

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások 

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

VII. sorból: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
     (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

VIII. sorból értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

IX. sorból értékelési különbözet

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)

1

C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.)

X. Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások

D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)

E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.)

XII. Adófizetési kötelezettség

F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)

G. Mérleg szerinti eredmény

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

23

22

21

20

19

18

17

Tétel (sor) megnevezés

Cégnév:

KSH szám:

Cégjegyzékszám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak: --

Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft 1 3 0 9 1 3 2 1 6 9

1 4 9 3 7 8 1 1 9 3 1 1 1 1 3 1 3 EZER H U F

2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 3 1

     1 4 7 4 0               1 4 2 1 9 9

                              

      1 4 7 2                 1 2 7 9

                              

      9 5 7 8                9 1 6 0 3

      5 9 4 6                4 9 9 1 2

       5 0 6                  4 5 9

       1 8 5                 1 5 5 8

                              

        - 3                  - 5 4

         3                   5 4

                              

                              

                              

         3                   5 4

         0                    0

                              

                              

                              

         0                    0

                              

         0                    0

         0                    0

Kitöltő verzió:2.23.0  Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2011.04.18 09.45.38
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Adószám:  14937811-2-13   
Cégjegyzék száma: 13-09-132169 

Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft

2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

2010.

Fordulónap:   2010. december 31.
Beszámolási időszak: 2010. január 01. – 2010. december 31.

Érd, 2011. április 22. 

A vállalkozás felelős vezetője:      Zsirkai László 
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Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft      ASZ: 14937811-2-13 Kiegészítő melléklet 2010. 

2

Általános rész

1. Cégismertető

A Kft alapítási időpontja:  2009. 10. 12. 
     
A társaság törzstőkéje:  500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint, amely készpénz. 

A társaság képviselői:  az ügyvezető

A társaság ügyvezetője: 
Zsirkai László (An: Verba Mária, Lakcím: 2030 Érd, Felső u. 17) 

A társaság székhelye:  2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. 

A társaság fő tevékenysége:  9311 Sportlétesítmény működtetése 

Tulajdonos:    Érd Város Polgármesteri Hivatal  

Tag:    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Telephely:   2030 Érd Ercsi út 34. 

    2030 Érd Kossuth L. u. 42/a (2010.09.20.) 

A kft felügyelő bizottságot működtet:
Tagok: 

1. 2010.03.30-tól  Csépán István (An: Stál Anna) 
2. 2010.11.25-től Kuhár Ottó (an: Kádár Erzsébet) 
3. 2010.11.25-től Borsitzsky Kálmán (an: Koovács Aranka) 

2. Számviteli politika

A Kft kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít.  

A beszámolót december 31-i fordulónappal kell elkészíteni és legkésőbb a tárgyévet követő május 
31-ig letétbe kell helyezni a Cégbíróságnál. 
Az éves beszámoló elkészítéséhez zárlati időpontként a tárgyévet követő március 31. napját 
határoztuk meg.  
A társaság eredménykimutatásának módja az összköltség eljárással készített eredménykimutatás. 
Az Egyszerűsített éves beszámoló "A" típusú. 

Könyvviteli szolgáltatás 

A Kft Könyvelését és munkaügyi teendőit a Reál Adó '96 Kft végzi. (2030 Érd Platánfa u. 9.) A 
könyvelés a Kulcs-Soft Nyrt könyvelő program alkalmazásával, a munkaügyi feladatokat a Kulcs-
Soft Bérelszámoló és munkaügyi program használatával. 
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A szolgáltatást nyújtó Kft ügyvezetője adó-szaktanácsadó, Mérlegképes könyvelői képesítéssel 
rendelkezik. Az ügyvezető és az alkalmazottja is regisztrált Mérlegképes könyvelő. 

A könyvviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért felelős személy:  
• Neve: Pauliné Kóródi Anikó  
• Reg.szám: 121476 
• Címe: 1118 Budapest, Tűzkő u. 4. 

A társaság könyvvizsgálója: 
• MoBaudit Bt (székhely:1214 Budapest, Erdősor u. 127., Nyilvánt.szám: 001897) 
• Képviseletre jogosult neve: Molnár Zoltán (kamarai tagsági szám: 005882)  
• Könyvvizsgálat éves díja: 576.000 Ft + áfa 

A Kft számviteli politikája összhangban van a Számviteli törvény, és a Társasági adótörvény 
előírásaival. 

Értékelési módok: 

Az export-import tevékenységek devizában kimutatott forint értékét az MNB által közzétett, a 
szerződés szerinti teljesítés napján érvényes deviza átlagárfolyamon határozzuk meg. 

Az Egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások: 

Aktívák és Passzívák:

A mérlegben a vagyontárgyakat beszerzési áron, az elszámolt értékcsökkenéssel és értékvesztéssel 
csökkentett összegben értékeljük. 

Az amortizáció elszámolásának módja: 

 Az értékcsökkenés és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja nem tér el a Társasági 
Adóról szóló törvényben felsoroltaktól. Értékcsökkenés elszámolása évente egyszer, év végén 
történik. 

 Az Immateriális javaknál a számviteli törvény szerint megállapítható értékcsökkenési leírás 
vonható le.  

 a százezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti értékű tárgyi eszközök beszerzési vagy 
előállítási költsége a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egyösszegben, 

 a kétszázezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatt, valamint a Társasági adótörvény 2. 
számú melléklet „B” fejezetének 1. pontja szerint 33%-os norma alá sorolt gépek, berendezések, 
felszerelések beszerzési, vagy előállítási költsége a számviteli törvény szerint megállapított 
értékcsökkenési leírással egyezően számoljuk el.

Készletértékelés 

Év közben az árubeszerzéseket, valamint az alvállalkozói teljesítményeket közvetlenül elszámoljuk 
költségként, és év végén a leltárkészlet értékével korrigáljuk a tényleges értékre. 
A Beszerzési költség: - az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, 

- a szállítási költségekkel együtt 
- a beszerzéshez kapcsolódó adó 
- vámköltség 
- az eszközök beszerzéséhez szorosan kapcsolódó illetékek 
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- az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó 
- a jogszabályon alapuló hatósági díjak  
- az eljárási illetékek. 

Jelentős összegű hibák értelmezése: 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a 
saját tőke változási abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló 
eredeti mérleg főösszegének 2 %-át, vagy az 3 m Ft-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák 
hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek 
módosításaként kerül bemutatásra. 

Lényeges hibák értelmezése: 

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha 
összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját 
tőke legalább 20 %-kal változik. 

Jelentős nem jelentő hatás az eredmény szempontjából: 

Hivatkozva a Szv. Tv. 60.§ (1) bekezdésére, a valuta, devizakészletek, devizában fennálló 
követelések, kötelezettségek év végi értékelésénél, a felmerülő összevont árfolyam-különbözetet 
akkor minősítjük jelentősnek az eredmény szempontjából, ha az 500.000 Ft-ot meghaladja. 
Ellenkező esetben az átértékelést nem jelentetjük meg a beszámolóban. 
A Szv. Tv. 86. § (8) bekezdése szerint a valamennyi rendkívüli bevételt és ráfordítást jelentősnek 
minősítjük és a kiegészítő mellékletben tételesen részletezzük. 

Követelések és Kötelezettségek 

A Belföldi követeléseket és kötelezettségeket a könyv szerinti értékben illetve vevő-szállító 
nyilvántartás szerinti értékben mutatjuk ki. 

3. Leltározási szabályzat

• Az év végi záráshoz évente egyszer az eszközökre és a forrásokra vonatkozóan teljes körűen 
végezzük el. 

• A leltár készítésének napja a tárgyév utolsó napja. A leltározás ellenőrzését az ügyvezető
végzi. Leltározás az alábbi Mérleg sorokra terjed ki: 

o A Befektetett eszközök, tárgyi eszközök leltározása a mennyiségi felvétellel 
o A Készletek mennyiségi és értékbeni felmérése  
o A Követelések leltározása egyeztetés alapján. A követelést az adósokkal egyeztetett 

értékben szabad csak kimutatni és a leltárba felvenni. 
o A Bankszámlák leltározása a bankkivonatokkal való egyeztetést jelenti. A 

bankkivonatok esetleges hiányának pótlása fénymásolat kérése alapján történik. 
o A Készpénzállomány leltározása a december havi pénztári egyeztetés során történik.  
o A Saját tőke leltári egyeztetése a könyv szerinti értéken történik. 
o A Kötelezettségek közül a könyvelésben lekönyvelt tételeknél a leltározás a könyv 

szerinti értékkel való egyeztetést jelenti. 
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4. Selejtezési szabályzat

A selejtezésről eszközfajtánként selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni. A selejtezésért az 
ügyvezető a felelős. A jegyzőkönyvet minden esetben az ügyvezető írja alá. Selejtezésre a 
munkafolyamat során, szükség esetén kerül sor. 

5. Pénzkezelési szabályzat

A társaság köteles a házipénztárban tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá 
a házipénztárba készpénzben befizetett összegeket. Pénztári elszámolásra a számviteli törvény 
bizonylati előírásainak megfelelő okmányok fogadhatók el. A házipénztár pénzkészlete minden 
hónap utolsó napjára vonatkozóan egyeztetésre kerül a könyvelésben kimutatott pénzkészlettel. 

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény 
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 
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6. Részletező adatok

Vagyoni pénzügyi helyzet, a jövedelmezőség alakulása

1. Mérlegtételek alakulása 

Azon. Megnevezés Előző év Tárgyév Abszolút %-os 
        változás 

01. A. Befektetett eszközök (02+10+18. sor) 403 615 212 152,61%
02. I. Immateriális javak (03-09. sorok)         
04. II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok) 403 615 212 152,61%
06. III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-25. sorok)         
08. B. Forgó eszközök (27+34+40+45. sorok) 9171 21628 12457 235,83%
09. I. Készletek         
10. II. Követelések 10 16153 16143 161530,00%
11. III. Értékpapírok         
12. IV. Pénzeszközök 9161 5475 -3686 59,76%
13. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 9763 9763 - 
14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9574 32006 22432 334,30%
15. D. Saját tőke 500 500 0 100,00%
16. I. Jegyzett tőke 500 500 0 100,00%
18. II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke         
19. III. Tőketartalék         
20. IV. Eredménytartalék         
21. V. Lekötött tartalék         
22. VI. Értékelési tartalék         
23. VII. Mérleg szerinti eredmény         
24. E. Céltartalék         
25. F. Kötelezettségek 3746 20141 16395 537,67%
26. I. Hátrasorolt kötelezettségek         
27.  II. Hosszú lejáratú kötelezettségek         
28. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3746 20141 16395 537,67%
29. G. Passzív időbeli elhatárolás 5328 11365 6037 213,31%
30. FORRÁSOK ÖSSZESEN 9574 32006 22432 334,30%

A mérlegadatok változását bemutató táblázat, a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás 
kifejezhető értékben, százalékban vagy mindkettőben, mindkét évre vonatkozóan. 
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A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 

2. Eszközök összetétele és annak változása 

Abszolút %-os Összetétel Azon. Megnevezés Előző
év Tárgyév 

változás Előző év Tárgyév
                

01. A. Befektetett eszközök (02+10+18. sor) 403 615 212 152,61% 4,21% 1,92%
02. I. Immateriális javak (03-09. sorok)         0,00% 0,00%
04. II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok) 403 615 212 152,61% 4,21% 1,92%

06. 
III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-25. 
sorok)   0     0,00% 0,00%

08. B. Forgó eszközök (27+34+40+45. sorok) 9171 21628 12457 235,83% 95,79% 67,57%
09. I. Készletek 0 0 0   0,00% 0,00%
10. II. Követelések 10 16153 16143 161530,00% 0,10% 50,47%
11. III. Értékpapírok         0,00% 0,00%
12. IV. Pénzeszközök 9161 5475 -3686 59,76% 95,69% 17,11%
13. C. Aktív időbeli elhatárolások   9763 9763   0,00% 30,50%
14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9574 32006 22432 334,30% 100,00% 100,00%

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét időszakra. 

3. Eszközök értékcsökkenése Ft-ban 

Megnevezés Bruttó érték Tárgyévi écs Halmozott écs Nettó érték 
Egyéb berendezés 14         

Notebook 1.            121 160              60 580                60 580                60 580    
Notebook 2.            121 160              60 580                60 580                60 580    
Notebook 3.           121 160              60 580                60 580                60 580    
Canon Pixma MP 270             39 960              39 960                39 960                        -      
Központi hajszárítók           264 000              34 190                34 190              229 810    
Pályavonalzó gép           215 000              11 189                11 189              203 811    
Összesen:           882 440            267 079              267 079              615 361    
          
          
100 e Ft alatti           191 812            191 812              191 812                        -      
 Összesen:            191 812            191 812              191 812                       -      
          
Mindösszesen:        1 074 252            458 891              458 891              615 361    

A táblázat az eszközök értékcsökkenését, bruttó és nettó értékét mutatja be. 
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4. Források összetételének alakulása (e Ft) 

Előző Tárgy Abszolút %-os Összetétel Abszolút 
Azon. Megnevezés 

év év változás Előző év Tárgyév
változás 

oka 
                

15. D. Saját tőke 500 500 0 100,00% 5,22% 1,56%   
16. I. Jegyzett tőke 500 500 0 100,00% 5,22% 1,56%   

18. 
II. Jegyzett de még be nem fizetett 
tőke         0,00% 0,00%   

19. III. Tőketartalék         0,00% 0,00%   
20. IV. Eredménytartalék 0 0 0   0,00% 0,00%   
21. V. Lekötött tartalék   0     0,00% 0,00%   
22. VI. Értékelési tartalék         0,00% 0,00%   
23. VII. Mérleg szerinti eredmény 0 0 0   0,00% 0,00%   
24. E. Céltartalék         0,00% 0,00%   
25. F. Kötelezettségek 3746 20141 16395 537,67% 39,13% 62,93%   
26. I. Hátrasorolt kötelezettségek         0,00% 0,00%   
27.  II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0   0,00% 0,00%   
28. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3746 20141 16395 537,67% 39,13% 62,93%   
29. G. Passzív időbeli elhatárolás 5328 11365 6037 213,31% 55,65% 35,51%   
30. FORRÁSOK ÖSSZESEN 9574 32006 22432 334,30% 100,00% 100,00%   
A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét időszakra, valamint a 
változások okait tartalmazza. 

5. Eredménykimutatás adatainak változása (e Ft) 
Absolut %-os Azon. Megnevezés Előző év Tárgyév

változás 
I. Értékesítés nettó árbevétele 14740 142199 127459 964,72%
II. Aktivált saját teljesítmények     0   
III. Egyéb bevételek 1472 1279 -193 86,89%
IV. Anyagjellegű ráfordítások 9578 91603 82025 956,39%
V. Személyi jellegű ráfordítások 5946 49912 43966 839,42%
VI. Ertékcsökkenési leírás 506 459 -47 90,71%
VII. Egyéb ráfordítások 185 1558 1373 842,16%
A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -3 -54 -51 1800,00%

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 3 54 51 1800,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0   
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 3 54 51 1800,00%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0 0 0   
X. Rendkívüli bevételek     0   
XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0   
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 0   
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 0 0   

XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 0   
F. ADÓZOTT EREDMÉNY 0 0 0   
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 0 0   

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be abszolút értékben és százalékban. 
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6. Vagyoni, jövedelmezőségi mutatók 

Mutató neve Számítás módja Előző év Tárgyév 
Tőkeellátottság Saját tőke / összes forrás = 5,22% 1,56%
Források aránya Kötelezettségek / Saját tőke = 749,20% 4028,20%
Saját tőke és Bef.eszközök 
aránya Saját tőke / Befektetett eszközök = 124,07% 81,30%
Befektetett eszk. Aránya Befektetett eszk. / Összes eszköz = 4,21% 1,92%
Forgó eszk. Aránya Forgó eszk. / Rövid lejáratú kötelezettségek = 244,82% 107,38%
Likviditási mutató Forgó eszk. / Rövid lejáratú kötelezettségek =     2,45            1,07    
Árbevétel arányos jövedelem Adózás előtti er. / Összes bevétel = 0,00% 0,00%
Eszközarányos jövedelem Adózás előtti er. / Összes eszköz = 0,00% 0,00%
Vagyonarányos jövedelem Adózás előtti er. / Saját tőke = 0,00% 0,00%
Eszköz megtérülési mutató Értékesítés nettó árbevétele / Eszközök összesen =     1,54            4,44    

7. Eredménykimutatás részletezése 

Megnevezés Összeg Ft-ban 
Kerekítve Ft-

ban Összesen 
  Ft-ban Ft-ban Ft-ban 

Értékesítés nettó árbevétele   142199000
    Tanuszoda bevétel 104128062 142198618
    Sportpálya bevétele 30614396   
    Tornacsarnok bevétele 7456160   

  
Egyéb bevétel  1278915 1279000
    Értékesített tárgyi eszközök bevétele 231000   
    Önkormányzattól kapott támogatás 881306
    Kerekítések 25791
    Kapott bírság, kötbér 800
    Költségvetéstől kapott tám. 
(munkaügyi) 140018

  
Aktivált saját teljesítmények   0

   
Anyagköltségek   75427000

   
Anyagjellegű ráfordítások  51673000
    Egy éven belül elhaszn. Eszközök 797902
    Egyéb anyagok 4068115   
    Nyomtatvány, irodaszer 514029   
    Fertőtlenítő, tisztítószer 1436233   
    Munkaruha, védőruha 123847   
    Közüzemi díjak 44604290   
    Védőital 129086   
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    Összesen: 51673502   
   

Igénybevett szolgáltatások  8227000
    Szállítás, rakodás 37000
    Bérleti díjak 2935000
    Karbantartási díjak 2708704
    Hirdetés, reklám 60000
    Utazási kiküldetési díj 330120
    Könyvviteli szolgáltatások díja 2156000
    Összesen: 8226824   

   
Egyéb igénybevett szolgáltatás  14471000
    Postaköltség 10530   
    Vezetékes telefon 199997   
    Kölcsönzési díj 78000   
    Újság, szaklap 10000   
    Mobil telefon 193625   
    Internet 13452   
    Egyéb igénybevett szolgáltatás 12938161   
    Ügyvédi díj 960000   
    NÜSZ jutalék 66938   
    Összesen: 14470703   

   
Egyéb szolgáltatások  1056000
    Hatósági, igazgatási ktg-ek 381768   
    Pénzügyi, befektetési szolg. 145703   
    Biztosítási díj 528157   
    Összesen: 1055628   

   
ELÁBÉ 0 0

   
Alvállalkozói számlák 0 0

   
Személyi jellegű ráfordítások  49912000 49912000
    Bérköltség 33899153   
    Saját gépkocsi használat 1374194   
    Megbízási díjak 894200   
    Fogl.eü ellátás 156000   
    Étkezési jegyek 2374800   
    Betegszabadság 368224   
    Természetbeni juttatás telefonok után 179578   
    Táppénz 1/3-a 4900   
    Nyugdíjjár. 9537381   
    Kifizetőt terh. 25% szja 593700   
    Szakképzési hozzájár. 529751   
    Összesen: 49911881   
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Értékcsökkenési leírás  459000 459000
    Terv szerinti écs 267079   
    Használatbavételkor egyösszegben elsz. 191812   
    Összesen: 458891   

   
Eladott közvetített szolgáltatások 16176384 16176384 16176000

   
   
   

Egyéb ráfordítás  1558000 1558000
    Kerekítések 35942   
    Önkormányzatokkal elsz.adó 1486975   
    Káreseménnyel kapcsolatos ráf. 34990   
    Összesen: 1557907   

   
Üzemi tevékenység eredménye   -54000
Pénzügyi műveletek eredménye   54000
Szokásos vállalkozási eredmény   0
Rendkívüli eredmény   0
Adózás előtti eredmény   0
Adófizetési kötelezettség   0
Adózott eredmény   0
Mérleg szerinti eredmény   0

Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 

A tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel. 

Tájékoztató adatok: 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagon statisztikai állományi létszámát mutatja be az 
alábbi táblázat: 

8. Létszámadatok részletezése 

Állománycsoport  Átlagos létszám (fő) Bérköltség (e Ft) 
Szellemi 9 14114
Fizikai 13 19398
Egyéb jogviszony 1 387
Összesen: 22 33899
Zsirkai László ügyvezető   bére 1570
                                          saját gk használat 896
                                          melegétkezési utalvány 144
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9. Követelések részletezése 

Követelések alakulása Összeg (Ft) 
    
Vevők:             16 051 290    
Összesen:             16 051 290    
    
Adók, egyéb követelések:   
Munkavállalónak folyósított előleg                  100 000    
Szakképzési hozzájárulás                      1 261    
Összesen:                 101 261    
    
Követelések mindösszesen:             16 152 551    

A vevőtartozások összege a mérlegkészítés ideje alatt befolyt. 

10. Pénzeszközök részletezése 

Pénzeszközök alakulása Összeg (Ft) 
Központi Pénztár                         778    
Uszoda központi pénztár                  739 765    
Uszoda helyi pénztár                    80 000    
Elszámolási betétszámla               4 654 675    
Összesen:              5 475 218    

11. Aktív időbeli elhatárolás részletezése 

Aktív időbeli elhatárolás Összeg (Ft) 
2010. évet érintő árbevételek               9 636 040    
2010. évi üdülési csekk bevétel elszámolások                  127 200    
Összesen:              9 763 240    

12. Kötelezettségek részletezése 

Kötelezettségek alakulása Összeg (Ft) 
    
Szállítók:             14 045 264    
Összesen:            14 045 264    
    
Egyéb kötelezettségek   
SZJA                  686 000    
ÁFA               1 350 000    
Helyi adók                  654 256    
Keresetelszámolási számla               2 008 156    
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Nyugdíjjár.               1 053 000    
Egbizt.jár.                  304 000    
Letiltás gyerektartás                    40 122    
Összesen:              6 095 534    
    
Rövid lej. Köt. összesen:            20 140 798    

13. Passzív időbeli elhatárolás alakulása 

Passzív időbeli elhatárolás Összeg (Ft) 
Bevételek passzív időbeli elhatárolása   
Sportpálya üzemeltetéshez bevétel                  715 000    
Uszoda üzemeltetéshez bevétel               2 445 000    
Költségek passzív időbeli elhatárolása                           -      
Ügyvédi díj                    80 000    
Könyvelési díj                  168 000    
Könyvvizsgálói díj                  432 000    
Bolyai iskola terembérleti díj                  400 000    
Hulladék szállítási díj                    42 872    
Gázdíj               5 007 592    
Elektromos áram díj               1 003 712    
Víz, csatorna díj                  569 657    
Telefon díj                    12 245    
Biztonságtechinkai szolgáltatás díja                  468 020    
Gépkocsi használat                    21 471    
Összesen:            11 365 569    

A közgyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámolót a Céginformációs irodának 
közzétételre megküldje. 

Érd, 2011. április 22.     

                  Zsirkai László     
                          (ügyvezető)  



ÉrdI�KÖzLÖny

52

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

Független könyvvizsgálói jelentés 
 
Az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft tulajdonosának 
 
Elvégeztem az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.; adószám: 14937811-2-13; 
cégjegyzék száma: 13-09-132169) mellékelt 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, 
amely egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az 
eszközök és források egyező végösszege 32.006 eFt , a mérleg szerinti eredmény 0 eFt –, és az ezen időponttal 
végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll. 
 
A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért  
Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott 
általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a 
felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes 
egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés 
kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint 
az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. 
 
A könyvvizsgáló felelőssége 
A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A 
könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – 
Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, 
hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és 
végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz 
lényeges hibás állításokat. 
 
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot 
szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, 
beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai 
kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a 
könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából 
releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az 
adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára 
vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli 
alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített 
éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.  
 
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. 
 
Záradék (vélemény) 
A könyvvizsgálat során az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit 
és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot 
szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános 
számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Érdi 
Létesítmény Üzemeltető Kft 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 
megbízható és valós képet ad.  
 
 
Kelt: Budapest, 2011-04-22. 
 
 
 
 
Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása   Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása 
Képviseletre jogosult neve Molnár Zoltán   Kamarai tag könyvvizsgáló neve Molnár Zoltán 
Könyvvizsgáló cég neve MoBaudit Bt.   Kamarai tagsági szám 005882 
Könyvvizsgáló cégszékhelye 1214 Budapest, Erdősor u. 127. Telefon: (30) 3830731 
Nyilvántartásba-vételi szám 001897 
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163/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érdi városfejlesztési és szolgáltató kft. 2010. évi 
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése,�mint�tulajdonos,�az�Érdi�
Városfejlesztési� és� szolgáltató� Kft�� 2010�� évi� egyszerűsített�
beszámolóját�a�kötelező�mellékletekkel�együtt�elfogadja��

Határidő: határozat�továbbítására�–�2011��május�31�
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester�

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló
(ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával

egyezőek.

Kelt: ,

11EB-02
11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM
együttes rendelet

ELEKTRONIKUS ŰRLAP
a számviteli törvény szerinti beszámoló

letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Hatályosság kezdete: 2011. 01. 01

KIM
KÖZIGAZGATÁSI
ÉS IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM

1. Cég neve:

2. Cégjegyzékszáma:

4. Adószáma:

5. KSH jelzőszáma:

3. Székhelye:

CÉ
G

AD
AT

O
K 

(A
)

6. Beküldő személy képviseleti minősége:

3. Beszámolót megküldő személy neve:

4. Lakóhelye:

5. Adóazonosító jele:

(B
)

1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve:

2. Lakóhelye:

3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja:

4. Beszámolási időszak kezdete és vége:

5. Pénzegység és pénznem: 

10. Megküldésre kerülő dokumentumok:

2. Benyújtás oka:

Kiegészítő melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

-tól -ig

6. Beszámoló elfogadásának időpontja:

BE
SZ

ÁM
O

LÓ
 A

DA
TO

K 
(C

)

Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás

7. Legfőbb szerv határozatának száma:

9. Eredménykimutatás költségeljárása:

8. Mérleg választott típusa:

1. Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:

2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve:

3. Lakóhelye:(D
)

1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: A közzétételi költségtérítés megfizetésre került(E
)

Érdi Városfejlesztési Kft

1 3 0 9 1 2 6 1 3 5

2 0 3 0 Érd település

Alsó közterület utca közterület jellege 1.hsz. em. ajtó

1 4 6 3 1 4 4 3 2 1 3

1 4 6 3 1 4 4 3 6 4 2 0 1 1 3 1 3

Zsirkai László

2 0 3 0     Magyar ország Érd település

Felső közterület utca közterület jellege 17.hsz. em. ajtó

Zsirkai László

2 0 3 0     Érd település

FElső közterület utca közterület jellege 17.hsz. em. ajtó

8 2 9 8 1 9 3 1 8 0

TÖRVÉNYES (SZERVEZETI) KÉPVISELŐ

ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ

2 0 1 0 1 2 3 1

2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 3 1

EZER H U F

2 0 1 1 0 4 2 0

1

A típus

Összköltség eljárással

IGEN

Dr Rocskai János

    
település

közterület közterület jellege hsz. em. ajtó

ÉRD 2 0 1 1 0 4 2 0

Kitöltő verzió:2.23.0  Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2011.04.05 12.31.49
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NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)

Előző év Módosítás Tárgyév

I. Immateriális javak

2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)

I. Készletek

II. Követelések

11. sorból: Követelések értékelési különbözete

11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete

1

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

17

Tétel (sor) megnevezés

Cégnév:

KSH szám:

Cégjegyzékszám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak: --

Érdi Városfejlesztési Kft 1 3 0 9 1 2 6 1 3 5

1 4 6 3 1 4 4 3 6 4 2 0 1 1 3 1 3 EZER H U F

2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 3 1

      2 3 6 6                9 9 9 4 2

                           1 5 1

                              

      2 1 0 6                9 9 5 3 1

                              

       2 6 0                  2 6 0

                              

                              

      7 8 1 7                 3 6 3 1

                              

      6 3 2 6                  7 4 0

                              

                              

                              

                              

      1 4 9 1                 2 8 9 1

        7 1                     

     1 0 2 5 4               1 0 3 5 7 3

Kitöltő verzió:2.23.0  Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2011.04.05 12.31.49
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NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Előző év Módosítás Tárgyév

Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Mérleg szerinti eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete

34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Tétel (sor) megnevezés

VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)26

D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)

I. Jegyzett tőke

20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék25

24

23

22

21

20

19

Cégnév:

KSH szám:

Cégjegyzékszám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak: --

Érdi Városfejlesztési Kft 1 3 0 9 1 2 6 1 3 5

1 4 6 3 1 4 4 3 6 4 2 0 1 1 3 1 3 EZER H U F

2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 3 1

       7 6 8                - 3 2 7 4

       5 0 0                  5 0 0

                              

                              

                              

                           2 6 8

                              

                              

                              

                              

       2 6 8                - 4 0 4 2

                              

      7 7 8 5                 7 2 7 1

                              

                              

      7 7 8 5                 7 2 7 1

                              

                              

      1 7 0 1                9 9 5 7 6

     1 0 2 5 4               1 0 3 5 7 3

Kitöltő verzió:2.23.0  Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2011.04.05 12.31.49
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NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus
(összköltség eljárással)

I. Értékesítés nettó árbevétele

Előző év Módosítás Tárgyév

II. Aktívált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

III. sorból: visszaírt értékvesztés 

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások 

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

VII. sorból: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
     (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

VIII. sorból értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

IX. sorból értékelési különbözet

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)

1

C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.)

X. Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások

D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)

E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.)

XII. Adófizetési kötelezettség

F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)

G. Mérleg szerinti eredmény

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

23

22

21

20

19

18

17

Tétel (sor) megnevezés

Cégnév:

KSH szám:

Cégjegyzékszám:

Pénzegység:

Beszámolási időszak: --

Érdi Városfejlesztési Kft 1 3 0 9 1 2 6 1 3 5

1 4 6 3 1 4 4 3 6 4 2 0 1 1 3 1 3 EZER H U F

2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 3 1

     3 0 5 3 5                5 7 5 2 4

                              

        2 5                     

                              

     1 3 5 4 0                4 0 6 9 8

     1 5 4 1 4                1 7 6 3 4

       7 3 7                 6 6 8 7

       5 4 9                 1 0 7 8

                              

       3 2 0                - 8 5 7 3

        1 5                   2 0

                              

                              

                              

        1 5                   2 0

       3 3 5                - 8 5 5 3

                          4 6 2 2

                              

                          4 6 2 2

       3 3 5                - 3 9 3 1

        6 7                  1 1 1

       2 6 8                - 4 0 4 2

       2 6 8                - 4 0 4 2

Kitöltő verzió:2.23.0  Nyomtatvány verzió:1.1  Hibás Nyomtatva: 2011.04.05 12.31.49
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Adószám:  14631443-2-13   
Cégjegyzék száma: 13-09-126135 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft

2030 Érd, Alsó u. 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

2010.

Fordulónap:   2010. december 31.
Beszámolási időszak: 2010. január 01 – december 31.

Érd, 2011. március 30. 

A vállalkozás felelős vezetője:      Zsirkai László 
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Általános rész

1. Cégismertető

A Kft alapítási időpontja:  2009. 
     
A társaság törzstőkéje:  500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint, amely készpénz. 

A társaság képviselői:  az ügyvezető

A társaság ügyvezetője: 
2010. 10. 31-ig Gál Gyula Mihály (Lakcím: 1114 Bp, Kanizsai u. 8/d 
1/7) 
2010. 11. 01-től Zsirkai László (An: Verba Mária, Lakcím: 2030 Érd, 
Felső u. 17) Határozott időre. Jogviszony vége: 2015. 10. 31. 

A társaság székhelye:  2030 Érd, Alsó u. 1. 

A társaság fő tevékenysége:  6420 Vagyonkezelés (holding) 

Tag:    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
    (2030 Érd, Alsó u. 1.) 

Tulajdonos:   Érd Városi Polgármesteri Hivatal   

A kft felügyelő bizottságot működtet:
Tagok: 
1. Baráth Ferenc (An: Miklósik Ilona)  
2. Radics Kálmán (An: Csorba Erzsébet) 
3. Borbély Pál (An: Hofbauer Paulina) 

2. Számviteli politika

A Kft kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít.  

A beszámolót december 31-i fordulónappal kell elkészíteni és legkésőbb a tárgyévet követő május 
31-ig letétbe kell helyezni a Cégbíróságnál. 
Az éves beszámoló elkészítéséhez zárlati időpontként a tárgyévet követő március 31. napját 
határoztuk meg.  
A társaság eredménykimutatásának módja az összköltség eljárással készített eredménykimutatás. 
Az Egyszerűsített éves beszámoló "A" típusú. 

Könyvviteli szolgáltatás 

2010. 10. 31-ig a könyvelést Polyákné Gömöri Ilona (nyilv.tart.szám: 122495) végezte. 
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A Kft Könyvelését és munkaügyi teendőit 2010. 11. 01-től a Reál Adó '96 Kft végzi. (2030 Érd 
Platánfa u. 9.) A könyvelés a Kulcs Soft Nyrt program alkalmazásával, a munkaügyi feladatokat a 
Kulcs-Soft Bérelszámoló és munkaügyi program használatával. 
A szolgáltatást nyújtó Kft ügyvezetője adó-szaktanácsadó, Mérlegképes könyvelői képesítéssel 
rendelkezik. Az ügyvezető és az alkalmazottja is regisztrált Mérlegképes könyvelő. 

A könyvviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért felelős személy 2010. 11. 01-től:  
• Neve: Pauliné Kóródi Anikó  
• Reg.szám: 121476 
• Címe: 1118 Budapest, Tűzkő u. 4. 

A társaság könyvvizsgálója: 
• Pénzmentő Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft (székhely: 1028 Budapest, 

Rodostó u. 26. Nyilvánt.szám: 000255) 
• Képviseletre jogosult neve: Dr Rocskai János (kamarai tagsági szám: 004148)  
• Könyvvizsgálat éves díja: 600.000 Ft + áfa 

A Kft számviteli politikája összhangban van a Számviteli törvény, és a Társasági adótörvény 
előírásaival. 

Értékelési módok: 

Az export-import tevékenységek devizában kimutatott forint értékét az MNB által közzétett, a 
szerződés szerinti teljesítés napján érvényes deviza átlagárfolyamon határozzuk meg. 

Az Egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások: 

Aktívák és Passzívák:

A mérlegben a vagyontárgyakat beszerzési áron, az elszámolt értékcsökkenéssel és értékvesztéssel 
csökkentett összegben értékeljük. 

Az amortizáció elszámolásának módja: 

 Az értékcsökkenés és az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja nem tér el a Társasági 
Adóról szóló törvényben felsoroltaktól. Értékcsökkenés elszámolása évente egyszer, év végén 
történik. 

 Az Immateriális javaknál a számviteli törvény szerint megállapítható értékcsökkenési leírás 
vonható le.  

 a százezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti értékű tárgyi eszközök beszerzési vagy 
előállítási költsége a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben, 

 a kétszázezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatt, valamint a Társasági adótörvény 2. 
számú melléklet „B” fejezetének 1. pontja szerint 33%-os norma alá sorolt gépek, berendezések, 
felszerelések beszerzési, vagy előállítási költsége a számviteli törvény szerint megállapított 
értékcsökkenési leírással egyezően számoljuk el.

Készletértékelés 

Év közben az árubeszerzéseket, valamint az alvállalkozói teljesítményeket közvetlenül elszámoljuk 
költségként, és év végén a leltárkészlet értékével korrigáljuk a tényleges értékre. 
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A Beszerzési költség: - az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, 
- a szállítási költségekkel együtt 
- a beszerzéshez kapcsolódó adó 
- vámköltség 
- az eszközök beszerzéséhez szorosan kapcsolódó illetékek 
- az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó 
- a jogszabályon alapuló hatósági díjak  
- az eljárási illetékek. 

Jelentős összegű hibák értelmezése: 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a 
saját tőke változási abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló 
eredeti mérleg főösszegének 2 %-át, vagy ha a mérleg főösszeg 2%-ka meghaladja az 500 millió 
forintot, akkor az 500 millió forint. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban 
nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

Lényeges hibák értelmezése: 

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha 
összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját 
tőke legalább 20 %-kal változik. 

Jelentős nem jelentő hatás az eredmény szempontjából: 

Hivatkozva a Szv. Tv. 60.§ (1) bekezdésére, a valuta, devizakészletek, devizában fennálló 
követelések, kötelezettségek év végi értékelésénél, a felmerülő összevont árfolyam-különbözetet 
akkor minősítjük jelentősnek az eredmény szempontjából, ha az 500.000 Ft-ot meghaladja. 
Ellenkező esetben az átértékelést nem jelentetjük meg a beszámolóban. 
A Szv. Tv. 86. § (8) bekezdése szerint a valamennyi rendkívüli bevételt és ráfordítást jelentősnek 
minősítjük és a kiegészítő mellékletben tételesen részletezzük. 

Követelések és Kötelezettségek 

A Belföldi követeléseket és kötelezettségeket a könyv szerinti értékben illetve vevő-szállító 
nyilvántartás szerinti értékben mutatjuk ki. 

3. Leltározási szabályzat

• Az év végi záráshoz évente egyszer az eszközökre és a forrásokra vonatkozóan teljes körűen 
végezzük el. 

• A leltár készítésének napja a tárgyév utolsó napja. A leltározás ellenőrzését az ügyvezető
végzi. Leltározás az alábbi Mérleg sorokra terjed ki: 

o A Befektetett eszközök, tárgyi eszközök leltározása a mennyiségi felvétellel 
o A Készletek mennyiségi és értékbeni felmérése  
o A Követelések leltározása egyeztetés alapján. A követelést az adósokkal egyeztetett 

értékben szabad csak kimutatni és a leltárba felvenni. 
o A Bankszámlák leltározása a bankkivonatokkal való egyeztetést jelenti. A 

bankkivonatok esetleges hiányának pótlása fénymásolat kérése alapján történik. 
o A Készpénzállomány leltározása a december havi pénztári egyeztetés során történik.  
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o A Saját tőke leltári egyeztetése a könyv szerinti értéken történik. 
o A Kötelezettségek közül a könyvelésben lekönyvelt tételeknél a leltározás a könyv 

szerinti értékkel való egyeztetést jelenti. 

4. Selejtezési szabályzat

A selejtezésről eszközfajtánként selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni. A selejtezésért az 
ügyvezető a felelős. A jegyzőkönyvet minden esetben az ügyvezető írja alá. Selejtezésre a 
munkafolyamat során, szükség esetén kerül sor. 

5. Pénzkezelési szabályzat

A társaság köteles a házipénztárban tartani a bankszámláról készpénzfizetés céljára felvett, továbbá 
a házipénztárba készpénzben befizetett összegeket. Pénztári elszámolásra a számviteli törvény 
bizonylati előírásainak megfelelő okmányok fogadhatók el. A házipénztár pénzkészlete minden 
hónap utolsó napjára vonatkozóan egyeztetésre kerül a könyvelésben kimutatott pénzkészlettel. 

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény 
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

6. Részletező adatok

1. Befektetett eszközök részletezése Ft-ban 

Megnevezés Bruttó érték Tárgyévi écs Halmozott écs Nettó érték 
Immateriális javak 11         

Web lap 240000 89096 89096           150 904     
Összesen: 240000 89096 89096 150904 
   Ingatlanok és kapcs. VÉJ 12         

22558 hrsz ingatlanon végz. Beruházás 5293240 107315 107315        5 185 925     
22558 hrsz Intellomantika beruházás 14880000 1451836 1451836      13 428 164     
22558 hrsz vagyonkezelői jog 85200000 4621808 4621808      80 578 192     
Összesen: 105373240 6180959 6180959 99192281 

Egyéb berendezés 14         
Számítógép XP OEM               118 360               39 059                 55 753                 62 607     
Számítógép                  74 990               24 747                 42 510                 32 480     
HP notebook              109 990               36 297                 58 075                 51 915     
Számítógép monitorral              103 200               34 056                 38 815                 64 385     
Acer Notebook              138 878               10 730                 10 730               128 148     
Összesen:             545 418            144 889               205 883               339 535     

Tartós részesedés 17         
Érd Centrum Kft-ben  tulajdoni hányad              260 000                       -                           -                 260 000     

Összesen:             260 000                      -                          -                 260 000     
          

100 e Ft alatti              272 033             272 033               272 033                         -       

 Összesen:              272 033             272 033               272 033                        -       

Mindösszesen:      106 690 691          6 686 977            6 747 971          99 942 720     
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2. Vagyoni, jövedelmezőségi mutatók 

Mutató neve Számítás módja Előző év Tárgyév 
Tőkeellátottság Saját tőke / összes forrás = 7,49% -3,16%
Források aránya Kötelezettségek / Saját tőke = 1013,67% -222,08%
Saját tőke és Bef.eszközök 
aránya Saját tőke / Befektetett eszközök = 32,46% -3,28%
Befektetett eszk. Aránya Befektetett eszk. / Összes eszköz = 23,07% 96,49%
Forgó eszk. Aránya Forgó eszk. / Rövid lejáratú kötelezettségek = 100,41% 49,94%
Likviditási mutató Forgó eszk. / Rövid lejáratú kötelezettségek =       1,00            0,50    
Árbevétel arányos jövedelem Adózás előtti er. / Összes bevétel = 1,10% -6,83%
Eszközarányos jövedelem Adózás előtti er. / Összes eszköz = 3,27% -3,80%
Vagyonarányos jövedelem Adózás előtti er. / Saját tőke = 43,62% 120,07%
Eszköz megtérülési mutató Értékesítés nettó árbevétele / Eszközök összesen =       2,98            0,56    

3. Eredménykimutatás részletezése 

Megnevezés Összeg Ft-ban Kerekítve Ft-ban Összesen 
  Ft-ban Ft-ban Ft-ban 

Értékesítés nettó árbevétele   57524000
    Ingatlan kezelésből származó bevételek 57524047 57524047

  
  
  

Egyéb bevétel  0 0
  

Aktivált saját teljesítmények   0
   

Anyagköltségek   40698000
   

Anyagjellegű ráfordítások  3347000
    Vásárol anyagok 1750000   
    Egyéb anyagok 14024   
    Egy éven belül elh.eszk 624913   
    Nyomtatvány, irodaszer 262439   
    Tisztítószer 879   
    Közüzemi díjak 694863   
    Összesen: 3347118   

   
Igénybevett szolgáltatások  5520000
    Bérleti díj 1639005
    Karbantartási költségek 596120
    Hirdetés, reklám 1597438
    Utazási kiküldetési díj 187806
    Könyvelési díj 1500000



ÉrdI�KÖzLÖny

68

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft      ASZ: 14631443-2-13 Kiegészítő melléklet 2010. 

7

    Összesen: 5520369   
   

Egyéb igénybevett szolgáltatás  7639000
    Postaköltség 135396   
    Vezetékes telefon 786460   
    Kölcsönzési díj 24000   
    Újság, szaklap 9386   
    Mobil telefon 60396   
    Egyéb igénybevett szolgáltatás 2076014   
    Internet 3542   
    Ügyvédi díj 1200000   
    Tagdíjak 254000   
    Szakértői díjak 3089500   
    Összesen: 7638694   

   
Egyéb szolgáltatások  283000
    Hatósági, igazgatási ktg-ek 4400   
    Pénzügyi, befektetési szolg. 278121   
    Biztosítási díj 0   
    Összesen: 282521   

   
ELÁBÉ 0 0

   
Alvállalkozói számlák 23909630 23909000 23909000

   
Személyi jellegű ráfordítások  17634000 17634000
    Bérköltség 11966222   
    Saját gépkocsi használat 140845   
    Megbízási díjak 175000   
    Munkába járás ktg. Térítés 12910   
    Helyi utazási bérlet 16540   
    Étkezési jegyek 642000   
    Üdülési csekkek 313500   
    Iskolakezdési támogatás 66150   
    Munkáltatót terhelő szja 319600   
    Reprezentáció 387577   
    Természetbeni hozzájárulás 42097   
    Nyugdíj, és egbizt.jár. 3356146   
    Kifizetőt terh. Szja  9000   
    Szakképzési hozzájár. 186356   
    Összesen: 17633943   

   
Értékcsökkenési leírás  6687000 6687000
    Terv szerinti écs 6414944   
    Használatbavételkor egy összegben elsz. 272033   
    Összesen: 6686977   
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Egyéb ráfordítás  1078000 1078000
    Bírság, kötbér 286201   
    Kerekítések 186189   
    Önkormányzatokkal elsz.adó 605346   
    Összesen: 1077736   

   
Üzemi tevékenység eredménye   -8573000
Pénzügyi műveletek eredménye   20000
Szokásos vállalkozási eredmény   -8553000
Rendkívüli eredmény   4622000
Adózás előtti eredmény   -3931000
Adófizetési kötelezettség   111000
Adózott eredmény   -4042000
Mérleg szerinti eredmény   -4042000

Tájékoztató adatok: 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagon statisztikai állományi létszámát mutatja be az 
alábbi táblázat: 

4. Bér és létszámadatok 

Állománycsoport  Átlagos létszám (fő) Bérköltség (e Ft) 
Szellemi 4 119662
Fizikai 0 0
Összesen: 4 119662

Gáll Gyula ügyvezető  jan-okt.
Bérköltség 3500
Prémium 2980
Étkezési jegy 180
Üdülési csekk 102
Iskolakezdési támogatás 22
Saját gk használat 19

Zsirkai László ügyvezető nov-dec. 
Bérköltség  500
Étkezési utalvány  24
Saját gk használat, tételes elszámolás  119
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5. Követelések részletezése 

Követelések alakulása Összeg (Ft) 
    
Vevők:                  726 607    
Összesen:                 726 607    
    
Adók, egyéb követelések:   
Egyéb köv. Kaució                    12 000    
Késedelmi pótlék túlfizetés                      1 000    
Összesen:                   13 000    
    
Követelések mindösszesen:                  739 607    

6. Pénzeszközök részletezése 

Pénzeszközök alakulása Összeg (Ft) 
Központi Pénztár                  195 023    
Elszámolási betétszámla               2 696 171    
Összesen:              2 891 194    

7. Kötelezettségek részletezése 

Kötelezettségek alakulása Összeg (Ft) 
    
Szállítók:               1 600 235    
Összesen:              1 600 235    
    
Egyéb kötelezettségek   
Érd Város Önkormányzat tagi kölcsön               3 000 000    
SZJA                  262 000    
ÁFA                  480 000    
Nyugdíjjár.                  317 000    
Egbizt.jár.                    83 000    
Szakképzési hozzájárulás                    52 000    
Helyi adók               1 157 760    
Munkabér                   222 355    
Társasági adó                    97 000    
Összesen:              5 671 115    
    
Rövid lej. Köt. összesen:              7 271 350    
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8. Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolás Összeg (Ft) 
Költségek passzív időbeli elhatárolása   
11-12.havi könyvelési díj 200000
12. havi közüzemi díjak 462657
Bevételek passzív időbeli elhatárolása   
Érd Város Önkormányzatától felújításra kapott összeg elhatárolása 5135200
Intellomantika bérleti díj elhatárolt összege 13200000
Vagyonkezelői jog halasztott bevétele 80578192
Összesen: 99576049

A közgyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámolót a Céginformációs irodának 
közzétételre megküldje. 

Érd, 2011. március 30.     

                  Zsirkai László     
                          (ügyvezető)  
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164/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

leszák Ferenc magasabb vezetői megbízásának vissza-
vonásáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�Leszák�ferencnek,�a�
széchenyi� István� általános� Iskola� magasabb� vezetői� te-
endőnek� ellátására� kapott� magasabb� vezetői� megbízását�
a�közalkalmazottak�jogállásáról�szóló�1992��évi�XXXIII��
törvény�23��§�(5)�bekezdés�alapján�2011��május�26��napjá-
val�visszavonja�

Határidő: azonnal
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

165/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a széchenyi István általános Iskola magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáról

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� a� széchenyi� István�
általános�Iskola�(2030�Érd,�diósdi�út�95-101�)�magasabb�
vezetői�teendőnek�ellátásával�a�138/1992��(X��8�)�Korm��
rendelet�5��§�(16)�bekezdése�alapján�2011��május�27��nap-
jától�a�pályázati�eljárás�eredményes�befejezéséig,�de�legfel-
jebb�egy�évig�Bosits�zoltánné�(2030�Érd,�Imre�u��37��szám�
alatti�lakost)�bízza�meg�
Illetményét� a� közalkalmazottak� jogállásáról� szóló� 1992��
évi�XXXIII��törvény�alapján�f�fizetési�osztály�8�fokozat,�
valamint�a�magasabb�vezetői�pótlékban:�50�000,-ft,�ösz-
szesen:�212�000,-ft�összegben�állapítja�meg�

Határidő: azonnal
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

166/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a széchenyi István általános Iskola  
és a Hunyadi mátyás általános Iskola átszervezéséről 
szóló 119/2011. (Iv. 28.) kgy. határozat módosítá-

sáról az átalakítás határidejére vonatkozóan

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�119/2011�(IV�28�)�
KGy��határozatának�első�bekezdését�az�alábbiak�szerint�
módosítja:
„Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�kinyilvánítja�szándé-
kát�a�fenntartásában�működő�széchenyi�István�általános�
Iskola�(2030�Érd,�diósdi�u��95-101�)�és�a�Hunyadi�Má-
tyás�általános�Iskola�(2030�Érd,�Túr�u��5-7�)�racionalizá-
lására�vonatkozóan,�melynek�értelmében�2011. július 10-i�
hatállyal� összeolvadás� útján,� jogutódlással� megszünteti�
mindkét�intézményt,�2011. július 11-i�hatállyal�létrehoz-
za�a�jogutód�intézményt�”�
A�határozat�egyéb�részei�változatlan�tartalommal�marad-
nak�érvényben�

Határidő:� határozat�közlésére�–�azonnal
Felelős:��T��Mészáros�András�polgármester

167/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a Hunyadi mátyás általános Iskola megszüntetéséről, 
átalakító, megszüntető okirat elfogadásáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�államháztartásról�
szóló� 1992�� évi� XXXVIII�� törvény� 95�� §� (1)� és� (3)� be-
kezdése�szerint�2011��július�10��napjával�jogutóddal�meg-
szünteti�a�Hunyadi�Mátyás�általános�Iskolát�és�elfogadja�
a�határozat�mellékletét�képező�átalakító,�megszüntető�ok-
iratot�
A�Közgyűlés�felkéri�a�Polgármestert,�hogy�átalakító,�meg-
szüntető�okiratot�a�Közgyűlés�nevében�írja�alá�

Határidő: közzétételre,�a�határozat�benyújtására�a�
MáK-nak�–�azonnal
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester
átalakító, megszüntető okirat
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Az�Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�Hunyadi�Mátyás�általános�Iskola,�mint�közoktatási� intézmény�megszün-
tetésére�az�államháztartásról�szóló�1992��évi�XXXVIII��törvény�95��§�(1),�(3)�bekezdései�a�96��§�és�az�államháztartás�
működési�rendjéről�szóló�292/2009��(XII�19�)�Korm��rendelet�11�§�(2)�bekezdése�alapján,�figyelemmel�a�közoktatásról�
szóló�1993��évi�LXXIX��törvény�rendelkezéseire�az�alábbi�átalakító,�megszüntető�okiratot�adja�ki:

 1. a megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése:

Hunyadi�Mátyás�általános�Iskola�

 2. om azonosító: 037324
 3. székhelye: 2030�Érd,�Túr�u��5-7��
 4. Irányító szerv neve, székhelye: Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzat�Közgyűlése�

2030�Érd,�Alsó�u��1-3�
5. megszüntető szerv neve, székhelye: Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzata

2030�Érd,�Alsó�u�1-3�
6. megszűnés időpontja: 2011��július�10�
7. megszüntető határozat száma: 167/2011�(V�26�)�KGy��határozat
8. az átalakítás módja: Összeolvadás
9. a megszüntetés oka: A�közfeladat�más�szervezetben�hatékonyabban�teljesíthető�

10. a jogutód neve, székhelye: Érdligeti�általános�Iskola
Érd,�diósdi�u��95-101�

11. a megszüntetett szerv (és jogi 
személyiségű szervezeti egysége(i) 
által ellátott közfeladat jövőbeni 
ellátása:

A�jogutód�intézmény�látja�el�az�alapfokú�oktatás-nevelés�feladatát�az�alapító�
okirat�szerint�
A�megszüntetett�Hunyadi�Mátyás�általános�Iskola�alapfeladatainak�ellátásáról�
2011��július�11��napjától�az�Érdligeti�általános�Iskola,�mint�jogutód�intézmény�
gondoskodik,�figyelemmel�a�feladatok�hatékonyabb�ellátására

 12. a továbbiakban ellátásra nem kerülő 
közfeladatok indokai:

A�megszüntetett�szerv�minden�közfeladata�ellátásra�kerül�

13. kötelezettségvállalás: A�Hunyadi�Mátyás�általános�Iskola�kötelezettséget�2011��június�15-ig�
vállalhat��(Az�éves�költségvetés�időarányos�összegének�erejéig�)

�14. rendelkezések
a.) a vagyoni jogok és kötelezettségek 
tekintetében
b.) a tartozások tekintetében:

A�Hunyadi�Mátyás�általános�Iskola�leltár�szerinti�felszerelései,�ingóságai�a�
jogutód�intézmény�tulajdonába�kerülnek��
Jogai�és�kötelezettségei�(ide�értve�a�követeléseket,
kötelezettségeket,�beleértve�a�polgári�jogokat�is)
a�jogutód�intézményt�az�Érdligeti�általános�Iskolát�illetik�és�terhelik�
A�számvitelről�szóló�2000��évi�C��törvény�169��§�(1)�és�(2)�bekezdés�szerinti�
bizonylatok�megőrzése�a�jogutód�intézményt,�az�Érdligeti�általános�Iskolát�
illeti�és�terheli�
A�költségvetési�előirányzatok�felett�az�alapítói�jogokat�gyakorló�Érd�Megyei�
Jogú�Város�Önkormányzata�rendelkezik�
Az�intézmény�használatában�lévő�ingatlannal�kapcsolatban�a�tulajdonosi�
jogokat�Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzata�gyakorolja�
A tartozások�tekintetében�a�jogutód�intézmény�felel�

15. Foglalkoztatottakról való rendelkezés:
A�közalkalmazotti�jogviszonyban�és�a�munkajogviszonyban�foglalkoztatottakat�a�jogutód�intézmény�2011��július�11��
napjától�közalkalmazotti,�illetve�munkajogviszonyban�foglalkoztatja�tovább��

Érd, 2011. május 26.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzését elvégezte: dr. Ferencz dóra, jegyző
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átalakító, megszüntető okirat
Az�Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése�a�széchenyi�István�általános�Iskola,�mint�közoktatási� intézmény�megszün-
tetésére�az�államháztartásról�szóló�1992��évi�XXXVIII��törvény�95��§�(1),�(3)�bekezdései�a�96��§�és�az�államháztartás�
működési�rendjéről�szóló�292/2009��(XII�19�)�Korm��rendelet�11�§�(2)�bekezdése�alapján,�figyelemmel�a�közoktatásról�
szóló�1993��évi�LXXIX��törvény�rendelkezéseire�az�alábbi�átalakító,�megszüntető�okiratot�adja�ki:

 1. a megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése:

széchenyi�István�általános�Iskola�

 2. om azonosító: 037321
 3. székhelye: 2030�Érd,�diósdi�út�95-101
 4. Irányító szerv neve, székhelye: Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzat�Közgyűlése�

2030�Érd,�Alsó�u��1-3�
5. megszüntető szerv neve, 

székhelye:
Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzata
2030�Érd,�Alsó�u�1-3�

6. megszűnés időpontja: 2011��július�10�
7. megszüntető határozat száma: 168/2011�(V�26�)�KGy��határozat
8. az átalakítás módja: Összeolvadás
9. a megszüntetés oka: A�közfeladat�más�szervezetben�hatékonyabban�teljesíthető�

10. a jogutód neve, székhelye: Érdligeti�általános�Iskola
Érd,�diósdi�u��95-101�

11. a megszüntetett szerv (és jogi 
személyiségű szervezeti egysége(i) 
által ellátott közfeladat jövőbeni 
ellátása:

A�jogutód�intézmény�látja�el�az�alapfokú�oktatás-nevelés�feladatát�alapító�
okirat�szerint�
A�megszüntetett�széchenyi�István�általános�Iskola�alapfeladatainak�
ellátásáról�2011��július�11��napjától�az�Érdligeti�általános�Iskola,�mint�
jogutód�intézmény�gondoskodik,�figyelemmel�a�feladatok�hatékonyabb�
ellátására��

12. a továbbiakban ellátásra nem 
kerülő közfeladatok indokai:

A�megszüntetett�szerv�minden�közfeladata�ellátásra�kerül�

13. kötelezettségvállalás: A�széchenyi�István�általános�Iskola�kötelezettséget�2011��június�15-ig�
vállalhat��(Az�éves�költségvetés�időarányos�összegének�erejéig�)�

14. rendelkezések
a.) a vagyoni jogok és 
kötelezettségek tekintetében:
b.) a tartozások tekintetében:

A�széchenyi�István�általános�Iskola�leltár�szerinti�felszerelései,�ingóságai�
a�jogutód�intézmény�tulajdonába�kerülnek��
Jogai�és�kötelezettségei�(ide�értve�a�követeléseket,�kötelezettségeket,�
beleértve�a�polgári�jogokat�is)�a�jogutód�intézményt�az�Érdligeti�
általános�Iskolát�illetik�és�terhelik�
A�számvitelről�szóló�2000��évi�C��törvény�169��§�(1)�és�(2)�bekezdés�
szerinti�bizonylatok�megőrzése�a�jogutód�intézményt,�az�Érdligeti�
általános�Iskolát�illeti�és�terheli�

168/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

széchenyi István általános Iskola megszüntetéséről, 
átalakító, megszüntető okirat elfogadásáról

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� az� államháztartásról�
szóló�1992��évi�XXXVIII��törvény�95��§�(1)�és�(3)�bekezdé-

se�szerint�2011��július�10��napjával�jogutóddal�megszünteti�
a�széchenyi�István�általános�Iskolát�és�elfogadja�a�határozat�
mellékletét�képező�átalakító,�megszüntető�okiratot�
A�Közgyűlés�felkéri�a�Polgármestert,�hogy�átalakító,�meg-
szüntető�okiratot�a�Közgyűlés�nevében�írja�alá�

Határidő: közzétételre,�a�határozat�benyújtására�a�MáK-
nak�–�azonnal
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester
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A�költségvetési�előirányzatok�felett�az�alapítói�jogokat�gyakorló�Érd�
Megyei�Jogú�Város�Önkormányzata�rendelkezik�
Az�intézmény�használatában�lévő�ingatlannal�kapcsolatban�a�tulajdonosi�
jogokat�Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzata�gyakorolja�
A tartozások�tekintetében�a�jogutód�intézmény�felel�

15. Foglalkoztatottakról való rendelkezés:
A�közalkalmazotti�jogviszonyban�és�a�munkajogviszonyban�foglalkoztatottakat�a�jogutód�intézmény�2011��
július�11��napjától�közalkalmazotti,�illetve�munkajogviszonyban�foglalkoztatja�tovább�

Érd, 2011. május 26.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzését elvégezte: dr. Ferencz dóra, jegyző

169/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

vargáné Balogh erika magasabb vezetői megbízásá-
nak visszavonásáról

Érd� Megyei� Jogú�Város� Közgyűlése� a� közalkalmazottak�
jogállásáról�szóló�1992��évi�XXXIII��törvény�23��§�(5)�be-
kezdése�alapján�Vargáné�Balogh�Erika�–�2008��augusztus�
1��napjával�adott�–�magasabb�vezetői�megbízását�2011��jú-
lius�10��napjával�visszavonja��A�magasabb�vezetői�megbí-
zás�visszavonásának�alapjául�a�Hunyadi�Mátyás�általános�
Iskola�átalakító,�megszüntető�okirata�szolgál�

Határidő: munkáltatói�intézkedés�megtételére�–�azonnal
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

170/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

Bosits zoltánné magasabb vezetői megbízásának 
visszavonásáról

Érd� Megyei� Jogú�Város� Közgyűlése� a� közalkalmazottak�
jogállásáról�szóló�1992��évi�XXXIII��törvény�23��§�(5)�be-
kezdése�alapján�Bosits�zoltánné�–�2011��május�27��napjá-
val�adott�–�magasabb�vezetői�megbízását�2011��július�10��
napjával�visszavonja��A�magasabb�vezetői�megbízás�visz-

szavonásának�alapjául�a�széchenyi�István�általános�Iskola�
átalakító,�megszüntető�okirata�szolgál�

Határidő:�munkáltatói�intézkedés�megtételére�–�azonnal
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

171/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az „Érdligeti általános Iskola” létrehozásáról, alapító 
okirat elfogadásáról

1.�Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�államháztartás-
ról� szóló� 1992�� évi� XXXVIII�� törvény� 88�� §� (2)� bekez-
dése,� valamint� a� közoktatásról� szóló� 1993�� évi� LXXIX��
törvény�37��§�(5)�bekezdésében�megfogalmazottak�alapján�
„Érdligeti Általános Iskola”�elnevezéssel�2011�� július�11��
napjával�új�költségvetési�szervet�hoz�létre�és�elfogadja�a�ha-
tározat�1��pontjának�mellékletét�képező�alapító�okiratot��
A�Közgyűlés�felkéri�a�Polgármestert,�hogy�az�alapító�ok-
iratot�a�Közgyűlés�nevében�írja�alá�

Határidő: közzétételre,�a�határozat�benyújtására�a�MáK-
nak�–�azonnal
Felelős:  T��Mészáros�András�polgármester
 
2.�Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�közoktatásról�szóló�
1993��LXXIX��törvény�88��§�(13)�bekezdésére�figyelemmel,�
arra�az�esetre,�ha�a�szülő�nem�akarja�a�széchenyi�István�ál-

4
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talános�Iskola�és�a�Hunyadi�Mátyás�általános�Iskola� jog-
utódjaként� létrejövő� Érdligeti� általános� Iskolába� járatni�
gyermekét,�a�Teleki�sámuel�általános�Iskolát�és�a�Batthyá-
ny�általános�Iskola�és�sportiskolát� jelöli�meg,�mint�olyan�
intézményt,� ahová� a� szülő� –� széchenyi� István� általános�
Iskola�és�a�Hunyadi�Mátyás�általános�Iskola�megszűnése�

(2011��július�10�)�előtt�kérheti�gyermeke�átvételét��A�megje-
lölt�nevelési-oktatási�intézmények�vezetői�a�gyermek,�tanu-
ló�felvételét�csak�helyhiány�miatt�tagadhatják�meg�

Határidő: közzétételre�–�azonnal
Felelős:  T��Mészáros�András�polgármester

Érd megyei Jogú város önkormányzat
Érdligeti általános Iskola

alapító okirata

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�államháztartásról�szóló�1992��évi�XXXVIII��törvény�88��§�(2),�valamint�a�köz-
oktatásról�szóló�1993��évi�LXXIX��törvény�37��§�(5)�bekezdésében�megfogalmazottak�alapján�az�alábbi�alapító�okiratot�
adja�ki:

1. a költségvetési szerv 
megnevezése:

Érdligeti általános Iskola

2. közvetlen jogelődjének 
megnevezése, székhelye:

széchenyi�István�általános�Iskola
2030�Érd,�diósdi�u��95-101��
Hunyadi�Mátyás�általános�Iskola
2030�Érd,�Túr�u��5-7�

3. om azonosító:
4. székhelye: 2030�Érd,�diósdi�u��95-101
5. Tagintézménye: nincs
6. Intézményegysége: nincs
7. Telephely: 2030�Érd,�diósdi�út�83/a�

2030�Érd,�Jázmin�u��8�
2030�Érd,�Túr�u��5-7�

8. a költségvetési szerv alapítója: Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzata
2030�Érd,�Alsó�u�1-3�

9. az alapítás éve:
létrehozásáról rendelkező 
határozat száma: 

2011�
171/2011��(V��26�)�KGy��határozat

10. a költségvetési szerv fenntartója, 
az alapítói jogok gyakorlója:

Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzata
2030�Érd,�Alsó�u�1-3�

11. a költségvetési szerv irányító 
szerve:

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése

12. az irányító szerv székhelye: 2030�Érd,�Alsó�u��1-3�
13. az irányító szerv vezetője: Érd�Megyei�Jogú�Város�polgármestere
14. a költségvetési szerv működési 

köre:
Érd�Megyei�Jogú�Város�közigazgatási�területe�a�költségvetési�szerv�
számára�kijelölt�körzethatár�szerint�

15. a költségvetési szerv által ellátott 
közfeladat:

általános�iskolai�oktatás,�nevelés�
A�tanulót�érdeklődésének,�képességének�és�tehetségének�megfelelően�
készíti�fel�a�középiskolai�továbbtanulásra,�a�társadalomba�való�
beilleszkedésre��(1993��évi�LXXIX��törvény�26�§)
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16. a költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogkör alapján:
Önállóan�működő�és�gazdálkodó�költségvetési�szerv��A�költségvetési�szerv�saját�költségvetéssel�rendelkezik,�
önálló�gazdálkodási�jogköre�és�felelőssége�van�

17. Intézmény típusa: általános�iskola�(1993��évi�LXXIX��törvény�20��§�(1)�b)�pontja)
18. költségvetési szerv fő alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: 

852010 Alapfokú�oktatás�(alapfokú�művészetoktatás�kivételével)�
a költségvetési szerv alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján):
852000 Alapfokú�oktatás�intézményeinek,�programjainak�komplex�támogatása
890111 Esélyegyenlőség�elősegítését�célzó�általános�komplex�tevékenységek�és�programok
852011 általános�iskolai�tanulók�nappali�rendszerű�nevelése,�oktatása�(1-4��évf�)
852021 általános�iskolai�tanulók�nappali�rendszerű�nevelése,�oktatása�(5-8��évf�)
852012 sajátos�nevelési�igényű�általános�iskolai�tanulók�nappali�rendszerű�nevelése,�oktatása�(1-4��évf�)
852022 sajátos�nevelési�igényű�általános�iskolai�tanulók�nappali�rendszerű
nevelése,�oktatása�(5-8��évf�)
Halmozottan�hátrányos�helyzetű�tanulók�nappali�rendszerű,�általános�iskolai�nevelése,�oktatása,�és�azon�
sajátos�nevelési�igényű�tanulók�általános�iskolai�nevelése,�oktatása,�akik�a�megismerő�funkció�vagy�a�viselkedés�
fejlődésének�organikus�okra�vissza�nem�vezethető,�tartós�és�súlyos�rendellenességével�küzdenek�és/vagy�
organikus�hátterű�integrálható�beszédfogyatékosak��
Azok�az�integrálható,�sajátos�nevelési�igényű�tanulók,�akik�testi�fogyatékkal�élnek��(1993��évi�LXXIX��tötvény�
121�§�29�pont)
Azok�az�integrálható,�sajátos�nevelési�igényű�tanulók,�akik�autista�tüneteket�mutatnak��(1993��évi�LXXIX��
törvény�121�§�29�pont)
A�halmozottan�hátrányos�helyzetű�(HHH)�tanulók�képesség-kibontakoztató�és�integrációs�felkészítése,�
nevelése,�oktatása�(1993��évi�LXXIX��törvény�121�§�14��pont)�
855911 általános�iskolai�napközi�otthoni�nevelés
855912 sajátos�nevelési�igényű�tanulók�napközi�otthoni�nevelése
855914 általános�iskolai�tanulószobai�nevelés
855915 sajátos�nevelési�igényű�tanulók�általános�iskolai�tanulószobai�nevelése
479901 Tankönyvforgalmazás�költségvetési�szervnél
910121 Könyvtári�állomány�gyarapítása,�nyilvántartása
910122 Könyvtári�állomány�feltárása,�megőrzése,�védelme
910123 Könyvtári�szolgáltatások
562913 Iskolai�intézményi�étkeztetés
562917 Munkahelyi�étkeztetés
682002 nem�lakóingatlan�bérbeadása,�üzemeltetése
931204 Iskolai,�diáksport-tevékenység�és�támogatása
856011 Pedagógiai�szakszolgáltató�tevékenység�(gyógytestnevelés)
Matematika� oktatása� emelt� szinten� (6� óra/hét)� felmenő/kimenő� rendszerben� egy� osztályban� 5-8��
évfolyamon,�fél�osztályban
Idegen� nyelv� (angol,� német)� oktatása� emelt� szinten� (5� óra/hét)� felmenő/kimenő� rendszerben� 5-8��
évfolyamon,�évfolyamonként�egy�osztályban,�osztálybontással�
Informatika� tantárgy� oktatása� emelt� óraszámban� (2� óra/hét)� felmenő/kimenő� rendszerben� 1-8��
évfolyamon�évfolyamonként�egy�osztályban,�osztályszinten
Angol�nyelv�oktatása�emelt�óraszámban�felmenő�/kimenő�rendszerben�1-3��évfolyamon�(2�óra/hét),�
4-8��évfolyamon�(5�óra/hét)�évfolyamonként�egy�osztályban,�osztályszinten
Matematika� tantárgy� oktatása� emelt� óraszámban� (2� óra/hét)� felmenő/kimenő� rendszerben� 5-8��
évfolyamon,�osztályszinten



ÉrdI�KÖzLÖny

84

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

19. a költségvetési szerv évfolyamainak száma: 1-8��évfolyam
20. a költségvetési szerv által felvehető maximális tanuló létszám: 1120�fő
21. a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

682002�nem�lakóingatlan�bérbeadása,�üzemeltetése
A�vállalkozási�tevékenység�arányának�felső�határa�a�szerv�kiadásaiban:�5�%

22. a feladat ellátásához szolgáló vagyon:
A�feladatok�ellátásához�az�iskolának�rendelkezésére�áll�a�székhelyén�levő�12179�és�a�12243�hrsz�-ú�ingatlan�
a�rajta�található�iskolaépülettel,�a�székhelyen�kívüli�12241�hrsz�-ú�beépített� ingatlan�és�a�20982�hrsz�-ú�
ingatlan�a�rajta�található�iskolaépülettel��A�feladatok�ellátásához�rendelkezésre�állnak�az�iskolában�leltár�
szerint�nyilvántartott�tárgyi�eszközök��

23. a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga:
a költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd megyei Jogú város közgyűlése által elfo-
gadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja. 

24. a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya:
– Közalkalmazotti�jogviszony,�a�közalkalmazottak�jogállásáról�szóló�1992��évi�XXXIII��törvény�alapján�
– munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 

XXII. törvény rendelkezései alapján.
25. a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

a költségvetési szerv vezetőjét Érd megyei Jogú város közgyűlése bízza meg nyilvános�pályázati�eljá-
rás�útján�határozott�időre. 

26. a költségvetési szerv képviseletére jogosultak:
a költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban�meghatalmazott�intézményi�közalkalmazottak�

27. záró és hatályba lépő rendelkezések:
– Jelen�alapító�okiratot�Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése�a�171/2011�� (V��26�)�KGy��határozatával�

fogadta�el��
– Jelen�alapító�okirat�hatályba�lépésének�időpontja:�2011��július�11��

Érd, 2011. május 26.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzését elvégezte: dr. Ferencz dóra, jegyző
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172/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

pályázat kiírásáról az Érdligeti általános Iskola maga-
sabb vezetői feladatainak ellátására

Érd� Megyei� Jogú�Város� Közgyűlése� a� közalkalmazottak�
jogállásáról� szóló� 1992�� évi� XXXIII�� törvény� 20/B�� §-a,�

illetve� a� közalkalmazottak� jogállásáról� szóló� 1992�� évi�
XXXIII��törvény�végrehajtásáról�szóló�138/1992��(X�8�)�
Korm��rendelet�5��§-ában�foglaltak�alapján�a�2011��július�
11-én�megalakuló�Érdligeti�általános�Iskola�magasabb�ve-
zetői�feladatainak�ellátására�a�határozat�melléklete�szerinti�
tartalommal�pályázatot�ír�ki��

Határidő: pályázati�kiírás�továbbítására�–�azonnal�
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

Melléklet a 172/2011. (V. 26.) KGY. határozathoz

A�vonatkozó�jogszabályok�értelmében�Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�(2030�Érd,�Alsó�utca�1�)�pályázatot�hirdet�
az�alábbi�általános�iskola�magasabb�vezetői�teendőinek�állátására:

Érdligeti általános Iskola 
2030 Érd, diósdi u. 95-101.

képesítési és egyéb feltételek:
A�közoktatásról�szóló�1993��évi�LXXIX��(a�továbbiakban:�Közokt��tv�)�törvény�vonatkozó�rendelkezései�értelmében:
–� cselekvőképesség,
–� büntetlen�előélet,
–� az�adott�nevelési-oktatási�intézményben�pedagógus-munkakör�betöltéséhez�szükséges�–�a�Közokt��tv��17��§�(1)�–(2)�

bekezdésében�–�felsorolt�felsőfokú�iskolai�végzettség�és�szakképzettség,�továbbá�pedagógus�szakvizsga�megléte,
–� legalább�5�év�pedagógus�munkakörben�szerzett�szakmai�gyakorlat,
–� a�nevelési-oktatási�intézményben�pedagógus�munkakörben�fennálló,�határozatlan�időre�szóló�alkalmazás,�illetve�a�

megbízással�egyidejűleg�pedagógus-munkakörben�történő,�határozatlan�időre�szóló�alkalmazás�

előnyt jelent:
–� intézményvezetői�szakképzettség�megléte�

a pályázatnak tartalmaznia kell:
A�közoktatásról�szóló�1993��évi�LXXIX��törvényben,�valamint�a�közalkalmazottak�jogállásáról�szóló�1992��évi�XXXIII��
törvényben�meghatározottak�igazolásán�túl�–�a�pályázó�szakmai�önéletrajzát,�az�adott�iskola�pedagógiai�programjához�
kapcsolódó�vezetői�programot,�fejlesztési�elképzeléseket�

a pályázathoz csatolni kell:
–� 3�hónapnál�nem�régebbi�erkölcsi�bizonyítványt,
–� iskolai�végzettséget�igazoló�oklevelek�másolatát,
–� arról�szóló�nyilatkozatát,�hogy�a�pályázati�anyagában�foglalt�személyes�adatainak�a�pályázati�eljárással�összefüggés-

ben�szükséges�kezeléséhez�hozzájárul�

a megbízás időtartama:�magasabb�vezetői�megbízás�öt�évig�terjedő�határozott�időre�szól�

Pályázat megjelenése (közzététele):�Kormányzati�személyügyi�szolgáltató�és�Közigazgatási�Képzési�Központ�Hon-
lapon,�illetve�oktatási�és�Kulturális�Minisztérium�hivatalos�lapjában�

a pályázat benyújtásának határideje:�a�közzétételtől�számított�harminc�nap�

a pályázat elbírálásának határideje: a�megjelenéstől�számított�60��napot�követő�közgyűlés�időpontja

munkakör betöltése: 
A�pályázatot�Érd�Megyei�Jogú�Város�Polgármesteréhez,�T��Mészáros�Andráshoz�kell�benyújtani�3�példányban�
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173/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érdligeti általános Iskola vezetői beosztásának 
ellátására szóló helyettesítési megbízás adásáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�közalkalmazot-
tak�jogállásáról�szóló�1992��évi�XXXIII��törvény�vég-
rehajtásáról�szóló�138/1992��(X�8�)�Korm��rendelet�5��
§�(17)�bekezdése�alapján�2011�� július�11��napjától�az�
Érdligeti�általános�Iskola�magasabb�vezetői�feladata-
inak� ellátására� kiírt� pályázati� eljárás� eredményes� le-
folytatásáig,�de� legfeljebb�a� tevékenység�megkezdését�
követő� egy� évre,� az� Érdligeti� általános� Iskola� veze-
tői� beosztás� ellátására� szóló� helyettesi� megbízást� ad�
Bosits�zoltánné�részére�
A�Közgyűlés�Bosits�zoltánné�illetményét�a�közalkalma-
zottak� jogállásáról� szóló� 1992�� évi� XXXIII�� törvény� 61��
§-ban�foglaltak�alapján�f�fizetési�osztály�8�fokozat,�vala-
mint�a�magasabb�vezetői�pótlékban:�50�000,-ft,�összesen:�
212�000,-ft�összegben�állapítja�meg�

Határidő:�munkáltatói�intézkedés�megtételére�–�azonnal
Felelős:��T��Mészáros�András�polgármester

174/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a város fenntartásában működő közoktatási  
intézmények működtetésének, hatékonyságának 

 javításáról szóló 118/2011. (Iv. 28.) kgy. határozat 
végrehajtása érdekében teendő intézkedésekről

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�
1�� javasolja�16�óra�után�a�napközis�csoportok�összevoná-

sát,
2�� kezdeményezi�Tárnok�és�diósd�községekkel�az�Egysé-

ges�Pedagógiai�szakszolgálat�által�ellátott�tevékenysé-
gekre�kötött�szerződések�felülvizsgálatát,

3�� megkeresi�az�érintett�önkormányzatokat�annak�érde-
kében,�hogy�a�Lukin�László�Alapfokú�Művészetokta-
tási�Intézményben�a�bejáró�tanulók�után�hozzájárulást�
fizessenek��

Határidő: 1��pontra�és�a�határozat�továbbítására�–�azonnal
2��és�3��pontra�–�2011��augusztus�31�
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

175/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

Érd megyei Jogú város közoktatási Intézkedési Ter-
vének módosításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�felülvizsgált�és�mó-
dosított�Érd�Megyei�Jogú�Város�Közoktatási�Intézkedési�
Tervét�–�2011��június�1-jei�hatályba�lépéssel�–�elfogadja�
A� módosított� Közoktatási� Intézkedési�Terv� a� határozat�
melléklete�
A�Közgyűlés�felkéri�a�polgármestert,�gondoskodjon�a�mó-
dosított� Közoktatási� Intézkedési�Terv� alapján� az� önkor-
mányzati�fenntartású�közoktatási�intézmények�pedagógi-
ai�programjainak�felülvizsgálatáról,�a�szükséges�módosítá-
sok�átvezetéséről�

Határidő:�2011��augusztus�31�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

176/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

Érd megyei Jogú város gazdasági programjának  
elfogadásáról

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� a� város� gazdasági�
programját,�a�2011-2014-ig�terjedő�időszakra�vonatkozó�
gazdasági�programot,�a�Batthyány�Tervet�elfogadja�

177/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érd, alsó u. 2. szám alatti  
22712 hrsz-ú ingatlan (gesztelyi ház) területrészének  

hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�–�az�Érd�Megyei�Jogú�
Város� Önkormányzat� vagyonáról� és� a� vagyontárgyak�
feletti� tulajdonosi� jogok� gyakorlásáról� szóló� 36/2008��
(VI�27�)� KGy�� rendelet� 13�� §-a,� 15�� §� (5)� bekezdése,�
valamint�az�1�� számú�melléklet�29��pontja�alapján�–�az�
Érd,�Alsó�u��2��szám�alatt�található�22712�hrsz-ú�ingat-
lan�(Gesztelyi�ház)�186,92�m2�nagyságú�területrészének�
hasznosítására,�kávéház�üzemszerű�működtetése�céljára�
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történő� bérbeadására� kiírt� pályázatot� eredményesnek�
nyilvánítja��
A�Közgyűlés�a�pályázati�felhívásra�a�K&H�Travel�Idegen-
forgalmi� és� Kereskedelmi� szolgáltató� Kft�� (Érd,� Bognár�
u�� 37�)� benyújtott� pályázatát� befogadja,� és� a� tulajdonát�
képező,�Érd,�Alsó�u��2��szám�alatt�található�22712�hrsz-ú�
ingatlan�(Gesztelyi�ház)�186,92�m2�nagyságú�területrész-
ét,�kávéház�üzemszerű�működtetése�céljára�a�Kft�részére,�
havi�350�000,-ft�+�áfa�bérleti�díjért�5�éves� időtartamra�
a�pályázati�felhívásban�foglaltak�figyelembevételével,�külö-
nösen�az�alábbi�feltételekkel�bérbe�adja�:�
1. A�K&H�Travel�Kft�

–� az� ingatlanon� a� kávézó� üzemszerű� működéséhez�
szükséges� kivitelezési� munkálatokat� elvégezi,� vál-
lalja,� hogy� a� kávézót� legkésőbb� 2011�� augusztus�
20-án�megnyitja,�üzembe�helyezi;

–� az�ingatlan�arculatának�kialakításakor�(térhaszná-
lat,� bútorok,� berendezési� tárgyak,� stb�)� köteles� a�
Kulturális� Örökségvédelmi� Hivatallal� egyeztetni,�
és�annak�előírásait�betartani;

–� a� kapcsolódó� funkcionális� terek� felszerelését� kiala-
kítja�(pld:�konyha)�a�tervező�által�már�korábban�el-
készített�konyhatechnológiai�terv�alapján,�vagy�saját�
költségére�újonnan�tervezteti�és�engedélyezteti;

–� köteles�a�szükséges�szakhatósági�engedélyeket�be-
szerezni�

2. A�beruházás�bekerülési�költségéből�nettó�15�000�000�-ft-
ot�a�fizetendő�bérleti�díjba�az�alábbiak�szerint�beszámít,�
figyelemmel�az�5�éves�bérleti�jogviszonyra:
–� az� ingatlan�havi�bérleti�díja�350�000,-ft/hó+áfa,�

melyből�
a)� 250�000,-ft/hó� +�áfa� a� beruházás� bekerülési�

költségeiként�beszámítható,�
b)� 100�000�-ft/hó�+�áfa�bérleti�díj�pedig�az�ön-

kormányzat� 12001008-00209494-� 00100001�
számú� számlájára� minden� hónap� 5�� napjáig�
megfizetésre�kerül��

3. A�bérleti� jogviszony�letelte�után,�az�egyedi�gyártással�
készült�és�fixen�beépített�berendezések,�azaz�a�kony-
hatechnológiai�berendezések�és�a�vendégtérben�egye-
di� tervek�alapján�beépítendő,�egyedi�méretre�gyártott�
kínálópult� és� polcrendszer,� antik� hatású� faanyagból�
készült� falburkolat� és� bútorzat� Bérbeadó� tulajdonát�
fogja�képezi��Az�egyéb,�nem�beépített�felszerelést�Bér-
bevevő�elszállíthatja��

A�Közgyűlés�felhatalmazza�a�polgármestert,�hogy�fentiek�
alapján�készített�bérleti�szerződést�aláírja�

Határidő: 2011��május�31�
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

178/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

pályázat kiírásáról az Érd megyei Jogú város,  
diósd község, Tárnok Nagyközség közigazgatási terü-

letén már meglévő, valamint  
az Érd és Térsége regionális szennyvíz-tisztítási 

Programban keoP európai uniós támogatással meg-
valósuló, valamint a szerződés időtartama  

alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását 
szolgáló viziközművek koncessziós szerződés  

keretében történő üzemeltetésére

Érd� Megyei� Jogú�Város� Közgyűlése� diósd� Község� Ön-
kormányzatával,�Tárnok�nagyközség�Önkormányzatával�
közösen�–�a�mellékelt�Pályázati�Kiírás�szerint�–�koncesz-
sziós� pályázatot� ír� ki� az� Érd� Megyei� Jogú�Város,� diósd�
Község,�Tárnok�nagyközség�közigazgatási�területén�már�
meglévő,�valamint�az�Érd�és�Térsége�regionális�szenny-
víz-tisztítási�Programban�KEoP�európai�uniós�támoga-
tással�megvalósuló,�valamint�a�szerződés�időtartama�alatt�
létesülő,� a� szennyvíz� elvezetését� és� tisztítását� szolgáló�
viziközművek�mellékelt�koncessziós�szerződés�keretében�
történő�üzemeltetésére�
A�pályázat�lebonyolításával�–�a�fenti�önkormányzatokkal�
megegyezően� –� az� Érd� és� Térsége� szennyvízelvezetési�
Társulás�munkaszervezetét�bízza�meg�
A� Közgyűlés� elfogadja,� hogy� a� beérkező� pályázatokat� a�
következő� személyekből� álló� munkacsoport� értékeli,� és�
tesz�javaslatot�a�nyertes�pályázó�személyére:
–� Érd�Megyei�Jogú�Város�polgármestere
–� diósd�Község�polgármestere�
–� Tárnok�nagyközség�polgármestere
–� Érdi�Csatornamű�Vízgazdálkodási�Társulat�elnöke
–� diósd�Község�Viziközmű�Társulat�elnöke
–� Tárnoki�Viziközmű�Vízgazdálkodási�Társulat�elnöke
–� Érd� és�Térsége� szennyvízelvezetési�Társulás� munka-

szervezetének�vezetője�
A� nyertes� pályázó� személyét� ezen� települések� képvi-
selő-testületei� állapítják� meg,� melyről� településenként�
képviselő-testületi� határozatot� hoznak� úgy,� hogy� az�
eredményhirdetés�napja�legkésőbb�2011��szeptember�30��
legyen�
A�Közgyűlés� vállalja,�hogy�a�nyertes�pályázó� személyére�
vonatkozó�döntését�olyan�időpontban�hozza�meg,�amely�
nem�akadályozza�meg�az�eredményhirdetést�

Határidő: fentiek�szerint
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester
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179/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érdi Csatornamű vízgazdálkodási Társulattal  
valómegállapodás megkötéséről szóló  

195/2009. (vI.25.) kgy határozat módosításáról,
a térségi szennyvízprojekt sajátrész finanszírozásának 

biztosítása érdekében egyéb intézkedésekről

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� –� tekintettel� a�
raiffeisen� Bank� által� az� MfB� által� refinanszírozott,� ka-
mattámogatott�kötvény-sorozat�feltételei�között�meghatá-
rozott,�üzemeltetőt�érintő�ellenőrzési�tevékenység�költsé-
geire�–�amennyiben�az�Érdi�Csatornamű�Vízgazdálkodási�
Társulat� megbízza� a� raiffeisen� Energiaszolgáltató� Kft-t�
az�üzemeltetőt�érintő�ellenőrzési�tevékenység�ellátásával,�8�
millió�ft�+�áfA/év�támogatást�biztosít�a�Társulat�számá-
ra�a�kötvény�kibocsátási�feltételek�között�meghatározott,�
de�legfeljebb�2017��december�31-ig�tartó�időtartamra�

Határidő:�folyamatos
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

180/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

együttműködési megállapodás megkötéséről
az Érdi Csatornamű vízgazdálkodási Társulattal

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�felhatalmazza�a�pol-
gármestert� az� Érdi� Csatornamű� Vízgazdálkodási� Tár-
sulattal� (székhely:� 2030� Érd,� Alispán� u�� 8,� adószám:�
14443282-1-13,�képviseletében�szabó�Béla�elnök�és�simó�
Károly�általános�elnökhelyettes)�a�mellékelt�Együttműkö-
dési�Megállapodás�megkötésére�

Határidő:�azonnal
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

181/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a Fővárosi Csatornázási művekkel  
az együttműködési megállapodás módosításáról

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� a� települési� folyékony�
hulladékkal�kapcsolatos�helyi�közszolgáltatás�teljesítése�során�
a�közszolgáltató�által�az�Érd�Megyei�Jogú�Város�közigazgatási�
területének�csatornahálózattal�el�nem�látott�településrészeiről�
a�fővárosi�Csatornázási�Művek�zrt�Hunyadi�János�utcai�te-
lepére�beszállított�lakossági�folyékony�hulladék�leürítési�díját�
a�továbbiakban�is�átvállalja�a�2008��június�01��napjától�hatá-
lyos�–�fővárosi�Csatornázási�Művek,�Érd�Megyei�Jogú�Város�
Önkormányzata,� szIPPAnT-HAT� Konzorcium� között�
létrejött�Együttműködési�Megállapodás�alapján��
2011��évben�a�települési�folyékony�hulladéknak�minősülő�
szippantott�szennyvíz�fogadási�ára�325,30,-ft/m3�+�áfA�
összegben�kerül�megállapításra,�a�Közgyűlés�felhatalmaz-
za�a�polgármestert�az�Együttműködési�Megállapodás�fen-
tiek�szerinti�módosításának�aláírására��
A�Közgyűlés�az�ehhez�szükséges�költségvetési� fedezetet�a�
Megállapodásban� rögzített� díjmegállapítás� szerint� a� min-
denkor�hatályos�költségvetési�rendeletében�biztosítja��

Határidő:�a�megállapodás�módosítására�–�30�nap
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

182/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érdkom kft-vel szerződések megkötéséről a 
zöldhulladék elszállításáról, hulladékudvar üzemelte-
téséről, valamint a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

üzemeltetéséről és takarításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�felhatalmazza�a�Pol-
gármestert,�hogy�folytasson�tárgyalásokat�a�zöldhulladék�
elszállítására,� hulladékudvar� üzemeltetésére,� valamint� a�
szelektív�hulladékgyűjtő�szigetek�üzemeltetésére�és�taka-
rítására�vonatkozó,�az�ÉrdKom�Kft�és�az�Önkormányzat�
között�létrejövő�megállapodások�előkészítése,�és�a�legked-
vezőbb�díjak�kialakítása�érdekében,�és�az�ennek�eredmé-
nyeképpen�létrejövő�megállapodás�tervezeteket�terjessze�a�
Közgyűlés�elé�

Határidő:�folyamatos
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester
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183/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érdi közterület-fenntartó Intézmény követelésének 
engedményezéséről

engedményezési megállapodás megkötésére

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�hozzájárul�az�Érdi�Köz-
terület-fenntartó�Intézmény�és�az�EuroAszfalt�Kft��között�lét-
rejövő,�a�határozat�mellékletét�képező�Engedményezési�Meg-
állapodás�megkötéséhez,�mely�alapján�a�széles�2003��Kft�-vel�
szemben�fennálló,�23�866�615,-�ft�követelését�az�Érdi�Közte-
rület-fenntartó�Intézmény�15�000�000,-�ft�ellenérték� fejében�
az� EuroAszfalt� Kft�-re� engedményezi�� Az� engedményezés�
ellenértékét� az� Engedményes� az� Engedményező� számlájára�
utalja�a�szerződés�aláírását�követő�15�napon�belül��

Határidő: a�szerződés�aláírására�–�15�nap
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

184/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érdi közterület-fenntartó Intézmény  
követelésének engedményezéséről három oldalú,  

Jótállási és szavatossági kötelezettségek átvállalásáról 
szóló megállapodás megkötésére

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� hozzájárul� az� Érdi�
Közterület-fenntartó� Intézmény� és� az� EuroAszfalt� Kft�
és� a� Geohidroterv� Kft,� mint� fővállalkozó,� valamint� Érd�
Megyei� Jogú� Város� Önkormányzata,� mint� Megrendelő�
között�létrejövő,�a�határozat�mellékletét�képező,�háromol-
dalú,�Jótállási�és�szavatossági�kötelezettségek�átvállalásá-
ról�szóló�megállapodás�megkötéséhez��
Az�ÉKfI�–�a�fővállalkozó�által�a�Megrendelővel�szemben�
–�a�fővállalkozói�szerződésekben�vállalt�60�hónapra�szóló�
teljes�körű� jótállási�kötelezettséget� és� a� jogszabály� alapján�
kötelező�10�évre�szóló�szavatossági�kötelezettségeket�a�fő-
vállalkozóktól� jelen� megállapodás� keretében� a� megállapo-
dásban�rögzített�feltételekkel�átvállalja,�melynek�ellenértékét�
mindösszesen�bruttó�8�866�615,-ft�összegben�határozzák�
meg�� fővállalkozók� kötelesek� jelen� megállapodás� minden�
fél�által�történő�aláírását�követő�15�napon�belül�8�866�615,-
ft�összeget�megfizetni�az Érdi�Közterület-fenntartó�Intéz-
mény� részére,� az� ÉKf� 12001008-01053281-00100009�
számú�bankszámlájára�történő�átutalással��

A�Közgyűlés�felhatalmazza�a�polgármestert�Jótállási�és�szavatos-
sági�kötelezettségek�átvállalásáról�szóló�megállapodás�aláírására�

Határidő: a�szerződés�aláírására�–�15�nap
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

185/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az érdi 26098/4 hrsz-ú ingatlan térítésmentes  
felajánlásának elfogadásáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�Érd�Megyei�Jogú�Város�
Önkormányzata�vagyonáról�és�a�vagyontárgyak�feletti�tulajdo-
nosi� jogok�gyakorlásáról�szóló�36/2008��(VI�27�)�számú�ön-
kormányzati�rendelet�20��§�(1)�bekezdésében�meghatározott�
jogkörében�eljárva�a�Varga�Csaba�tulajdonos�által�az�Önkor-
mányzat�részére�térítésmentesen�felajánlott,�1/1�arányú�tulaj-
donát�képező�Érd�26098/4�hrsz-ú,�273�m2�területű,�„kivett�út”�
megnevezésű,�belterületi�ingatlant�tulajdonába�fogadja��
A�Közgyűlés�felhatalmazza�a�polgármestert�az�e�tárgyban�
kötendő�megállapodás�aláírására��

Határidő:�szerződés�aláírására�30�nap
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

186/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az érdi 1917/3 hrsz-ú ingatlan térítésmentes  
tulajdonjogának elfogadásáról 

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�Érd�Megyei�Jogú�Város�
Önkormányzata�vagyonáról�és�a�vagyontárgyak�feletti�tulajdo-
nosi�jogok�gyakorlásáról�szóló�36/2008��(VI�27�)�KGy��rende-
let�20��§�(1)�bekezdésében�meghatározott�hatáskörében�eljárva�a�
von�Holland�Kereskedelmi�zártkörű�részvénytársaság�–�aján-
dékozó�–�az�Önkormányzat�–�megajándékozott�–�részére�a�té-
rítésmentesen�felajánlott,�1/1�arányú�tulajdonát�képező,�az�Érd�
1917/3�hrsz-ú,�128�m2�területű,�„kivett�út”�művelési�ágú,�belte-
rületi�ingatlant�–�ajándékozás�jogcímén�–�tulajdonába�fogadja��
A� Közgyűlés� felhatalmazza� a� polgármestert� a� szükséges�
megállapodás�aláírására��

Határidő:�szerződés�aláírására�–�30�nap
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester
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187/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érdi városi Televízió és kulturális Nonprofit kft. 
üzleti tervének módosításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�Érdi�Városi�Televí-
zió�és�Kulturális�nonprofit Kft��2011��évi�üzleti�tervének�
módosítását�a�melléklet�szerint�elfogadja�
Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�kamera�megvásárlá-
sához�szükséges�2 000 000,-ft�előirányzatot�az�általános�
tartalék�terhére�biztosítja,�egyben�felkéri�a�polgármestert,�
hogy�a�város�költségvetési�rendeletének�soron�következő�
módosítását�ennek�megfelelően�készítse�elő��
Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�felhatalmazza�a�pol-
gármestert,�hogy�az�elfogadott�üzleti�terv�alapján�az�Érdi�
Városi�Televízió�és�Kulturális�nonprofit Kft�valamint�az�
Önkormányzat� között� fennálló� műsorsugárzásról� szóló�
szerződés�módosítását�aláírja��

Határidő: határozat�továbbítására�–�2011��május�31�
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester�

188/2011. (v. 26.) kgy.
h a t á r o z a t

szándéknyilatkozat jóváhagyásáról  
a támogató szolgáltatás teljesítménymutató  

emelése érdekében

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�támogató�szolgálta-
tás�teljesítménymutató�emelése�érdekében�a�Polgármester�
által�aláírt�szándéknyilatkozatot�jóváhagyja��

Határidő: a�határozat�továbbítására�–�2011��június�1�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

189/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

finanszírozási szerződés módosításáról támogató  
szolgáltatás bővítésére

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� bejelentési� igénnyel�
él�a�nemzeti�rehabilitációs�és�szociális�Hivatalhoz�a�tá-
mogató� szolgáltatás� finanszírozási� szerződésében� vállalt�
2011��évi�feladatmutató�évközi�emelésére��

A� Közgyűlés� felhatalmazza� a� Polgármestert� a� határozat�
mellékletét�képező�egységes�szerkezetben�foglalt�finanszí-
rozási�szerződés�aláírására��

Határidő: a�határozat�továbbítására�–�2011��június�1�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

190/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

szándéknyilatkozat jóváhagyásáról a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás kapacitás növelése érdekében

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�jelzőrendszeres�házi�
segítségnyújtás� kapacitás� növelése� érdekében� a� Polgár-
mester�által�aláírt�szándéknyilatkozatot�jóváhagyja��

Határidő:�a�határozat�továbbítására�–�2011��június�1�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

191/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

finanszírozási szerződés módosításáról jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás bővítésére

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� bejelentési� igénnyel�
él�a�nemzeti�rehabilitációs�és�szociális�Hivatalhoz�a�jel-
zőrendszeres� házi� segítségnyújtás� finanszírozási� szerző-
désében�vállalt,�2011��évi�feladatmutató�évközi�emelésére��
felhatalmazza� a� Polgármestert� a� határozat� mellékletét�
képező�egységes�szerkezetben�foglalt�finanszírozási�szer-
ződés�aláírására��

Határidő: a�határozat�továbbítására�–�2011��június�1�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester
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192/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tár-
gyában megkötött feladat-ellátási szerződés módosí-

tásáról

Érd� Megyei� Jogú�Város� Közgyűlése� a� HB� rendszerház�
Kft-vel�a�jelzőkészülékek�biztosítására�és�a�diszpécserköz-
pont�működtetésére�2010��december�30-án�megkötött�fel-
adat-ellátási�szerződést�akként�módosítja,�hogy�a�jelzőké-
szülékek�számát�125�jelzőkészülékről�140�jelzőkészülékre�
emeli��felhatalmazza�a�Polgármestert�a�szerződésmódosí-
tás�aláírására��

Határidő: a�határozat�továbbítására�–�2011��június�1�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

193/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az „Érd megyei Jogú város közösségi 
közlekedése feltételeinek fejlesztése a helyi  

autóbusz-hálózat megújításával,  
akadálymentesítésével, valamint az elővárosi vasúttal 

teljes egységet képező szolgáltatási  
rendszer kialakításának előkészítésével”  

(kmoP 2008-2.3.1/B-08-2009-0012) című  
projekttel kapcsolatos döntéshozatalról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�úgy�dönt,�hogy�visz-
szalép�az�„Érd�Megyei�Jogú�Város�közösségi�közlekedése�
feltételeinek�fejlesztése�a�helyi�autóbusz-hálózat�megújítá-
sával,�akadálymentesítésével,�valamint�az�elővárosi�vasúttal�
teljes� egységet� képező� szolgáltatási� rendszer� kialakításá-
nak� előkészítésével”� (kmoP-2.3.1/B-08-2009-0012) 
című pályázat�megvalósításától��Ennek�megfelelően�a�pá-
lyázat�keretében�megítélt�245�250�791�ft�összegű�támo-
gatásról�lemond�
A�Közgyűlés�felkéri�a�Polgármestert�a�visszalépés,�a�támo-
gatásról�való�lemondás�és�elszámolás�kapcsán�szükségessé�
váló�további�intézkedések,�nyilatkozatok�megtételére��

Határidő:�a�határozat�továbbítására�–�2011��június�1�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

194/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés  
módosításáról

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� a� 2005�� augusztus�
1-jén�megkötött�kéményseprő-ipari�közszolgáltatási�szer-
ződésnek� a� közszolgáltató� személyében� bekövetkezett�
jogutódlás�miatt� szükségessé�vált�módosításához�hozzá-
járul�olyan�módon,�hogy�a�jogelőd�Iparos�2000�Bt��adatai�
helyébe�a�jogutód�Iparos�2000�Ipari�Kereskedelmi�és�szol-
gáltató�Kft��adatai�kerüljenek��
A�Közgyűlés�felhatalmazza�a�polgármestert�a�közszolgál-
tatási�szerződés�fentiek�szerinti�módosításának�aláírására��

Határidő: a�szerződés�aláírására�–�30�nap
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

195/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a villamos energiáról szóló 2007. lXXXvI. Törvény 
172. § (3) bekezdése és 173. § (3) bekezdése alkot-
mányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló 

indítvány elfogadásáról

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� az� Alkotmánybíró-
ságról� szóló,�1989��évi�XXXII�� törvény�21��§� (2)�bekez-
désében� kapott� felhatalmazás� alapján� indítványozza� az�
Alkotmánybíróságnak,� hogy� az� állapítsa� meg� a� villamos�
energiáról�szóló,�2007��évi�LXXXVI��törvény�172��§�(3)�
bekezdése,� valamint� a� 173�� §� (3)� bekezdése� utolsó� tag-
mondatának� alkotmányellenes� voltát� és� erre� tekintettel�
semmisítse�ezen�rendelkezéseket�meg�
A�Közgyűlés�felhatalmazza�a�Polgármestert,�hogy�a� jog-
szabály� alkotmányellenességének� utólagos� vizsgálatára�
irányuló,�a�határozat�mellékletét�képező�indítványt�az�Al-
kotmánybíróságnak�megküldje��

Határidő:�határozat�továbbítására:�azonnal
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester
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196/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

közterületek elnevezéséről

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�utcanévről�és�a�ház-
számtábláról,�a�házszámozás�szabályairól�szóló�12/2000�
(III�21�)�számú�önkormányzati�rendelet�9��§�(1)�bekezdé-
se�szerinti�jogkörében�eljárva�a�földhivatali�ingatlan-nyil-
vántartási�bejegyzés�kezdeményezése�érdekében�az�alábbi�
közterület�elnevezések�mellett�dönt:

Hrsz elNevezÉs

11107,�11639 Alsóvölgyi�út
14822,�14888 damjanich�János�utca
6146 daróci�utca
12791 domokos�utca
6512,�6356,�6357,�
4457,�4391

drégelyi�utca

19099 Elöljáró�utca
24500 Gereblye�utca
6931 regéci�utca
7484,�7566 ribiszke�utca
6462 selmeci�utca
23616,�23747,�24133 sugár�út
15205,�15806 szent�István�út
4283,�4919 Trencséni�utca
20485,�20248,�21527,�
06

Tétényi�utca

25249 Kakukkhegyi�utca
23602/4,�23660/8,�
23660/9

Gulyás�utca

23256/7 Izabella�utca
24901/3,�24933 sarkcsillag�utca
23147/4 Jusztina�utca
17936/8 Héja�utca
23147/3 Johanna�utca
23811,�23816/4,�
23806/4

Kálvária�köz�

23179/8,�23182/5 Ilona�köz
24932/1,�078/234 Göncölszekér�utca
26283,�26284 fiastyúk�utca�
15026/11 Berzsenyi�dániel�köz�
11251,�11235/3 Csormolya�utca
11201/1,�11201/2 Boglárka�utca

Határidő: határozat�továbbítására 30�nap
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

197/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

cím és körzet-nyilvántartás elnevezésének  
kezdeményezése érdekében közterületek elnevezéséről

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�utcanévről�és�a�ház-
számtábláról,�a�házszámozás�szabályairól�szóló�12/2000�
(III�21�)�számú�önkormányzati�rendelet�9��§�(1)�bekezdé-
se�szerinti�jogkörében�eljárva�a�Közigazgatási�és�Elektro-
nikus�Közszolgáltatások�Központi�Hivatala�(KEK�KH)�
cím� és� körzet-nyilvántartás� elnevezésének� kezdeménye-
zése� érdekében� az� alábbi� közterület� elnevezések� mellett�
dönt:

korábbi elnevezés új elnevezés

Aszu�utca Aszú�utca

Báthori�István�utca Báthory�István�utca

Bajuszfü�utca Bajuszfű�utca

Borona�utca Borona�köz

Bibic�utca Bíbic�utca

Gladiolus�utca Gladiólusz�utca

Körmöczi�utca Körmöci�utca

Kőrös�utca Körös�utca

othelló�utca otelló�utca

simitó�utca simító�utca

sárviz�utca sárvíz�utca

szendrői�út szendrői�utca

Vihorlát�utca Vihorláti�utca

Körönd Körönd�tér

Határidő: határozat�továbbítására 30�nap
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

198/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

telekalakítási eljárás lefolytatásának  
kezdeményezéséről

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése,�a�közterület�elnevezé-
sek�földhivatali�átvezetése�érdekében�az�alábbi�ingatlanok-
ra�vonatkozó�telekalakítási�eljárás�lefolytatását�kezdemé-
nyezi,�a�csatolt�térképmellékletek�szerint�
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Telekalakítással érintett ingatlanok

helyrajzi száma neve

22691/6 Erna�utca

22696/3,�22693/4,�22692/3,�
22690/3,�22688/2,�22685/5,�
22686/3

Edina�utca

23292/3 Jolán�köz

11594 Csormolya�utca

24436/1 Kerék�utca

23609 Gulyás�utca

24933 Beléndek�utca

23176 Irma�utca

A�Közgyűlés�a�közterületek�elnevezéséről�a�telekalakítási�
eljárás�lefolytatását�követően�–�a�konkrét�helyrajzi�számok�
ismeretében�–�külön�határozatban�dönt�

Határidő: a� határozatok� továbbítására� a� telekalakítások�
indítására�30�nap
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

199/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a közép-magyarországi Térségfejlesztési és 
Bioenergetikai klaszter tagjaként éves tagdíj megálla-

pításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�–�a�helyi�önkormány-
zatokról�szóló,�1990��évi�LXV��törvény�19��§�(2)�bekezdés�
d)�pontja�alapján�–�megbízza�Tóth�Tamás�alpolgármestert,�
hogy� Érd� Megyei� Jogú� Város� Önkormányzatát,� mint� a�
Közép-Magyarországi�Térségfejlesztési�és�Bioenergetikai�
Klaszter�tagját�képviselje��
Érd� Megyei� Jogú� Város� Önkormányzata� a� Közép-Ma-
gyarországi� Térségfejlesztési� és� Bioenergetikai� Klaszter�
tagjaként� tagdíjat� fizet,� melynek� mértéke� 2011�� évben�
120 000,-ft��
A�tagdíj�fedezete�a�2011��évi�költségvetésben�az�5��számú�
melléklet�1�3�2�során�rendelkezésre�áll��

Határidő: határozat�továbbítására�–�2011��június�10�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

200/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a Fővárosi agglomeráció önkormányzati Társuláshoz 
való csatlakozásról

Érd� Megyei� Jogú�Város� Közgyűlése� kifejezi� csatlakozási�
szándékát�a�fővárosi�Agglomeráció�Önkormányzati�Tár-
suláshoz,�a�határozat�mellékletét�képező�társulási�megál-
lapodás-tervezet�szerint��felhatalmazza�a�polgármestert�a�
Társulási�Megállapodás�aláírására��

Határidő:�a�döntés�továbbítására�–�2011��június�10�
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

201/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a Fővárosi agglomeráció önkormányzati Társuláshoz 
való csatlakozás esetén a fizetendő tagdíj megállapításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�2011��évi�költségvetés�
terhére�biztosítja�a�fővárosi�Agglomeráció�Önkormányzati�
Társuláshoz�való�csatlakozás�esetén�fizetendő�tagdíjat,�leg-
feljebb�650�000�ft�mértékben��felkéri�a�polgármestert,�hogy�
a�soron�következő�költségvetés-módosítás�során�terveztesse�
be�a�fenti�összeget��

Határidő:�fentiek�szerint

202/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

helyettesítési megbízásról a Főváros agglomeráció 
önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�–�a�helyi�önkormány-
zatokról�szóló,�1990��évi�LXV��törvény�19��§�(2)�bekezdés�d)�
pontja�alapján�–�megbízza�segesdi� János�alpolgármestert,�
hogy� a� fővárosi� Agglomeráció� Önkormányzati� Társulás�
Társulási�Tanácsában�a�polgármester�akadályoztatása�ese-
tén�általános,�teljes�körű�képviseleti�jogosultsággal�eljárjon��

Határidő:�a�döntés�továbbítására�–�2011��június�10�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester
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203/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

Érd megyei Jogú város önkormányzata 2011. évi 
közbeszerzési Tervének módosításáról

Érd�Megyei� Jogú�Város�Önkormányzat�Közgyűlése� jó-
váhagyja�Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzata�2011��
évi�közbeszerzési�tervének�1��számú�módosítását�

Határidő: azonnal
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

204/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

együttműködési megállapodás megkötéséről a ru-
szin kisebbségi önkormányzattal

Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése�megtárgyalta�a�ha-
tározat�mellékletét�képező,�a�ruszin�Kisebbségi�Önkor-
mányzattal� megkötendő� együttműködési� megállapodás�
tervezetet�és�azt�elfogadja�
A� Közgyűlés� felhatalmazza� a� polgármestert� az� együtt-
működési�megállapodás�aláírására�

Határidő: a�megállapodás�aláírására�–�2011��június�15�
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

205/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat  
kiírásáról 

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�Érd�Város�Ön-
kormányzata�által�adományozható�díjakról�és�kitünte-
tésekről�szóló,�16/1999��(VII�19�)�ÖK��rendelet�13��§-a�
alapján�az�„Érdi Építészeti Nívódíj”�adományozására�-a�
határozat� melléklete� szerinti� tartalommal-� pályázatot�
ír�ki�

Határidő:�a�pályázati�felhívás�közlésére�–�2011��június�1�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

206/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a Csuka zoltán városi könyvtár alapító okiratának 
módosításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�Csuka�zoltán�Vá-
rosi� Könyvtár� 53/2011�� (II�24�)� KGy�� határozattal� el-
fogadott� Alapító� okiratát� az� 1�� számú� melléklet� szerint�
módosítja,�és�elfogadja�a�2��számú�mellékletben�szereplő�
egységes�szerkezetbe�foglalt�Alapító�okiratot�
A�Közgyűlés�felkéri�a�Polgármestert,�hogy�a�módosított�és�
az�egységes�szerkezetbe�foglalt�Alapító�okiratot�a�Közgyű-
lés�nevében�írja�alá�

Határidő:� a� határozat� továbbítására� a� Magyar� állam-
kincstár�végzésében�megjelölt�határidő�szerint
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

207/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a szepes gyula művelődési központ  
alapító okiratának módosításáról 

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�szepes�Gyula�Mű-
velődési� Központ� 54/2011�� (II�� 24�)� KGy�� határozattal�
elfogadott�Alapító�okiratát�az�1��számú�melléklet�szerint�
módosítja,�és�elfogadja�a�2��számú�mellékletben�szereplő�
egységes�szerkezetbe�foglalt�Alapító�okiratot�
A�Közgyűlés�felkéri�a�Polgármestert,�hogy�a�módosított�és�
az�egységes�szerkezetbe�foglalt�Alapító�okiratot�a�Közgyű-
lés�nevében�írja�alá�

Határidő:� a� határozat� továbbítására� a� Magyar� állam-
kincstár�végzésében�megjelölt�határidő�szerint
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester
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208/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a lukin lászló alapfokú művészetoktatási Intézmény 
Pedagógiai Programjának módosításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�Lukin�László�Alap-
fokú� Művészetoktatási� Intézmény� 228/2009�� (VI�25�)�
KGy�� határozattal� elfogadott� Pedagógiai� Programjának�
módosítását�elfogadja��

Határidő:�a�határozat�továbbítására�–�2011��június��1�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

209/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a lukin lászló alapfokú művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratának módosításáról 

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�Lukin�László�Alap-
fokú� Művészetoktatási� Intézmény� 265/2009�� (IX�10�)�
KGy��határozattal�elfogadott�Alapító�okiratát�az�1��számú�
melléklet�szerint�módosítja,�és�elfogadja�a�2��számú�mel-
lékletben� szereplő� egységes� szerkezetbe� foglalt� Alapító�
okiratot�
A�Közgyűlés�felkéri�a�Polgármestert,�hogy�a�módosított�és�
az�egységes�szerkezetbe�foglalt�Alapító�okiratot�a�Közgyű-
lés�nevében�írja�alá�

Határidő:�a�határozat�továbbítására�–�2011��június�1�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

210/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

Érd megyei Jogú város önkormányzata  
fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási 

rendjének jóváhagyásáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�fenntartásában�lévő�
bölcsődék� nyári� nyitvatartási� rendjét� az� alábbiak� szerint�
hagyja�jóvá:
Pöttöm�sziget�Bölcsőde�–�Érd,�Aradi�u��7�:�2011�� július�
18��–�2011��július�29��között,�

Apró�falva�Bölcsőde�–�Érd,�Edit�u��2�:�� 2011�� au-
gusztus�1�-�2011��augusztus�12��között�
zárva�tart�

Határidő: a�határozat�továbbítására�–�2011��június�10�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

211/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

Érd megyei Jogú város közművelődési koncepciójá-
nak elfogadásáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�város�Közművelő-
dési�Koncepcióját�elfogadja��A�Közművelődési�Koncepció�
a�határozat�melléklete�

Határidő:�a�határozat�továbbítására�–�2011��június�10�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

212/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

Érd megyei Jogú város önkormányzatának felülvizs-
gált közoktatási esélyegyenlőségi Helyzetelemzésé-

nek és akciótervének elfogadásáról 

Érd� Megyei� Jogú�Város� Közgyűlése� a� felülvizsgált,� jelen�
határozat�mellékletét�képező�Érd�Megyei�Jogú�Város�Ön-
kormányzatának� Közoktatási� Esélyegyenlőségi� Helyzet-
elemzését�és�Akciótervét�elfogadja�

Határidő: a�döntés�továbbítására�–�2011��június�24�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

213/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

Érd megyei Jogú város rendőrkapitányságára történő 
vezetői kinevezés véleményezéséről

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�–�figyelemmel�a�rend-
őrségről�szóló�1994��évi�XXXIV��törvény�8��§�(2)�bekezdé-
sében�foglaltakra�–�a�Pest�Megyei�rendőr-főkapitányság�ja-
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vaslata�alapján,�egyetért�dr��Öveges�Kristóf�rendőr�alezredes�
Érdi�rendőrkapitányságra�történő�vezetői�kinevezésével�
A�Közgyűlés�felkéri�a�polgármestert,�hogy�a�Pest�Megyei�
rendőr-főkapitányság� vezetőjét� a� Közgyűlés� véleményé-
ről�tájékoztassa�

Határidő:�2011��június�10�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

214/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érdi rendőrkapitányság 2010. évben végzett  
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�elfogadja�az�Érdi�rendőr-
kapitányság�2010��évben�végzett�munkájáról�szóló�beszámolót��

Határidő:�határozat�közlésére:�2011��június�10�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

215/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érdi városi Polgárőr egyesület 2010. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámoló elfogadásáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�elfogadja�az�Érdi�Városi�Pol-
gárőr�Egyesület�2010��évi�tevékenységéről�szóló�beszámolóját��

Határidő:�határozat�közlésére:�2011��június�10�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

216/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a gyermekvédelem 2010. évi munkájáról szóló beszá-
moló elfogadásáról

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� a� gyermekvédelem�
2010��évi�munkájáról�szóló�beszámolót�elfogadja�

Határidő: a�határozat�továbbítására�–�azonnal
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

217/2011. (v. 26.) kgy.
h a t á r o z a t

az Érdi közterület-fenntartó Intézmény 2010. évi 
tevékenységéről, továbbá a kezelésében lévő temető 

működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése�az�Érdi�Közterület-
fenntartó�Intézmény�2010��évi�tevékenységéről,�továbbá�a�
kezelésében�lévő�temető�működéséről�szóló�beszámolóját�
elfogadja�

Határidő:�határozat�közlésére�–�2011��június�3�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

218/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a Napra Forgó Nonprofit közhasznú kft. 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� a� napra� forgó�
nonprofit�Közhasznú�Kft��a�hátrányos�helyzetű�munka-
vállalók�részére�biztosított�álláskeresési�és�munkaerő-köz-
vetítő�szolgáltatás�biztosítása�érdekében�végzett�2010��évi�
tevékenységéről�szóló�beszámolóját�elfogadja�

Határidő: a�határozat�továbbítására�–�15�nap
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

219/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a délbuda Térségi Beruházó, kereskedelmi és szolgál-
tató víziközmű Társulat, valamint az Érdi Csatorna-

mű vízgazdálkodási Társulat egyesülése esetén, annak 
tudomásul vételéről

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�akként�határoz,�hogy�
amennyiben� a� délbuda Térségi Beruházó, kereske-
delmi és szolgáltató víziközmű Társulat� /Cg�:13-16-
000033;� székhelye:2030� Érd,� felső� u�� 9�/,� valamint� az�
Érdi Csatornamű vízgazdálkodási Társulat� /Cg�:13-
16-000160;�székhely:�2030�Érd,�Alispán�u��8�/�közgyűlése�
a�vízgazdálkodásról�szóló�1995��évi�LVII��törvény�42�§�(6)�
bekezdésében�foglaltak�szerinti�egyesülését határozza el,�
úgy�e�döntést�–�mely�a�délbuda�Térségi�Beruházó,�Keres-
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kedelmi� és� szolgáltató�Víziközmű�Társulat� /Cg�:13-16-
000033;� székhelye:2030� Érd,� felső� u�� 9�/� jogutódlással�
történő�megszűnését�eredményezi�–�tudomásul�veszi��

Határidő:�azonnal

220/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

délbuda Térségi Beruházó, kereskedelmi és szol-
gáltató víziközmű Társulattal történő megállapodás 

megkötéséről

1.� Érd� Megyei� Jogú� Város� Önkormányzat� Közgyűlése�
felhatalmazza�a�Polgármestert�a�délbuda�Térségi�Be-
ruházó,�Kereskedelmi�és�szolgáltató�Víziközmű�Tár-
sulattal�(Cg�:13-16-000033;�székhelye:2030�Érd,�fel-
ső�u��9�)�történő�előszerződés�megkötésére�a�következő�
tartalmi�elemekkel:�

–� szerződő�felek�megállapodnak�abban,�hogy�a�22721�
hrsz�-ú,�Érd�felső�u��9��sz��alatti� ingatlant�az�Önkor-
mányzat�megvásárolja�a�Társulattól�az�Érd�és�Vidéke�
takarékszövetkezettől�felvett,�jelzálogjoggal�biztosított�
összesen�23 000 000,-ft�összegű�hitel�és�járulékainak,�
mint�tartozásnak�a�folyósító�bank�által�kiadott�igazo-
lás�szerinti�összegéért�2011�� július�hó�31��napjáig�oly�
módon,�hogy�a�tartozás�maradéktalanul�és�közvetlenül�
jogosult�pénzintézet�számlájára�nyer�megfizetést��

–� A�fenti�előszerződés�tekintetében�felek�bontó�feltételnek�
tekintik,�ha�a�jogosult�pénzintézet�jelzálogjoggal�biztosított�
követelése�a�35 000 000,-ft-ot,�azaz�harmincötmillió�forin-
tot�meghalad,�úgyszintén�azt�is,�ha�a�jogosult�pénzintézet�a�
fennálló�tartozás�pontos�összegére�vonatkozó�nyilatkoza-
tában�nem�vállal�kötelezettséget�arra�vonatkozóan,�hogy�a�
tartozás�részére�történő�maradéktalan�megfizetését�követő�
3�munkanapon�belül�a�jelzálogjogra�és�a�vételi�jogra�vonat-
kozó,� ingatlan-nyilvántartási� bejegyzésre� alkalmas� törlési�
engedélyt�kiadja��Bármely�bontó�feltétel�bekövetkezése�ese-
tén� felek� szerződéskötési� kötelezettsége� megszűnik,� Érd�
MJV� Önkormányzata� jogosult� az� adásvételi� szerződés�
megkötésétől,�a�tartozás�átvállalásától�elállni�

–� A�megállapodásban�a�Társulat�kötelezettséget�vállal�az�
elszámolási�eljárás�kezdeményezésére�és�lefolytatására,�
melynek�eredményeként�a�Társulat�a�vízgazdálkodási�
társulatokról�szóló�160/1995��(XII�26�)�Korm��rende-
letben�meghatározott�eljárás�keretében�megszűnik�

2.� Az� előszerződésben� foglalt� kötelezettségvállalásra� a�
költségvetés�általános�tartaléka�biztosít�fedezetet�

3.� Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� felhatalmazza� a�
Polgármestert�az�1��pontban�írt�megállapodásban�fog-
lalt�feltételek�teljesülése�esetén�az�adásvételi�szerződés�
aláírására�

Határidő:�folyamatos
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

221/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a délbuda Térségi Beruházó, kereskedelmi és szol-
gáltató víziközmű Társulattal szemben törvényességi 

felügyeleti eljárás kezdeményezéséről

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�felhatalmazza�a�Pol-
gármestert,� hogy� a� cégnyilvánosságról,� a� bírósági� cégel-
járásról� és� a� végelszámolásról� szóló� 2006�� évi�V�� törvény�
alapján a délbuda� Térségi� Beruházó,� Kereskedelmi� és�
szolgáltató� Víziközmű� Társulattal� (Cg�:13-16-000033;�
székhelye:�2030�Érd,�felső�u��9,�/�szemben,�a�Pest�Megyei�
Cégbírósághoz�törvényességi�felügyeleti�eljárás�lefolytatá-
sa�iránti�kérelmet�terjesszen�elő�

Határidő:�azonnal
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

222/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának 
igénybevételéhez szükséges nyilatkozat megtételéről

Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése�a�helyi�közforgalmú�
közlekedés�normatív�támogatásáról�szóló�nfM�rendelet�
tervezet� 1�� §� (3)� bekezdésében� foglaltaknak� megfelelően�
nyilatkozik�az�alábbiakról:
Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�VoLánBusz�zrt��
részére�üzemeltetési-hozzájárulás�címen�a�Magyar�állam-
kincstártól�kapott�közlekedési�támogatáson�felül�saját�for-
rásból�a�2010��évben�27�480�400�-ft�+�áfA�összeget�bizto-
sított�a�helyi�közlekedés�folyamatos�működtetéséhez�
Érd�Megyei�Jogú�Város�területén�üzemelő,�helyi�közforgal-
mú� közlekedést� 2011�január� 1-től� 2011�december� 31-ig�
folyamatosan� fenntartja,� amelyre�vonatkozóan�a�költség-
vetési�fedezet�rendelkezésre�áll�az�Érd�Megyei�Jogú�Város�
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Önkormányzat�2011��évi�költségvetéséről�szóló�20/2011��
(III�10�)�KGy�rendelet�5��számú�melléklet�1�3�2��során�
Érd� Megyei� Jogú�Város� Önkormányzat� pályázati� eljárás�
nélkül,�a�közszolgáltatással�közvetlenül�megbízva�kötötte�
meg�a�szolgáltatóval,�a�Volánbusz�Közlekedési�részvény-
társasággal�a�közszolgáltatási�szerződést�a�2005��január�1��
és�2012��december�31��közötti�szolgáltatási�időszakra�

Határidő: a�határozat�közlésére�–�2011��június�1�
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester�

223/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a civil szervezetek támogatására elkülönített Civil alap 
tartalék keretének felhasználásáról

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� a� civil� szervezetek�
támogatására�az�78/2011��(III�10�)�KGy��határozatában�
tartalékként� meghatározott� 1�250�000,-� ft� összegből�
700�000,-�ft-ot�a�Kulturális�keretre,�450�000,-�ft-ot�pedig�
a�sport�és�Ifjúsági�Keretre�csoportosít�át�
A�Közgyűlés�felkéri�a�polgármestert,�hogy�a�belső�átcso-
portosítás�2011��évi�költségvetésben�történő�átvezetéséről�
gondoskodjon�

Határidő:�azonnal
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

224/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a nyári napközis tábor lebonyolításának jóváhagyásá-
ról

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� jóváhagyja,� hogy� a�
2011��június�20��és�2011��augusztus�12��közötti�időszakban�
lebonyolításra�kerülő�napközis�tábor�pedagógiai-szakmai�
hátterét�a�Gárdonyi�Géza�általános�Iskola�és�Gimnázium�
biztosítsa�a�határozat�melléklete�szerinti�programokkal�
A�táborvezetőnek�a�nyári�napközis�Tábor�megvalósításáról�
szóló�szakmai�és�pénzügyi�beszámolót�az�oktatási�és�Műve-
lődési�Bizottságnak�a�táborozást�követő�első�ülésére�beterjeszti��

Határidő: határozat�közlésére�–�2011��június�1�
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

225/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

a nyári napközis tábor megrendezésére költségek  
biztosításáról

1. Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�nyári�napközis�
Tábor�lebonyolításához�szükséges�költségekre�6,5�millió�
ft-ot�a�város�2011��évi�költségvetésében�a�9��számú�mel-
léklet�2�1�2�4�során�biztosít,�és� felkéri�a�polgármestert,�
hogy� fenti� előirányzatnak�az� Intézményi�Gondnokság�
költségvetésébe�történő�átvezetéséről�gondoskodjon�

2. nyári�napközis�Tábor� térítési�díjának�összege�2011��
évben�3�040�ft/fő/hét,�amelyet�a�szülőknek�a� jelent-
kezéssel� egyidejűleg� az� Intézményi� Gondnokságnak�
(2030�Érd,�Budai�út�14�)�kell�megfizetniük�

Határidő:�azonnal
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

226/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

az Érd egészségügyéért díj adományozásáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�16/1999��(VII�19�)�
ÖK��számú�rendelet�alapján
Tavasziné sebők magdolna,
a�szakorvosi�rendelőintézet�dolgozója�részére
Érd egészségügyéért díjat adományoz.

Határidő:�a�díj�átadására�–�2011��júniusi�Közgyűlés
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

227/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

Érd közoktatásáért díj adományozásáról

Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése�2011�� évben�az�Érd�
Közoktatásáért�díjat�adományozza�
krakkóné Nagy zsuzsanna a�szivárvány�Óvoda�Mese-
ház�Tagóvoda�óvodapedagógusa�részére�
Határidő: pedagógusnap
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester
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228/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

Érd közoktatásáért díj adományozásáról

Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése�2011�� évben�az�Érd�
Közoktatásáért�díjat�adományozza�Barits Pál a�Kós�Kár-
oly�szakképző�Iskola�igazgatóhelyettese�részére�

Határidő: pedagógusnap
Felelős: T��Mészáros�András�polgármester

229/2011. (v. 26.) kgy.

h a t á r o z a t

Érdi közszolgálati díj adományozásáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�az�Önkormányzat�által�
adományozható�díjak�és�kitüntetések�odaítélésének�rendjé-
ről�szóló�16/1999��(VII�17�)�ÖK��számú�rendelet�alapján 
mecsériné dr. szilágyi erzsébet részére�az�Érdi�Közszol-
gálati�díjat�adományozza�

Határidő:�a�díj�átadására�–�2011��06��28��(Köztisztviselői�
nap)
Felelős:�T��Mészáros�András�polgármester

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás
 jegyző polgármester
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175/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ÉÉRRDD  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA  
kköözzookkttaattáássii  kkoonncceeppcciióójjaa  

ééss  ffeellaaddaatt--eellllááttáássii,,  iinnttéézzmméénnyyhháállóózzaatt  mműűkkööddtteettééssii  ééss  ffeejjlleesszzttééssii  tteerrvvee  

((IInnttéézzkkeeddééssii  TTeerrvv))  

  

((22000077  ––  22001133))  

  

  

  

  

  

ÉÉrrdd    22000077..    
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AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  IInnttéézzkkeeddééssii  TTeerrvv::  

  

TTeerrüülleettii  hhaattáállyyaa::  ÉÉrrdd  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  kköözziiggaazzggaattáássii  tteerrüülleettee  

Időbeli hatálya:         2007 – 2013.  

SSzzeemmééllyyii  hhaattáállyyaa::  ÉÉrrdd  MMJJVV  kköözzookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeeiivveell  jjooggvviisszzoonnyybbaann  áállllóó      
                                                                ggyyeerrmmeekkeekk  ééss  aallkkaallmmaazzoottttaakk  kköörree  
                                                                                    

TTeerrvveezzeetttt  ffeellüüllvviizzssggáállaatt  iiddőőppoonnttjjaa::  22000099..  

Intézményhez való eljuttatás (egyeztetésre) dátuma:  22000077..  nnoovveemmbbeerr  3300..    
           módosítás: 2008. április 
    
HHaattáállyybbaallééppééss::    22000088..  mmáájjuuss 

KKééppvviisseellőő  tteessttüülleettii  jjóóvvááhhaaggyyááss  sszzáámm::  333344//22000077..  ((XXIIII..2200..))  sszzáámmúú  KKGGyy..  hhaattáárroozzaatt  

                                                              mmóóddoossííttááss  sszzáámmaa::  110000  //22000088..  ((IIVV..2244..))  sszzáámmúú  KKGGyy..  hhaattáárroozzaatt  

      22..  mmóóddoossííttááss  sszzáámmaa::  117755//22001111..  ((VV..2266..))  KKGGYY..  hhaattáárroozzaatt  

KKéésszzíítteettttee::  FFááyykkiissssnnéé  MMaarriillllaaii  ZZssuuzzssaannnnaa  HHuummáánnppoolliittiikkaaii  IIrrooddaa  vveezzeettőő,,      
                                        kköözzookkttaattáássii  sszzaakkéérrttőő..  
    KKoollllmmaann  VVeerroonniikkaa  FFEELLFFIINN  sszzaakkéérrttőő  
  
VVéélleemméénnyyeezzttee::  IIvvaanniiccssnnéé  SSzzaallaayy  IIllddiikkóó  kküüllssőő  kkoonnzzuulleennss,,  sszzaakkéérrttőő  
            BBaallii  IIssttvváánn  kköözzookkttaattáássii  ééss  ttaannüüggyy--iiggaazzggaattáássii  sszzaakkéérrttőő  
                                                  

                  
  

ÉÉrrdd,,  22000088..  áápprriilliiss  22..    
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TTaarrttaalloomm  

11..  BBeevveezzeettééss                          55  

22..  HHeellyyzzeetteelleemmzzééss                        77  

22..11..  AA  vváárrooss  ffööllddrraajjzzii  eellhheellyyeezzkkeeddééssee                  77  

22..22..  GGaazzddaassáággii  iinnffrraassttrruukkttuurráálliiss  ééss  ttáárrssaaddaallmmii  hheellyyzzeettkkéépp            77  

22..33..  DDeemmooggrrááffiiaaii  hheellyyzzeett  ééss  vváárrhhaattóó  aallaakkuulláássaa                  99  

22..44..  AA  kköözzookkttaattáássii  ffeellaaddaatteellllááttááss  jjeelllleemmzzőőii            1122  

22..44..11..ÓÓvvooddaaii  eellllááttááss                  1133  

22..44..11..11  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ffeennnnttaarrttáássúú  óóvvooddáákk          1133  

22..44..11..22  NNeemm  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ffeennnnttaarrttáássúú  óóvvooddáákk        1199  

22..44..11..33  AAzz  óóvvooddaaii  eellllááttááss  öösssszzeeggzzőő  jjeelllleemmzzééssee        1199  

  22..44..22  ÁÁllttaalláánnooss  iisskkoollaaii  eellllááttááss              2211  

  22..44..22..11  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ffeennnnttaarrttáássúú  áállttaalláánnooss  iisskkoolláákk      2211  

  22..44..22..22  NNeemm  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ffeennnnttaarrttáássúú  áállttaalláánnooss  iisskkoolláákk      2266  

  22..44..22..33  AAzz  áállttaalláánnooss  iisskkoollaaii  eellllááttááss  öösssszzeeggzzőő  jjeelllleemmzzééssee      2277  

22..44..33  KKöözzééppffookkúú  iisskkoollaaii  eellllááttááss              3333  

  22..44..33..11  GGiimmnnáázziiuumm                3333  

  22..44..33..22  SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaa,,  sszzaakkiisskkoollaa            3344  

  22..44..33..33  AA  kköözzééppffookkúú  eellllááttááss  öösssszzeeffooggllaallóó  jjeelllleemmzzééssee      3366  

22..44..44  TTaannóórráánn  kkíívvüüllii  eellllááttááss                3377  

22..44..55  GGyyóóggyyppeeddaaggóóggiiaaii  eellllááttááss              3377  

22..44..66  AAllaappffookkúú  mműűvvéésszzeettii  eellllááttááss              3399  

22..44..77  PPeeddaaggóóggiiaaii  sszzaakksszzoollggáállttaattáássookk              4411  

22..44..88  PPeeddaaggóóggiiaaii    sszzaakkmmaaii  sszzoollggáállttaattááss            4422  

22..44..99  IInnffoorrmmaattiikkaaii  eellllááttááss                4433  

22..44..1100  FFeellnnőőtttt  ookkttaattááss                  4444  

22..44..1111  HHeellyyeetttteessííttééssii  rreennddsszzeerr              4444  

  22..55  AA  kköözzookkttaattáássii  mmiinnőőssééggiirráánnyyííttáássii  pprrooggrraamm            4444  

  22..66  AA  ggyyeerrmmeekkeekk,,  aa  ttaannuullóókk  eessééllyyeeggyyeennllőőssééggéétt  sszzoollggáállóó  iinnttéézzkkeeddéésseekk        4455  

  22..77  SSWWOOTT  ––  eelleemmzzééss  aa  vváárrooss  kköözzookkttaattáássáárróóll            4455  

  22..88  AA  22000044--eess  IInnttéézzkkeeddééssii  TTeerrvvbbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  ffeellaaddaattookk  ééss  vvééggrreehhaajjttáássuukk    4466  

33..  KKöözzookkttaattáássii  kkoonncceeppcciióó  ééss  ffeejjlleesszzttééssii  ssttrraattééggiiaa            4477  

  33..11  AAllaappeellvveekk                    4477  

  33..22  FFeennnnttaarrttóóii  ccééllookk,,  kkiieemmeelltt  ffeellaaddaattookk              4477  

  33..33  FFeellaaddaatteellllááttááss                    4488  
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  33..44  JJooggsszzaabbáállyyii  kköörrnnyyeezzeett  ééss  ffiinnaannsszzíírroozzáássii  ffeellttéétteelleekk          5511  

4. KKöözzookkttaattáássii  IInnttéézzkkeeddééssii  TTeerrvv: fejlesztési célok, feladatok és ütemezésük feladatellátás 
szerint           54 
44..11  ÓÓvvooddaaii  eellllááttááss                    5544  

44..22  ÁÁllttaalláánnooss  iisskkoollaaii  eellllááttááss                5588  

44..33  KKöözzééppffookkúú  eellllááttááss                  6600  

  44..33..11  GGiimmnnáázziiuummii  eellllááttááss                6600  

  44..33..22  SSzzaakkkkééppzzééss                  6611  

44..44  TTaannóórráánn  kkíívvüüllii  eellllááttááss                6622  

44..55  GGyyóóggyyppeeddaaggóóggiiaaii  eellllááttááss                6622  

44..55..11  SSaajjááttooss  nneevveellééssii  iiggéénnyyűű  ttaannuullóókk  iinntteeggrráálltt  nneevveellééssee        6622  

44..55..22  SSaajjááttooss  nneevveellééssii  iiggéénnyyűű,,  éérrtteellmmii  ffeejjllőőddééssbbeenn  aakkaaddáállyyoozzootttt  ttaannuullóókk  sszzeeggrreeggáálltt   
eellllááttáássaa                  6633  

44..66    AAllaappffookkúú  mműűvvéésszzeettii  eellllááttááss                6633  

44..77    PPeeddaaggóóggiiaaii  sszzaakksszzoollggáállttaattáássookk              6644  

44..88    PPeeddaaggóóggiiaaii  sszzaakkmmaaii  sszzoollggáállttaattááss              6655  

44..99    IInnffoorrmmaattiikkaaii  sszzaakkmmaaii  sszzoollggáállttaattááss              6655  

44..1100  FFeellnnőőttttookkttaattááss                  6666  

44..1111  HHeellyyeetttteessííttééssii  rreennddsszzeerr                6666  

44..1122  IInnttéézzmméénnyyhháállóózzaattoott  éérriinnttőő  sszzaakkmmaaii  ddöönnttéésseekkhheezz  sszzüükkssééggeess  eellőőkkéésszzííttőő  ffeellaaddaattookk  6677  

44..1122..11  IInnffrraassttrruukkttúúrraa  jjaavvííttáássaa              6677  

44..1122..22  GGaazzddáállkkooddááss  tteekkiinntteettéébbeenn              6677  

44..1122..33  AA  ggyyeerrmmeekkeekk  kköözzlleekkeeddééssii  hheellyyzzeettéénneekk  jjaavvííttáássaa        6688  

55..  ÖÖsssszzeeggzzééss                    6688  

66..  KKöözzookkttaattáássii  IInnttéézzkkeeddééssii  TTeerrvv  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa          6688  

77..  ZZáárróó  rreennddeellkkeezzéésseekk                  6699  
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1. Bevezetés 
  
A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85.§ (4) bekezdése 
előírja, hogy a helyi önkormányzat köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez 
önkormányzati döntés előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és 
fejlesztési tervet (továbbiakban Intézkedési Terv) készíteni.  
Érd Város Önkormányzata 2004-ben elkészítette Intézkedési Tervét. 

Az elmúlt években a törvények módosításai, a demográfiai változások, a felhasználói igények 
módosulása, a város közigazgatási státuszának megváltozása tette szükségessé, hogy Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata átgondolja a nevelés és oktatás terén vállalt feladatát, 
felülvizsgálja a korábbit, elkészítse az új közoktatási koncepcióját, és erre alapozva készítsen 
közoktatási intézkedési tervet. 
A terv elkészítésénél figyelembe vettünk minden olyan tényezőt, amely hosszabb távra 
meghatározza a helyi oktatáspolitikát, ezek a következők: 
- a népesség alakulása 

- a gyermekek és tanulók létszámának alakulása 
- a munkaerő-piaci előrejelzés 

- az oktatási tradíciók 
- a vonzáskörzeti igények 

- szomszédos települések oktatásnevelési hatása 
- út és közlekedési viszonyok 

- pedagógusfoglalkoztatási igények 
- várható saját bevételek 

 

Az e témában tárgyalt feladataink ellátását szabályozó törvények, rendeletek:  
- 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról (és módosításai) 
- 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról (és módosításai) 

- 11/1994.(VI.8.) MK rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről ( és 
módosításai) 

- 14/1994 (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai 
szakszolgálatról 

- 10/1994 (V.13.) MKM  rendelet a pedagógiai – szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai – szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 
feltételéről. 

- 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról (és módosításai) 

- 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 
- 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 

- 138/1992. (X.8.) kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben. 

- 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről 
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- 1993. évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbség jogairól 

- 1993. évi LXXVI. tv. a szakképzésről 
- a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 

- A Magyar Köztársaság Alkotmánya 
- A 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 

támogatásáról 
- Az 1997. évi XXXI. törvény az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről 

- A 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 
- Az 5/2005. (I.19.) sz. kormányrendelet a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes 

közszolgáltatásokról 
- A 32/1997. (XI.05.) MKM rendelet a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének és a 

nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvéről 
- A 277/1997. (XII.22.) sz. kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről és a 

szakvizsgáról 
- A 243/2003. (XII.7.) sz. kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 
- A 148/2005. (VII.27.) sz. kormányrendelet az érettségi vizsgaszabályzatról. 

 
Munkánk során figyelembe vettük az alábbi szakmai dokumentumokban 
megfogalmazottakat: 
- Érd város közoktatási helyzetkép 2002. c. tanulmány 

- Közoktatási Intézkedési Terv 2004 – 2008. 
- ÉGSZI Senior Kft. által készített intézkedési terv 2007. I-III.hó (2006. dec. 18.) 

- Pest megye közoktatásának feladat – ellátási intézményhálózat működési és fejlesztési 
terve 2006 – 2011. c. dokumentum. 

- A Budaörsi Kistérség demográfiai és iskolázottsági előreszámítása 2021-ig. Bp. 2005 
december 

- Érd város közép és hosszú távú Fejlesztési Programja 2006. 
- Batthyány program. Érd Megyei Jogú Város Gazdasági Programja 2007 – 2010. 

- A Közép – Magyarországi Régió közoktatási – fejlesztési stratégiája 2007 – 2013. Bp. 
2006. 

- Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Program. 
- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményrendszer működésének 

Minőségirányítási Programja 2007. (ÖMIP) 
- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és 

Esélyegyenlőségi Terve 2007.  
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A város közigazgatásban betöltött szerepében az elmúlt években az alábbi változások 
történtek: 
- 2005-től a kistérségek megalakításával a Budaörsi Kistérség tagja 

- 2006. július 11-én Érd Megyei Jogú Város 
- A képviselő testület 160/2006. (VI. 22.) ÖK számú határozatában foglalt döntése alapján a 

város nem kívánt a Budaörsi statisztikai kistérséghez tartozni, és kifejtette azon szándékát, 
hogy egy új, Érd központú statisztikai kistérség megalakulását kívánja kezdeményezni. 

- 2007. szeptember 25-én Érd önálló kistérség lett Százhalombatta, Tárnok, Diósd 
települések bevonásával. 

 

2. Helyzetelemzés 
2.1 A város földrajzi elhelyezkedése 
Érd Megyei Jogú Város Budapest szomszédságában, a Mezőföld északi pereme és a Budai-
hegység déli vonulata között elterülő Érdi fennsíkon és a hozzá csatlakozó Tétényi fennsíkon 
található, területe mintegy 64 km2. 

A település már az Árpád-házi királyok idején is létezett, a legkorábbi írásos emlék az 1240-
ben kelt oklevél. Évszázadokon át többször is adományoztak a királyok Érd környéki 
birtokokat fegyverviselőiknek, tisztségviselőiknek.  
1543-ban a törökök elfoglalták a települését, a budai pasa fennhatósága alá helyezték . A 15 
éves háború idején a falut nagy pusztítás érte, szinte elnéptelenedett a település. Az 1630-as 
években betelepült szerbek, bosnyákok keltették életre. Mivel erre haladt a törökök hadi útja, 
Érden palánkvárat és minaretet építettek fel a törökök. A következő évszázadokban az 
Illésházyak, a Batthyányak és Károlyiak voltak a falu tulajdonosai. XIX. sz-ban országos 
vásártartási jogot kapott, 1720 – 1920 között 600-ról 13 ezerre nőtt Érd lakossága. 
A XX. század első felében üzleti vállalkozással kívánták Érdet fejleszteni, a környék 
birtokosai 18 ezer parcellára osztva kezdték üdülő és lakóparkok részére árulni a területeket. 
Hamarosan kiderült, hogy a parcellázást nem előzte meg sem út, se vízhálózat kiépítése, a 
beígért HÉV sem járt errefelé. Ennek a kapzsi vállalkozásoknak nyomai mai napig 
meghatározzák Érd helyzetét, a betelepülés tempóját az infrastruktúra fejlesztése nem tudja 
követni. 
A rendszerváltás után megindult a fővárosból kiköltözők hada, akik a kedvezőbb 
életkörülmények reményében telepedtek le. A kitelepülések következtében a település 
népessége növekszik, a lakosság életkori szerkezeti, iskolai végzettség szerinti összetétele 
változik. A település fejlesztésének összhangban kell lennie ezekkel a változásokkal, ez 
azonban csak a népesedési tendenciák ismeretében tervezhető. 

A város ma a következő elkülönülő városrészekből áll: Parkváros, Postástelep, Tusculanum, 
Györgyliget, Újváros, Óváros, Diósdliget, Érdliget, Vincellér. 

 
2.2 Gazdasági infrastrukturális és társadalmi helyzetkép 
A gazdasági élet jellemzői 
Az érdi gazdasági mutatók jellemzése során nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a város 
Budapesttől 20 km-re az Érdi és a Tétényi fennsíkon fekszik, határvonalát a Duna és öblözete 
adja. 
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 A vándorlásokkal mozgalmas múlt, majd a XIX. sz elején a Károlyi – birtokok 
felparcellázásával megnőtt a település létszáma, viszont a nagyarányú betelepüléssel együtt 
nem tudott ugyanolyan arányban a közlekedés, az úthálózat, a munkahelyek megteremtése, az 
intézményhálózat fejlődni. A lakosság nagy része Budapesten keresett munkalehetőséget és 
fogyasztási szükségleteit is ott elégítette ki.  

Az 1979-ben városi rangot kapott településben a szolgáltatások (kereskedelem, vendéglátás) 
már városias jelleggel alakultak, a jó közlekedési adottságok, a növekvő lakosságszám, a 
gazdaságilag aktív korú népesség alakulása kedvező hatást gyakorolva a fejlődésre. 
Jelentős ipara nincs, a helyiek többsége a fővárosban dolgozik, vagy vállalkozásba kezdett a 
rendszerváltás után. 
2007. évi adat alapján a gazdálkodó szervezetek megoszlása: 

- társas vállalkozások 3530 
- egyéni vállalkozások 2120 

A társas tevékenységi körét tekintve első helyen az építőipar és az ezzel kapcsolatos 
tevékenység szerepel. Jelentős az ingatlan beruházással kapcsolatos tevékenység, ezt követi 
rangsorban a fuvarozói, kereskedelmi, egyéb pénzügyi tevékenység. Számottevő az 
egészségügyi és közérzetjavító szolgáltatásokat végzők száma. 

Az egyéni vállalkozók száma a 2000. évhez viszonyítva jelentősen csökkent. Ennek oka az, 
hogy az előírt követelmények szigorodtak, és ezen előírásoknak való megfelelés jelentős 
mértékű anyagi terhet jelentett a vállalkozóknak.  
Nagy számban foglalkoznak gépjárműjavítással, különböző kereskedelmi szolgáltatásokkal, 
minimális a gyártói tevékenységet folytatók száma. Nő a pénzügyi tevékenységet, üzleti 
(élelmiszer, ruha), vendéglátói feladatokat végzők száma. 

A városban a mezőgazdasággal kapcsolatos foglalkoztatások elhanyagolhatóak, a 
külterületeken lévő gyümölcsös telepítések nem befolyásolják a mezőgazdasági életet. 

Összességében megállapítható, hogy Érd, mint a legfejlettebb Magyarországi régióhoz 
tartozó, népességszámát tekintve mindinkább erősödő település komoly gazdasági 
lehetőségeket rejt magába, földrajzi elhelyezkedéséből, közlekedési adottságaiból fakadóan 
elsősorban a logisztikai, nagykereskedelmi, raktározási tevékenység erősödésére számíthat. 

Az önkormányzat fontos feladata a partneri kapcsolat kiépítése a helyi vállalkozói 
szervezetekkel és bevonni őket a város érdekében a feladatokban való együttműködésre, a 
szponzorálásra. 

 
A település munkaerő-piaci helyzete: 
2007-ben 1415 fő munkanélkülit regisztráltak, a tartós munkanélküliek száma 162 fő. 

Az adatok a regisztrált munkanélkülieket mutatják, azonban a számuk magasabb. A 
munkanélküliek 61 %-a férfi. A legmagasabb a munkanélküliség a szakmunkások (11%), a 8 
osztályt végzettek (10%) között. A felsőfokú végzettségűek között 3 %-os a munkanélküliség, 
a középfokú végzettségűek között 5%. 
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2.3 A demográfiai helyzet és a várható alakulása 
A lakosság lélekszáma: 62 183 (2007.01.01.) 
A lakosság korosztály szerinti megoszlása:  

korosztály 2000 2003 2005 2007.01.01. 

0 – 5 3212 3555 3795 3908 

6 – 18 9159 9129 9330 9271 

19 – 35 14466 15424 16500 15830 

36 – 105 28666 30702 32000 33174 

összes 55503 58810 61625 62183 

 

Született gyermekek száma: 

év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
született 
gyermek 689 678 701 672 659 696 748 

 

 
Népesség alakulása 

A város népességének alakulása a rendszerváltás után lényegesen megváltozott, egyre több 
zöldövezetbe vágyó fővárosi költözött a városba. 

 
Érd népesedési tendenciái 1990-2005 között 
 
Érd lakónépességének száma 1990 elején 43327 fő, 2005 elején 60546 fő volt. 1990 és 2005 
között a létszám 17219 fővel, 40%-kal nőtt. Ez ellentétes az országos átlag mozgásával. 
A népesség gyarapodása az elmúlt 15 évben szinte teljesen egyenletes volt, évente átlagosan 
közel 1150 fős növekedést jelentett. 
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Vándorlás, természetes és tényleges gyarapodás 
 
Érd lakónépességét a vándormozgalom többrétűen érinti. Nem egyszerűen a szuburbanizációs 
tendenciák részese a település, jelentős a vidékről ideköltözők aránya is. A településre  
odavándorlók száma 3505 fő, az elvándorlók száma 2639 fő volt 2004-ben. A nemzetközi 
vándorlást is figyelembe véve, a teljes vándorlási egyenleg 1196 fő, tehát erősen pozitív. A 
természetes szaporodásra (a születések és a halálozások különbségére) országos viszonylatban 
a negatív előjel, a fogyás a jellemző. Érd népessége sem kivétel ez alól: 1990-2005 között 
mindössze négy évben volt pozitív a természetes szaporodás, az összes többi évben fogyásról 
beszélhetünk. A tényleges szaporodás, a természetes szaporodás és a vándorlási egyenleg 
összege, 1169 fő volt 2004-ben. Ez a 2005. évi népességszám 1,9 százalékával egyezik meg. 
A születések aránya Érden 1990 és 2004 között 9,7 és 13,1 ezrelék között mozgott, a 
legalacsonyabb halálozási arány ebben az időszakban 10,0 ezrelék, a legmagasabb 13,5 
ezrelék volt. Az ábrából az is látható, hogy a születések és halálozások esetében inkább csak 
ingadozásról beszélhetünk, határozott trendről nem. A vándorlás esetében sem látunk 
egyértelmű trendet, mindenesetre az egész vizsgált időszakban pozitív ez az arány, tehát 
vándorlási nyereségről beszélhetünk. A vándorlási egyenleg aránya1990-ben volt a legkisebb, 
12,2 ezrelék, 1999-ben a legmagasabb, 30,8 ezrelék.  
 

A népesség számának változásával általában változik a népesség korszerkezete is. 
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A népességszám növekedése következtében minden korcsoport létszáma folyamatosan 
növekszik Érd népességében, a 0-19 éveseknél azonban a létszámemelkedés igen csekély. A 
20- 39 évesek létszáma gyarapodott a legerőteljesebben 1990 és 2004 között, a 40-59 éveseké 
és a 60 éves és idősebbeké kisebb mértékben.  
 

Az iskoláztatás szempontjából releváns csoportok létszámának alakulása Érden 
Az iskolázás szempontjából releváns életkori csoportokba tartozók létszámának változása 
különös figyelmet érdemel, hiszen országosan a jelenlegi feltételek mellett hosszú távra szóló,  
jelentős csökkenés fog érvényesülni. Ez óhatatlanul felveti a tanulólétszámok oldaláról az 
iskolarendszer átalakításának, „racionalizálásnak” kérdését.   
Ugyanakkor Magyarországon igen nagyok a területi eltérések, s az elmúlt időszakban 
bebizonyosodni látszott, hogy semmiképpen nem lehetséges egységes központi rendezés. 
Figyelembe kell venni a területi sajátosságokat, az esetenként ellentétes tendenciákat, sőt a 
helyi törekvéseket és lehetőségeket is. A közoktatás viszonylag szűk intézményrendszerében 
egy létszámcsökkenés teret adhat régóta szorgalmazott minőségi fejlesztéseknek.  
Mindehhez hozzájárul az iskolarendszer súlypont-átrendeződése az 1990-es években. Itt 
nemcsak a választási lehetőségek bővülésére kell gondolni. Különös figyelmet indokolt 
fordítani az iskolázási idő látható meghosszabbodására is a magasabb képzettség elérésének 
világos céljával. Mindazonáltal a létszámtendenciák keretet adnak a változtatások 
szükségességének megítéléséhez.  
 
Vegyük sorra az egyes korcsoportokat. 
A 0-2 évesek csoportja a bölcsődés korosztály. 1990-ben 1574 fő tartozott ide, 2005-ben 
pedig 1893 fő, a növekedés 20%.  
A 3–5 évesek, tehát az óvodás korúak száma 1990-ben 1672 fő volt, 2005-ben pedig 1946 fő, 
ami 16%-os emelkedést jelent. Tehát a bölcsődés és óvodás korosztály létszáma mérsékelten 
emelkedett az elmúlt 15 évben Érden. 
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A 6–9 évesek, tehát az általános iskola alsó tagozatosainak létszáma 2387 főről 2738 főre 
emelkedett 1990 és 2005 között, a növekedés 15%. Ebben a korcsoportban is a lassú 
növekedés a jellemző. 
A 10–13 évesek száma 3133 főről 2738 főre csökkent, a csökkenés 13%-os. Ez azonban úgy 
valósult meg, hogy 1990-1996 között folyamatosan csökkent a létszám, 2430 főre, majd ezt 
követően ismét növekedésnek indult. 
A 14–17 évesek év eleji száma mindig a 9–12. évfolyam potenciális tanulólétszámának 
becslését adja az adott év során induló tanévre. 1990-ben 3050-en tartoztak ebbe a 
korcsoportba, 2005-ben valamivel kevesebben, 2967-en.1992-ig növekedés, 1999-ig 
csökkenés, majd azt követően ismét növekedés következett. 
A 18-22 évesek a felsőoktatás potenciális résztvevői. Létszámuk Érden 1990-ben 2969 fő 
volt, 2005-ben 3639 fő, a növekedés 23%. 1997-ig erőteljes volt a létszámnövekedés: ebben 
az évben érte el a 4557 fős csúcsot, ettől kezdve azonban jelentős és csaknem egyenletes 
csökkenés következtében érte el a jelenlegi létszámot. 
 
Az előreszámítás számszerű hipotézisei és változatai 
Az előreszámítás alapját a 2001. február 1-jei népszámlálási adatok, továbbá a 2001-2005. 
évekre az utolsó népszámlálásból továbbvezetett népességadatok képezik.  
Érden a népesség mindhárom előreszámítási változat szerint növekedni fog a 2021-ig terjedő 
időszakban. A növekedés egyenletes ütemű, a 2021. évi létszámot a számítások szerint 71 és 
77 ezer fő között becsülhetjük, 74,1 ezer fő középértékkel.  
 
Az iskolázás szempontjából releváns korcsoportok létszámalakulása: a korábbiakban már 
láttuk, hogy a fiatalok létszáma növekszik Érden a 2005-2021 közötti időszakban. Érdemes 
azonban tovább bontani ezt a korosztályt, hiszen bennünket az is érdekel, hogy mennyivel 
több bölcsődei, óvodai vagy iskolai férőhelyre lesz szükség a jövőben.  
 
A 0-2 éves népesség a bölcsődés korosztály. Létszáma a közepes előreszámítási változat 
szerint 2005-től 2021-ig 414 fővel, 22 százalékkal emelkedik. A 3-5 évesek, tehát az 
óvodáskorúak száma 447 fővel, 23 százalékkal lesz nagyobb. A 6-9 éves alsó tagozatosok 
szám a 2005. évi 2738 főről várhatóan 3292 főre növekszik 2021-ig. A 10-13 éves felső 
tagozatosok jelenleg 2817-en vannak és létszámuk 3365-re gyarapodik a tízes évek végére. A 
középiskolás korosztályokba tartozók 2967 fős létszáma 3319 főre emelkedik. A felsőoktatás 
életkori csoportjába tartozók, 18-22 évesek 3639-en vannak, és létszámuk 4098-nak várható 
2021-ben. Elmondható, hogy az iskolázó korosztályokba tartozók létszáma kevesebb mint 
egyötöddel emelkedik a következő időszakban.  
 
Összességében az iskolázás szempontjából releváns korcsoportok jelentős létszámnövekedése 
látszik az előreszámításból. Az óvodáskorúaknál 420-470 fős, az általános iskola alsó és felső 
tagozatánál 1050-1150 fős, a középiskolás korosztálynál 270-320 fős emelkedésre kell 
számítani, amennyiben a folytatódó bevándorlás hipotézise megvalósul a következő 
időszakban.  
(A fenti számítások és előrejelzések Hablicsek László – Földházi Erzsébet: Budaörsi kistérség 
demográfiai és iskolázottsági előkészítése 2021.ig c. tanulmánya alapján készült.) 
 
2.4 A közoktatási feladatellátás jellemzői 
 
Érd MJV Önkormányzata teljes körű oktatási – nevelési intézményhálózatot működtet az 
óvodás kortól a középfokú tanulmányok befejezéséig. Saját fenntartású intézményeink mellett 
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a szülők számára választási lehetőséget biztosítanak a nem önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézmények is. 
 
2.4.1 Óvodai ellátás 
a feladatellátás döntő többsége az önkormányzat által fenntartott intézményekben történik, a 
város területén 8 óvoda működik 13 telephelyen. A magánóvodák száma 4. 
 
2.4.1.1 Önkormányzati fenntartású óvodák 
 
 
1.Számú Óvoda (Érd, Kutyavári u. 10.) 
 Tagóvoda (Érd, Tállya u. 3.) 
 
Az óvoda egy tagintézménnyel működik, a két épületben a csoportszobák száma 10. 
Az Alapító okirat szerinti felvehető gyermeklétszám: 175 fő (1. sz. óvoda) 
          60 fő (1. sz. tagóvoda) 
 

  KUTYAVÁRI TÁLLYA 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Csoportok száma 7 7 7 7 3 3 3 3 

Gyermeklétszám 188 214 196 199 64 72 63 70 

Kihasználtság 107% 122% 112% 114% 107% 120% 105% 117% 
Átlagos 
csoportlétszám 26,9 30,57 28 28,4 21,3 24 21 23,33 
Pedagógus 
létszám 15 15 15 15 6 6 6 6 
Egy pedagógusra 
jutó gyerek 12,5 14,27 13,1 13,3 10,7 12 10,5 11,67 
H. h. h. 
gyermekek 
száma       0       0 
Helyi nevelési 
program  "Együtt-egymásért" környezet és egészségvédő nevelési program 

 
Gazdasági mutató: az egy gyerekre jutó működési kiadás 2007-ben: 

Kutyavári óvoda:  358 e Ft. 
Tállya óvoda:        401 e Ft.            

 
Infrastruktúra 
A székhely óvoda  épületét 1972-ben építették, többször bővítették a mai igényeknek 
megfelelően. Tagóvodája 1929-ben épült családi ház és 1952-től működik óvodai funkcióval. 
Az udvar alapterülete kicsi, ezért a fenntartó külön bekerített játszóudvart biztosít a 
gyermekek számára a szomszédos Sárvíz utcában. 
 
 
Kisfenyves Óvoda (Érd, Erkel F. u. 4. ) 
 
Az óvoda nem rendelkezik tagintézménnyel, a csoportszobák száma 6. 
Alapító okirat szerinti felvehető gyermeklétszám: 139 fő 
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  KISFENYVES 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Csoportok száma 6 6 6 6 

Gyermeklétszám 159 159 158 165 

Kihasználtság 114% 114% 114% 119% 
Átlagos 
csoportlétszám 26,5 26,5 26,33 27,5 
Pedagógus 
létszám 13 13 13 13 
Egy pedagógusra 
jutó gyerek 12,2 12,23 12,15 12,7 
H. h. h. gyermekek 
száma       0 
Helyi nevelési 
program Tevékenységközpontú 

 
Gazdasági mutató: az egy gyerekre jutó működési kiadás 2007-ben: 389 e Ft. 

       
Infrastruktúra 
Az óvoda 1972-ben eredetileg bölcsödének épült, a város zöldövezetes kertvárosi területén 
található. Belső elrendezés tekintetében nem mindenben felel meg az óvodai élet feltételeinek. 
A hatalmas, egybefüggő udvar lehetőséget biztosít a pihenő, napozó, mozgást és tanulást 
fejlesztő részek kialakítására. 
 
 
Meseház Óvoda (Érd, Gyula u. 35-37.) 
Napsugár Tagóvoda (Érd, Tárnoki u. 58-62.) 
 
Az óvoda egy tagintézménnyel működik, a két épületben a csoportszobák száma 8. 
Az Alapító okirat szerinti felvehető gyermeklétszám: 75 fő (Meseház óvoda) 
        80 fő (Napsugár óvoda) 
 

  MESEHÁZ NAPSUGÁR 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008.   2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Csoportok száma 4 4 4 4 4 4 4 4 

Gyermeklétszám 86 96 90 92 94 104 96 99 

Kihasználtság 115% 128% 120% 123% 118% 130% 120% 124% 
Átlagos 
csoportlétszám 21,5 24 22,5 23 23,5 26 24 24,75 
Pedagógus 
létszám 9 9 9 9 8 8 8 8 
Egy pedagógusra 
jutó gyerek 9,56 10,67 10 10,2 11,8 13 12 12,38 

H. h. h. gyermekek 
száma       0       0 
Helyi nevelési 
program "NAP-HÁZ" saját program 

 
Gazdasági mutató: az egy gyerekre jutó működési kiadás 2007-ben: 

Meseház óvoda:  452 e Ft    
Napsugár óvoda: 345 e Ft            



ÉrdI�KÖzLÖny

114

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

15 

 
Infrastruktúra 
A Meseház Óvoda a Postástelepen található, családi házból átalakított, kibővített kétszintes 
épületben működik 1951 óta.  
A Napsugár Óvoda liget és Parkváros határain egyszintes épületben 1975 óta látja el az 
óvodai feladatot. Mindkét óvoda családi házas környezetben, könnyen megközelíthető helyen 
található. 
 
 
4. Számú Óvoda (Érd, Fácán köz 3.) 
Tagóvoda (Érd, Harkály u. 48.) 
 
Az óvoda egy tagintézménnyel működik, a két épületben a csoportszobák száma 8.  
Az Alapító okirat szerinti felvehető gyermeklétszám: 125 fő (4. sz. óvoda) 
          65 fő ( 4. sz tagóvoda) 
 

  FÁCÁN HARKÁLY 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Csoportok száma 5 5 5 5 3 3 3 3 

Gyermeklétszám 139 138 138 135 77 75 78 78 

Kihasználtság 111% 110% 110% 108% 118% 115% 120% 120% 
Átlagos 
csoportlétszám 27,8 27,6 27,6 27 25,7 25 26 26 
Pedagógus 
létszám 11 11 11 11 6 6 6 6 
Egy pedagógusra 
jutó gyerek 12,6 12,55 12,55 12,3 12,8 12,5 13 13 
H. h. h. gyermekek 
száma       0       0 
Helyi nevelési 
program "Életfa" egészséges életmód program 

 
Gazdasági mutató: az egy gyerekre jutó működési kiadás 2007-ben: 

4. Számú Óvoda:    393 e Ft        
Tagóvoda:          356 e Ft            

 
Infrastruktúra 
A főépület 1979-ben FORFA technológiával óvodának épült, az óvodai nevelés akkori 
szakmai igényének megfelelően. Az intézmény környezete szép, rendezett. a tagóvoda 
épületét régi családi házból alakították ki az ötvenes évek végén, a mai elvárásoknak férőhely 
tekintetében részben felel meg. 
 
 
Tusculanum Óvoda (Érd, László tér 1.) 
 
Az óvodának nincs tagintézménye, a csoportszobák száma 8. 
Az Alapító okirat szerinti felvehető gyermeklétszám: 200 fő 
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  TUSCULANUM 
Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Csoportok száma 8 8 8 8 

Gyermeklétszám 222 229 226 232 

Kihasználtság 111% 115% 113% 116% 
Átlagos 
csoportlétszám 27,8 28,63 28,25 29 
Pedagógus 
létszám 17 17 17 17 
Egy pedagógusra 
jutó gyerek 13,1 13,47 13,29 13,6 
H. h. h. gyermekek 
száma       6 
Helyi nevelési 
program "Üveggyöngy" program 

 
Gazdasági mutató: az egy gyerekre jutó működési kiadás 2007-ben: 371 e Ft. 
 
 
Infrastruktúra 
Az óvoda a város Tusculanum település részén, a kertvárosban fekszik, óvodai céloknak 
megfelelően épült. A családok többsége kertes családi házban él. Az intézmény 
főzőkonyhával rendelkezik. Az udvar felszereltsége javításra szorul. 
 
 
Kincses Óvoda (Érd, Béke tér 1.) 
 Tagóvoda (Érd, Riminyáki u. 17.) 
 
Az óvoda egy tagintézménnyel működik, a két épületben a csoportszobák száma 6.  
Az Alapító okirat szerinte felvehető gyermeklétszám: 100 fő (Kincses Óvoda) 
          43 fő (Tagóvoda) 
   

  BÉKE RIMINYÁKI 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 2004/2005. 2005/2006.   2006/2007. 2007/2008. 

Csoportok száma 4 4 4 4 2 2 2 2 

Gyermeklétszám 110 113 120 117 51 54 50 51 

Kihasználtság 110% 113% 120% 117% 119% 126% 116% 119% 
Átlagos 
csoportlétszám 27,5 28,25 30 29,3 25,5 27 25 25,5 
Pedagógus 
létszám 9 9 9 9 4 4 4 4 
Egy pedagógusra 
jutó gyerek 12,2 12,56 13,3 13 12,8 13,5 12,5 12,75 

H. h. h. gyermekek 
száma       0       0 
Helyi nevelési 
program "KINCSES" program 

Gazdasági mutató: az egy gyerekre jutó működési kiadás 2007-ben 
Kincses Óvoda:     472 e Ft.     
Tagóvoda:   367 e Ft.           
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Infrastruktúra 
Az óvoda1983. szeptember 1-jével nyitotta meg kapuit 6 gyermekcsoport működésével. a 
központi óvoda a lakótelep közepén, a bölcsödével egybeépítve működik. A tagóvoda kertes, 
családi ház övezetben a Riminyáki úton van. Épülete villaépület, 1983-ra többszöri 
átalakítással funkcionál. 
 
 
7. Számú Óvoda (Érd, Bem tér 1.) 
 
Az óvoda nem rendelkezik tagintézménnyel, a csoportok száma 9. 
Az Alapító okirat szerinti felvehető gyermeklétszám: 225 fő 
 
 
 

  7.sz. ÓVODA 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Csoportok száma 9 9 9 9 

Gyermeklétszám 268 264 267 267 

Kihasználtság 119% 117% 119% 119% 
Átlagos 
csoportlétszám 29,8 29,33 29,67 29,7 
Pedagógus 
létszám 19 19 19 19 
Egy pedagógusra 
jutó gyerek 14,1 13,89 14,05 14,1 
H. h. h. gyermekek 
száma       0 
Helyi nevelési 
program "A MI FÁNK" a külső világ tevékeny megismerése program 

 
Gazdasági mutató: az egy gyerekre jutó működési kiadás 2007-ben: 340 e Ft. 
 
 
Infrastruktúra 
Kilenc csoportos óvoda 1970-ben alapított intézmény, amely a bővítések ellenére sem tudja 
kielégíteni az igényeket. Felvételi körzete a városban a legnagyobb.  További bővítésre 
lehetőség nincs. Főzőkonyhával rendelkezik, 600 adagos konyhája látja el a Teleki Általános 
Iskola étkeztetését is. 
 
 
 
8. Számú Óvoda (Érd, Felső u. 1.) 
Tagóvoda (Érd, Fő u. 12.) 
 
Az óvoda egy tagintézménnyel működik, a két épületben a csoportszobák száma 8. 
Az Alapító okirat szerinti felvehető gyermeklétszám: 77 fő (8. sz. Óvoda) 
        66 fő (8. sz. Tagóvoda) 
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  FELSŐ FŐ 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Csoportok száma 4 4 4 4 4 4 4 4 

Gyermeklétszám 95 100 95 98 78 74 78 74 

Kihasználtság 123% 130% 123% 127% 118% 112% 118% 112% 
Átlagos 
csoportlétszám 23,8 25 23,75 24,5 19,5 18,5 19,5 18,5 
Pedagógus 
létszám 9 9 9 9 8 8 8 8 
Egy pedagógusra 
jutó gyerek 10,6 11,11 10,56 10,9 9,75 9,25 9,75 9,25 
H. h. h. gyermekek 
száma       5       15 
Helyi nevelési 
program Tevékenységközpontú 

 
Gazdasági mutató: az egy gyerekre jutó működési kiadás 2007-ben 

8. Számú Óvoda: 427 e Ft.          
Tagóvoda:      471 e Ft.        

 
Infrastruktúra 
Az óvoda egy tagintézménnyel működik. Az épületek nem óvodai céllal épültek 1920-ban. Az 
épület lehetőségei korlátozottak, nem felelnek meg a mai kor elvárásainak. Az udvarok 
tágasak és naposak, a gyerekek játékigénye maximálisan kielégített. Az udvari játékok 
felújításra szorulnak. 
 
2008-ban az óvodák összevonásra kerültek. A Kincses Óvoda tagintézményei: Riminyáki 
Tagóvoda, Kutyavári Tagóvoda, Tállya Tagóvoda, Fácán Tagóvoda, Harkály Tagóvoda, 
Tündérkert Tagóvoda, Ófalusi Tagóvoda. A Szivárvány Óvoda tagintézményei: 
Kisfenyves Tagóvoda, Napsugár Tagóvoda, Meseház Tagóvoda, Tusculanum Tagóvoda. 
Mindkét óvoda élén óvodavezető áll, akiknek munkáját óvodavezető-helyettesek segítik. 
A tagóvodák élén tagóvoda-vezetők tevékenykednek. Az össze tagintézmény ellátja a 
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását, a Tusculanum Tagóvoda az 
autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek ellátását is biztosítja. 2009-ben a 
Szivárvány Óvoda 2 csoportszobával, 2010-ben a Kincses Óvoda szintén 2 
csoportszobával bővült. 
 
Az óvodákban a logopédiai ellátást az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat logopédusai 
biztosítják 2008. július 1-jétől. 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám az alábbi intézményekben a 
következőképp módosul: 
 Szivárvány Óvoda     949 fő óvodás 
 Kincses Óvoda     917 fő óvodás 
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2.4.1.2 Nem önkormányzati fenntartási óvodák 
 
Avar Óvoda (Érd, Avar u. 4.) 
 
Az óvoda egyéni vállalkozó fenntartásában működik, az engedélye 1 csoport (20 fő) 
működtetésére szól. Halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermeke nincsen. 
Az óvoda 1992-től a fenntartó családi házában óvodai célra kialakított épületrészben 
működik, az alsó szinten. Az intézmény környéke, udvara rendezett. 
 
Egervári Óvoda (Érd, Egervári u. 40.) 
 
Az óvoda egyéni vállalkozó fenntartásában működik. Az engedélye 1 csoport (12 fő) 
működtetésére szól. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke nincsen. 
A működést 1996-ban kezdte meg, a családi ház középső szintjén. Udvara megfelelő 
játékteret biztosít az óvodások számára.  
 
Csanád Alapítványi Óvoda (Érd, Csanád u. 7.) 
 
Az óvoda alapítvány fenntartásában működik. Az engedélye 2 csoportra (30 fő) szól. 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke nincsen. 
Az 1996-tól  működő óvoda kertes övezetben, családi házban látja el az óvodai feladatokat. 
 
 
Brumi Óvoda (Érd, Áfonya u. 12.) 
 
Az óvoda egyéni vállalkozó fenntartásában működik, az engedélye 2005-től 3 csoport (40 fő) 
befogadására szól. 
Az óvoda a város parkvárosi területén helyezkedik el. Épülete önálló családi ház, teljes 
területén óvodai céloknak megfeleltetett. Tágas foglalkoztatókkal és kiszolgáló helyiségekkel 
rendelkezik. Az igényesen kialakított és felszerelt környezet vonzza a szülőket. 
 

 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
férőhely 102 102 102 102 
csoportszám 7 7 7 7 
gyerek létszám 102 102 102 102 
kihasználtság 100% 100% 100% 100% 

 
 
2.4.1.3 Az óvodai ellátás összegző jellemzése 
 
Gyermeklétszám 
Az elmúlt években a gyermekek létszáma városi szinten a következő képen alakult: 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Gyermeklétszám az 
ÖK. óvodáiban 1631 1692 1655 1677 

Gyermeklétszám a nem 
ÖK.-i óvodákban 102 102 102 102 

Gyermeklétszám az 
összes óvodában 1733 1794 1757 1779 
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Önkormányzati intézményünkben a 2007/2008-as  nevelési évben 63 óvodai csoport kezdte 
meg működését. 2007. szeptember 15-ig 1677 gyermeket írattak be az óvodákba. ez az adat 
folyamatosan változik, hiszen az óvodai nevelésre vonatkozó rendelkezések érdekében a 
gyerek a harmadik életéve betöltését követően léphet az óvodába és addig maradhat, ameddig 
tankötelessé nem válik. A szülők élnek is ezzel a jogukkal, több gyermek még egy évet marad 
az óvodákban. Óvodáink statisztikai adatait végignézve megállapítható, hogy jelenleg 
maximális kihasználtsággal működnek, OKÉV engedéllyel. Minden évben 100-150 
gyermeket kell elutasítani. Az alapellátást így nem tudjuk úgy megteremteni, hogy abba 
minden óvodáskorú gyermek be tudjon kapcsolódni. A gyermekek nagy része csak ötödik 
életévét betöltve kerülhet óvodába. Gondot jelent, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos 
kisgyermekek száma kevés intézményeinkben. 
 
Foglalkoztatottak száma 
A fenntartó minden évben biztosítja a közoktatási törvényben és végrehajtási rendeletben 
meghatározottak szerinti személyi feltételeket:  a székhelyen vezető óvónő, óvoda vezető- 
helyettes, csoportszobánként 2 óvónő és 1 dajka alkalmazását. A tagintézmények élén 
tagintézmény-vezető segíti a vezető munkáját, biztosítja megfelelő szinten az ellátást. 
Pedagógiai munkát segítő szakemberek tekintetében a logopédiai ellátást a Móra Ferenc 
Általános Iskola logopédusai látják el. 
A gyógy-testnevelési és fejlesztőpedagógiai ellátás nem teljes körűen megoldott, ez a 
területfejlesztésre szorul. 
A sajátos nevelési igényű óvodás korú gyerekek számáról nincs teljes körű információnk. 
ennek feltárása az egészségügyi szakemberek segítségével történhet, az adatok ismeretében 
tudjuk a megfelelő típusú speciális ellátást biztosítani. 
 
Infrastruktúra 
Óvodánk nagy része nem óvodai feladatok ellátására épült, az egyszerű családi házak 
átalakítása több szempontból nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak (pl.: 1 
gyermek számára 2 m2-t kell biztosítani). A helyhiány nehezíti a gyermekek teljes körű 
ellátását, sőt a maximális csoportlétszám (25 fő) befogadására sem alkalmasak 
csoportszobáink.  
Kihasználtsági mutató: igen kedvező, 100 - 120 %. 
 
 
Általános jellemzők: 
- Színvonalas szakmai óvodai munka. 
- Férőhelyhiány, túljelentkezés. 
- 3-5 éves gyermekek kisebb számban kerülnek az óvodába. 
- Magasak a csoportlétszámok. 
- Infrastrukturális ellátottság, felújítás, bővítés átlag alatti. 
- SNI  és halmozottan hátrányos gyermekek regisztrált száma alacsony. 
- Megfelelő a pedagóguslétszám és a pedagógusok szakképzettsége. 
- Az óvodák teljesen kihasználják a rendelkezésükre álló területet. 
- Az óvodák működési költségeinek közel 50 %-át az önkormányzat finanszírozza. 
- A költségvetés több mint 87 %-át a bérek, járulékok és nevelési jellegű juttatások teszik 

ki. 
- Az óvodák dologi kiadásának közel 80%-át a közmű költségek teszik ki. 
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2.4.2 Általános iskolai ellátás 
 
A város az alapfokú oktató-nevelő munka ellátását 8 önkormányzati és egy egyházi 
fenntartású intézményben biztosítja. 
 
2.4.2.1 Önkormányzati fenntartású iskolák 
 
 
A II. Lajos Általános Iskolát a fenntartó a tanulói létszámok folyamatos csökkenése és a 
közoktatási törvény változása miatt 2007. aug. 1-jei hatállyal jogutód nélkül megszűntette, a 
tanulók a Bolyai János Általános Iskola, Batthyány Általános Iskola, és a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola körzetébe kerültek. 
 
Az iskola mutatói az elmúlt években: 
Gazdasági mutató: az egy tanulóra jutó működési kiadás 694 e Ft (2007-ben) 
 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Tantermek száma 10 10 10   

Osztályok száma 8 8 8 0 

Tanulói létszám 124 96 77 0 

Osztályok átlaglétszáma 15,5 12,0 9,6 0,0 

Kihasználtság 56% 44% 35%   

Pedagógus létszám 19 19 17 0 
Egy pedagógusra jutó 
tanulói létszám 7,3 5,1 4,5 0,0 

H. h. h. tanulók száma     42 0 
 
 
 
Bolyai János Általános Iskola  (Érd, Erzsébet u. 24-32.) 
Alsó tagozat épülete  (Érd, Alsó u. 80.) 
Alapító okirat szerinti felvehető tanuló létszám: 912 fő 
 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Tantermek száma 36 35 35  35 

Osztályok száma 31 32 33 28 

Tanulói létszám 815 776 751 746 

Osztályok átlaglétszáma 26,3 24,3 22,8 26,6 

Kihasználtság 89% 85% 82% 82% 

Pedagógus létszám 63 62 62 48,25 

Egy pedagógusra jutó 
tanulói létszám 12,9 12,5 12,1 15,5 

H. h. h. tanulók száma     5 32 
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Az iskola beiskolázási körzetének lakószáma: 8149 
Iskoláskorúak száma: 686 
Gazdasági mutató: az egy tanulóra jutó működési kiadás 263 e Ft (2007-ben). 
 
Infrastruktúra 
Az oktatás négy épületben folyik, az Erzsébet utcában  két épületben,  az Alsó utcában egy 
kőépületben és egy faházban. A város egyik legnagyobb iskolájának épült a főépület. Az Alsó 
utca 80. szám alatti épületben a tetőtér beépítésére lenne szükség ahhoz, hogy a faházban 
történő tanítás megszűnjön. (A tervek már 1999-ben elkészültek). 
 
Pedagógiai program 
Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás mellett emelt szintű 
matematika, német és angol nyelvoktatás folyik az iskolában. Az iskola 2010. 
szeptemberétől első évfolyamon egy két tanítási nyelvű (német) osztályt indít felmenő 
rendszerben. Az indításra az engedélyt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
78/2010. (III.25.) KGY. határozatával megadta. A két tanítási nyelvű osztály városi 
beiskolázású. 
 
 
Batthyány Általános Iskola és Sportiskola (Érd, Fácán köz 4.) 
Alapító okirat szerinti felvehető tanuló létszám: 600 fő  
 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Tantermek száma 27 27 27  27 

Osztályok száma 24 24 23 18 

Tanulói létszám 521 512 501 471 

Osztályok átlaglétszáma 21,7 21,3 21,8 26,2 

Kihasználtság 87% 85% 84% 79% 

Pedagógus létszám 48,5 45,5 45,5 33,75 
Egy pedagógusra jutó 
tanulói létszám 10,7 11,3 11,0 14 

H. h. h. tanulók száma     38 35 
 
 
Az iskola beiskolázási körzetének lakószáma: 8317 
Iskoláskorúak száma: 818 
Gazdasági mutató: az egy tanulóra jutó működési kiadás 242 e Ft. (2007-ben). 
 
 Infrastruktúra 
 
Az iskola két telephelyen működik: az egyik telken a FORFA-épület és egy kőház 
(tornaterem) található. ezekben az épületekben folyik az oktatás. A másik telken két faház 
van, amelyeket az iskola tanórán kívüli tevékenységekhez, délután használ. 
Az épületszerkezet és az építési technológia nem biztosítja hosszú távon a zavartalan 
működést.  
Annak idején ideiglenes megoldásként készült, ma már sem a biztonsági előírásoknak, sem a 
szabályoknak nem felel meg. 
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Az iskolában működik a város legnagyobb tornaterme, amely városi feladatok ellátására is 
alkalmas: kosárlabda, röplabda, kézilabda, kispályás labdarúgás és egyéb labdajáték 
művelésére vehető igénybe. 
 
Pedagógiai Program 
A nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás mellett körzeti 
beiskolázású emelt szintű testnevelés oktatás és angol – német nyelvoktatás folyik az 
iskolában. A Batthyány Általános Iskola 2009-ben tért át sportiskolai oktatásra. Felmenő 
rendszerben 2009 szeptemberében egy sportiskolai első osztályt indított. A sportiskolai 
osztály városi beiskolázású.  
 
 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (Érd, Gárdonyi G u. 1/b.) 
Alapító okirat szerinti felvehető tanuló létszám: 500 fő 
 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Tantermek száma 26 26 26  26 

Osztályok száma 23 23 23 19 

Tanulói létszám 476 458 467 405 

Osztályok átlaglétszáma 20,7 19,9 20,3 21,3 

Kihasználtság 95% 92% 93% 81% 

Pedagógus létszám 45 41 41 29 
Egy pedagógusra jutó 
tanulói létszám 10,6 11,2 11,4 14 
H. h. h. tanulók száma     24 29 

 
Az iskola beiskolázási körzetének lakószáma: 6904 
Iskoláskorúak száma: 616 
Gazdasági mutató: az egy tanulóra jutó működési kiadás 234 e Ft (2007-ben). 
 
Infrastruktúra 
Több épületben folyik az oktatás, az épületek állaga, a termek nagysága nem felel meg a mai 
építészeti előírásoknak. A „barakk” épületek rendkívül balesetveszélyesek. A 2005-ös évben 
megtervezésre került az iskola épületének rekonstrukciója, 2007-ben pályázat készült a 
felújításra. 
 
Pedagógiai Program 
A nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás mellett emelt szintű 
angol – német nyelvoktatás folyik az iskolában. 
A Gárdonyi Géza Általános Iskola a „Jövő iskolája” 2009 szeptemberében új épületbe 
költözött a városi beruházás és a KMOP-4.6.1-2007. „Az érdi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola komplex fejlesztése”c. pályázat eredményeként. Engedélyt kapott a közgyűléstől, hogy 
2010. szeptemberében általános iskola és gimnázium többcélú intézményként működjön. A 
gimnáziumi oktatás 2010-ben, két osztályban, felmenő rendszerben kezdődött meg.  Az 
intézmény elnevezése 2010. július 1-jétől: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium.  
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Széchenyi István Általános Iskola (Érd, Diósdi út 95-101.) 
Alapító okirat szerinti felvehető tanuló létszám: 690 fő 
 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Tantermek száma 29 29 29  29 

Osztályok száma 25 25 25 24 

Tanulói létszám 671 656 642 626 

Osztályok átlaglétszáma 26,8 26,2 25,7 26,1 

Kihasználtság 97% 95% 93% 91% 

Pedagógus létszám 48 52 53,5 42,5 
Egy pedagógusra jutó 
tanulói létszám 14,0 12,6 12 14,5 
H. h. h. tanulók száma     11 2 

 
Az iskola beiskolázási körzetének lakószáma: 6045 
Iskoláskorúak száma: 617 
Gazdasági mutató: az egy tanulóra jutó működési kiadás 206 e Ft (2007-ben) 
 
Infrastruktúra 
Kedvező közlekedési fekvése és kedveltsége miatt az iskola épülete túlzsúfolt, az épület több 
szempontból nem felel meg az építészeti előírásoknak, a FORFA technológiájú épületben és 
faházban működik az alsó tagozat. 
 
Pedagógiai Program  
A nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatási intézmény. Emelt 
szintű matematikai oktatás, angol – német nyelvoktatás mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek a 
művészeti nevelésre. 
 
 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Érd, Bajcsy-Zs. út 19-21. Bajcsy-Zs. út 13., 
Aggteleki út 8.) 
Alapító okirat szerinti felvehető tanuló létszám: 896 
 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Tantermek száma 26 30 30  30 

Osztályok száma 31 31 31 31 

Tanulói létszám 770 800 816 859 

Osztályok átlaglétszáma 24,8 25,8 26,3 27,7 

Kihasználtság 86% 89% 91% 96% 

Pedagógus létszám 54 60 62 50,75 

Egy pedagógusra jutó 
tanulói létszám 14,3 13,3 13,2 16,9 

H. h. h. tanulók száma     0 3 
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Az iskola beiskolázási körzetének lakószáma: 9222 
Iskoláskorúak száma: 945 
Gazdasági mutató: az egy tanulóra jutó működési kiadás 201 e Ft (2007-ben). 
 
Infrastruktúra 
Az intézmény teljes rekonstrukciója 2005-ben megtörtént, jelenleg a város legkorszerűbb 
iskolája, bár jelenleg is több telephelyen működik az alsó tagozat és a sportcsarnok. 
 
Pedagógiai Program 
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás mellett egytől nyolc 
évfolyamon egy osztályban emelt szintű ének – zene oktatás folyik. (ez az osztály városi 
beiskolázású) Emelt szintű angol  nyelvű oktatást biztosít a tanulók számára negyedik 
évfolyamtól. 
 
 
Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) 
Alapító okirat szerinti felvehető tanuló létszám: 750 fő 
 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Tantermek száma 32 32 31  31 

Osztályok száma 30 29 28 22 

Tanulói létszám 646 630 593 547 

Osztályok átlaglétszáma 21,5 21,7 21,2 24,9 

Kihasználtság 86% 84% 79% 73% 

Pedagógus létszám 62 57,5 54 36,5 

Egy pedagógusra jutó 
tanulói létszám 10,4 11,0 11,0 15 
H. h. h. tanulók száma     0 43 

 
 
Az iskola beiskolázási körzetének lakószáma: 16021 
Iskoláskorúak száma: 1804 
Gazdasági mutató: az egy tanulóra jutó működési kiadás 266 e Ft (2007-ben). 
 
Infrastruktúra 
A leggyorsabban benépesülő, legnagyobb vonzás területű intézmény. Épületei  nem felelnek 
meg a mai korszerű iskolaépítési követelményeknek.  
 
Pedagógiai Program 
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskola. Angol és német nyelvből az 
oktatás emelt szinten folyik egytől nyolc évfolyamon. 
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Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Érd, Túr u. 5-7.) 
Alapító okirat szerinti felvehető tanuló létszám: 430 fő 
 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Tantermek száma 17 18 18  18 
Osztályok száma 16 17 17 16 

Tanulói létszám 308 325 346 353 

Osztályok átlaglétszáma 19,3 19,1 20,4 22,1 

Kihasználtság 72% 76% 80% 82% 

Pedagógus létszám 32,5 31,5 31,5 25,5 

Egy pedagógusra jutó 
tanulói létszám 9,5 10,3 11,0 13,8 
H. h. h. tanulók száma     35 27 

 
Az iskola beiskolázási körzetének lakószáma: 7917 
Iskoláskorúak száma: 660 
Gazdasági mutató: az egy tanulóra jutó működési kiadás 253  e Ft (2007-ben). 
 
Infrastruktúra 
Iskoláink körül a legfiatalabb, építészetileg az igényeknek még megfelelő. 
 
Pedagógia Program 
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskola, emelt szintű informatika és angol 
nyelvoktatás folyik az intézményben. Első osztályban kis létszámú fejlesztő osztály működik. 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám az alábbi intézményekben a 
következőképp módosul: 
 
 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 280 fő gimnáziumi tanuló 
 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  950 fő általános iskolai tanuló 
 Vörösmarty Mihály Gimnázium   810 fő gimnáziumi tanuló 
 
 
 
2.4.2.2 Nem önkormányzati fenntartási iskola 
 
 
Marianum Általános Iskola (Érd, Alsó u. 21.) 
Alapító okirat szerinti férőhely: 448 
Az iskola fenntartója a székesfehérvári egyházmegye, az iskolaügy irányítását a Megyei 
Katolikus Püspöki Kar Iskola Bizottság végzi. 
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Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Tantermek száma 16 16 16 16 

Osztályok száma 16 16 16 16 

Tanulói létszám 369 367 379 393 

Osztályok átlaglétszáma 23,1 22,9 23,7 24,6 

Kihasználtság 82% 82% 85% 88% 

Pedagógus létszám 32 32 30 31 

Egy pedagógusra jutó 
tanulói létszám 11,5 11,5 12,6 12,7 
H. h. h. tanulók száma     0 0 

 
 
Infrastruktúra: 
Az intézményt folyamatosan bővítik és felújítják, ma már a korszerű iskola követelményeinek 
megfelel, tornateremmel és sportudvarral rendelkezik. 
 
Pedagógiai Program 
Nappali rendszerű, általános műveletséget megalapozó iskola, két párhuzamos osztállyal 
működik. Egyik osztályban német nemzetiségi kisebbségi nyelvoktató program szerint folyik 
a tanítás, a másik osztályban általános tanterv szerint. 
 
 
 
2.4.2.3 Általános iskolai ellátás összegző jellemzése 
 
Gyermeklétszám 
Az elmúlt években az általános iskolai gyermekek létszáma a következőképpen alakult: 
 
Önkormányzati fenntartású iskolák: 
 
 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Férőhely 4998 4998 4998 4998 
osztályok száma 188 189 188 158 
Gyerek létszám 4331 4253 4193 4007 
Kihasználtság 87 % 85% 84% 80% 
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A férőhelyek számának és a tanulói létszámnak az összehasonlítása  a vizsgált időszakban 
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Az általános iskolai tanulók létszámának alakulása a vizsgált időszakban 
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Nem önkormányzati fenntartású iskola: 
 
 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
férőhely 448 448 448 488 
osztályok száma 16 16 16 16 
gyerek létszám 369 367 379 393 
kihasználtság 82% 82% 85% 88% 
 
A statisztikai adatokból kiderül, hogy a város iskoláiban a tanulók létszáma egyenetlen. 
Vannak olyan iskolák (Kőrösi, Bolyai, Széchenyi) ahol az alapító okiratban meghatározott 
férőhelyszám felé közelednek a létszámok, több iskolában mélyen ez alatt vannak. 
A beiskolázást nehezíti, hogy a szabad iskolaválasztás jogával gyakran élnek a szülők, 
sokszor az iskolák körzetébe való gyors bejelentkezéssel. Így nehezen tervezhető az 
iskolákban az osztályok feltöltése.  
Speciális problémát jelent, hogy Érd vonzáskörzete igen nagy. Az általános iskolákban 
jelentős a szomszédos településekről Érdre ingázók száma. 
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Bejáró tanulók száma településenként, iskolánként: 
 

Bejáró tanulók 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 
II. Lajos Ált. Isk.  0 1 1 0 
Bolyai J. Ált. Isk. 135 113 114 110 
Móra F. Isk. 14 17 16 21 
Batthyány Ált. isk. 77 89 76 67 
Gárdonyi G. Ált. Isk. 6 10 6 8 
Széchenyi I. Ált. Isk. 25 14 21 20 
Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. 10 12 11 17 
Teleki S. Ált Isk. 11 10 6 5 
Hunyadi M. Ált. Isk. 

12 15 18 21 
VMG. 5-8. évf.     26 31 

Mindösszesen: 290 281 295 300 
 
Ugyanakkor a város földrajzi és közlekedési helyzetéből adódóan a nyilvántartások szerint 
jelentős számú diák ingázik Budapestre vagy a környező településekre. 
 
Nem érdi intézményekben tanuló érdi tanköteles gyermekek száma: 
Az alábbi táblázat iskolai körzetek szerint, tanévenkénti bontásban mutatja meg az 
elvándorlók számát: 
 

Iskolai körzet 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
II. Lajos Általános I. 2 2 2 - 
Bolyai Általános I. 9 8 10 6 
Batthyány Általános I. 9 9 8 11 
Gárdonyi Általános I. 8 9 9 5 
Széchenyi Általános I. 24 13 11 16 
Kőrösi Általános I. 23 25 22 17 
Móra F. Általános I. 23 25 22 16 
Teleki Általános I. 64 68 63 76 
Hunyadi Általános I. 7 7 17 19 
Összesen 146 141 142 149* 

 
*nem végleges, a 2007. okt. 26-i állapotot tükrözi. 
 
A táblázatból kitűnik, hogy a legtöbb tanuló a Széchenyi Általános Iskola, Kőrösi Csoma 
Általános Iskola, Teleki Sámuel Általános Iskola körzetéből választ más iskolát. a szülők, 
élve a szabad iskolaválasztás jogával a következő településre viszik gyermekeiket, szétszórva  
Budapest XI. és XII. kerület iskoláiba. 
 
2004/2005-ös tanévben Budapesten 74 tanuló tanult, főleg a XI., XII., XXII. kerületben; 
Budaörsön a Kesjár Csaba Általános Iskolában és az 1. sz. Általános Iskolában 47 tanuló. A 
Móra Ferenc Általános Iskola és Logopédiai Szakszolgálat érdi iskola helyett 18-an a 
Kozmutza Flóra (XXII.), 8-an a Montagh Imre Általános Iskolában (XI.) tanultak. 
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2005/2006-os tanévben Budapesten 94 tanuló tanult, a Hild József Általános Iskola (V.) 
mellett népszerű lett a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium (XI.) és a Bocskai 
István Általános Iskola (XI.). 
Budaörsön 30 tanuló választotta a Kesjár Csaba Általános Iskolát. 
A Kozmutza Flóra Általános Iskolában 16-an, a Montagh Imre Általános Iskolában 10-en 
tanultak. 
2006/2007-es tanévben 110 tanuló választott Budapesten iskolát. A Hild József Általános 
Iskola (V.), és a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium (XI.) mellett a Budai Nagy 
Antal és Kempelen Farkas Gimnázium (XXII.), Eötvös József Gimnázium (V.), Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola (IX.). 
Budaörsön a Kesjár Csaba Általános Iskolába 30 érdi diák iratkozott be.  
A Kozmutza Flóra Általános Iskolában 15-en tanultak, ebben a tanévben a Montagh Imre 
Általános Iskolában nem tanult érdi diák a nyilvántartások szerint. 
2007/2008-as tanév adati nem véglegesek, folyamatosan kapjuk az iskolaigazgatók 
jelentéseit. A 2007. október 26-i állapot alapján Budapesten 83 tanuló tanul, ugyanazokban az 
iskolákban, mint a 2006/2007-es tanévben.  
Budaörsön 61 tanuló a Kesjár Csaba Általános Iskolában és a Blenger Jakab Német 
Nemzetiségi Általános Iskolában. 
A Komutza Flóra Általános Iskolából nem jeleztek tanulót, a Montagh Imre Általános 
Iskolából 15 főt jelentettek le. 
 
Foglalkoztatottak száma 
 
2004-óta a tanulólétszámhoz és feladathoz igazodó pedagóguslétszám – meghatározási 
mechanizmus – működik a városban. A fenntartó évente felülvizsgálja a közoktatási 
törvényben meghatározott paraméterek alapján a pedagóguslétszámot, és a FELFIN által 
kidolgozott rendszer alapján határozza meg az intézmény álláshelyeinek számát. 
 
 2007. májustól a fenntartó minden iskolában felülvizsgálta a pedagógus létszámot, és 
aktualizálta az óraszám növekedésnek megfelelően. Ez a magyarázata annak, hogy az egy 
pedagógusra eső gyermeklétszám jelentősen megváltozott és eléri az országos átlagot. 
 

Az általános iskolákban dolgozó pedagógusok száma a vizsgált 
időszakban
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Infrastruktúra 
 
Általános iskoláink többsége iskolának épült, azonban mind műszaki állapotukban, mind 
helyiségkapacitásukban eltérőek. A város intézményhálózata korszerűsítés tekintetében nem 
követte azt a folyamatot, ahogyan a betelepülő családok iskoláztatási igénye elvárta volna.  
A helyhiányt toldásokkal, FORFA-technika alkalmazásával kívánták megoldani, ami akkor 
csak átmeneti megoldásnak tűnt, de végül végső megoldásként maradt meg és állandósult. 
Iskoláink állapota műszakilag felújításra szorul szinte minden tekintetben. 
 
Általános jellemzők: 
 
- Általános iskolába beiratkozott gyermekek száma az utóbbi 4 évben csökken. (80-200fő) 
- Általános iskolák továbbtanulási mutatói jók. 
- Az iskolák épületét nagyobb gyereklétszám oktatására tervezték vagy alakították át. Az 

iskolák nem használják ki teljesen a rendelkezésükre álló területet. 
- Normál létszámú általános iskolák esetében az önkormányzat a működési költség közel 

30-40 %-át finanszírozza. 
- Az iskolák költségvetésének több mint 85 %-át bérek, járulékok és személyi jellegű 

juttatások teszik ki.  
- Átlagban a dologi kiadások 50%-át a közmű költségek teszik ki. 
- A nevelési – oktatási intézményrendszere a múltból öröklött, javarészt korszerűtlen, nem a 

szabványoknak megfelelő épület. Korábbi épületek átalakítása, bővítése, felújítása során 
nyerték el mai formájukat. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nem arányos eloszlása jellemzi az iskolák 
közötti viszonyt. Az aránykülönbség nem haladja meg a 25 %-ot, azonban nem azonos 
terhet ró az egyes iskolákra és fennáll a gettósodás veszélye. 

 
 
A 2005/2006-2010/2011. tanévekre vonatkozó általános iskolai adatokat az alábbi 
táblázat tartalmazza: 
 

1-8. év. 
adatai 

II. 
Lajos 

Batthy 
ány 

Bolyai  Gárdo 
nyi 

Hunya 
di 

Kőrösi Széche 
nyi 

Móra Teleki Össze 
sen 

2005/2006 
létszám 96 512 776 458 325 800 656 107 630 4360 
Osztálysz. 8 24 30 23 17 31 25 10 29 197 
Ped. Szám 19 46 62 42 32 58 61 29 57 406 
2006/2007 
létszám  77 501 751 467 346 816 642 90 593 4283 
Osztálysz. 8 23 29 23 17 31 25 9 28 193 
Ped. szám 19 47 61 44 32 57 61 26 54 401 
2007/2008 
létszám 0 471 747 405 353 859 626 94 547 4102 
Osztálysz 

  18 28 19 16 31 24 7 22 165 
Ped. szám 0 47 52 36 26 51 53 20 47 332 
2008/2009 
létszám  0 427 709 445 314 876 660 86 504 4021 
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Osztálysz.   17 28 18 15 32 24 8 21 163 
Ped. szám 0 38 53 31 25 52 48 19 40 306 
2009/2010 
létszám  0 437 666 465 311 883 657 79 505 4003 
Osztálysz.   18 28 18 15 32 24 9 21 165 
Ped. szám 0 37 52 30 26 54 51 20 47 317 
2010/2011 
létszám  0 421 656 504 289 923 643 72 475 3983 
Osztálysz.   18 28 19 15 33 24 9 20 166 
Ped. szám 0 34 50 34 25 58 49 20 47 317 

 
Figyelembe véve az általános iskolák elmúlt öt tanévre vonatkozó adatait, a ténylegesen 
felvett tanulók, a kialakított osztályok, továbbá a pedagógusok számát, megállapítható, 
hogy fokozatosan csökkent az elmúlt öt tanév során a gyermeklétszám, a Batthyány 
Általános Iskola és Sportiskola, a Teleki Sámuel Általános Iskola, továbbá a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola (továbbiakban Hunyadi) mutatói nagyobb mértékben 
csökkentek, kihasználtságuk csökkenése tendencia.  
Az adatokból az is kiolvasható, hogy egyes iskolák, így a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola és a Széchenyi István Általános Iskola (továbbiakban Széchenyi) nem 
küzd létszámgondokkal. 
 
Szembesülhetünk ugyanakkor azzal a problémával, hogy a Széchenyi Általános Iskola 
tanulóinak elhelyezése – tekintettel az oktatást szolgáló épületek, tantermek állapotára, 
méretére, elhelyezkedésére, állagára - nem mondható igazán optimálisnak. Megoldást 
javasolt keresni arra vonatkozóan, hogy az oktatás feltételei a jelenlegi gazdasági 
helyzetben se romoljanak, inkább javuljanak.  
 
Miután a Hunyadi a csökkenő tanulólétszáma miatt szabad tanteremkapacitással 
rendelkezik, a földrajzi közelségben lévő Széchenyi tanulóinak elhelyezésére 
megoldásként jelentkezik az üres tanterem, kisterem állomány feltöltése, továbbá a 
tanulói létszám racionálisabb szempontú, magasabb létszámmal történő osztályba 
sorolása. 
 
Fenti adatok, információk ismeretében a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a 
Széchenyi István Általános Iskola átszervezésére egyesítéssel, összeolvadással egy új 
intézmény létrehozása mutatkozik megoldásként, mely eljárás eredményeként lehetőség 
nyílik a nevelés - oktatás minőségileg jobb feltételeinek megteremtésére. 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában működő közoktatási intézmények 
racionális, költségkímélő, hatékony működésének érdekében: 

1. felülvizsgálja az emelt szintű oktatásra- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 52. §-ban előírt órakereten felül- összesen heti 244 órában biztosított 
többletóra fenntarthatóságát, finanszírozhatóságát, továbbá annak lehetőségét, 
hogy az intézmények a jogszabályban biztosított óratömeg terhére hogyan tudják 
megvalósítani az emelt szintű oktatást, 

 
2. felülvizsgálja az egyéni foglalkozásra kötelezően biztosítandó órakeretet arra 

vonatkozóan, hogy az egyes intézményi óratömegek tartalmazzák-e az egyéni 
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foglalkozás időkeretét, amennyiben igen, szükséges-e további többletórákat 
finanszírozni a BTM-es tanulók ellátására tekintettel (Közokt. tv. 52. § (11) bek) 

 
3. felülvizsgálja a napközis ellátás időkeretét arra vonatkozóan, hogy van-e 

lehetőség - az ellátást igénylők számára tekintettel- 16 óra után a napközis 
csoportok összevonására, 

 
4. felülvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az osztályok létszáma az átlaglétszámok 

betartásával, a maximális létszám figyelembe vételére törekedve kerüljön 
kialakításra, szükség szerint módosítja az alapító okiratokban meghatározott 
maximálisan felvehető tanulók számát, a fenntartó engedélyezi a Közokt. 
törvényben meghatározott maximális létszámtól való eltérést, mely engedélyezett 
létszám nem térhet el az alapító okiratban meghatározott létszámtól.  

 
5. megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a jelenleg hat gazdasági szervezet helyett 

négy működjön a városi iskolák gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása 
érdekében, ás a változtatásra tekintettel  módosítja az alapító okiratokat, 
 

6. megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az önkormányzat fenntartásában működő 
közoktatási intézményekben a takarítást más, költségkímélő formában hogyan 
lehetne ellátni, pl. vállalkozásba kiadni, vagy a takarítandó terület figyelembe 
vételével határozza-e meg a feladatellátás személyi feltételeit. 

 
7. felülvizsgálja az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működését annak 

racionalizálása érdekében, valamint felkéri a polgármestert, hogy tegyen 
javaslatot az intézmény szolgáltatásainak piaci alapon történő értékesítésére 
azért, hogy az intézmény önkormányzati finanszírozását minimalizálni lehessen, 

 
8. felülvizsgálja a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működését. 

 
 
 
2.4.3 Középfokú iskolai ellátás 
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 középfokú intézményben kínál a város és 
környékének diákjai számára továbbtanulási lehetőséget. 
 
 
2.4.3.1 Gimnázium 
 
Magyarországon a gimnázium képviseli a használható tudás megszerzésének egyik 
intézményes lehetőségét. A rugalmas munkaerőpiac kialakítása során a gimnázium szerepe 
felértékelődik, nemcsak az egyetemre történő felkészítés iskolája lesz, hanem a széles bázisú 
elméleti tudással rendelkező minden irányban képezhető és átképezhető rugalmas munkaerő 
képzésének előkészítő oktatási formája is. 
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Vörösmarty Mihály Gimnázium (Érd, Széchenyi tér 1.) 
Alapító okirat szerinti felvehető tanuló létszám:  660 fő 
 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Tantermek száma  23  23 23  23  

Osztályok száma 21 21 20 20 

Tanulói létszám 649 653 633 642 

Osztályok átlaglétszáma 30,9 31,1 31,7 32,1 

Kihasználtság 98% 99% 96% 97% 

Pedagógus létszám 49 50 50 44 
Egy pedagógusra jutó 
tanulói létszám 13,2 13,1 12,7 14,6 

H. h. h. tanulók száma       0 
 
Gazdasági mutató: az egy tanulóra jutó működési kiadás  369 e Ft (2007-ben). 
 
Infrastruktúra 
 
1964-ben átadott gimnázium kezdetben 12, majd 14 tanteremmel és az első beiskolázott 
osztály 33 tanulóval működött. 
Az 1990-ben végrehajtott bővítéssekkel az osztálytermek száma is növekedett. Az épület 
műszaki állapota évről évre romlik, teljes körű felújításra szorul. A tantermek méretei nem 
felelnek meg az építészeti előírásoknak. 
 
Pedagógiai Program 
 
A hagyományos négyéves gimnáziumi képzés mellett 1993-ban megindult a nyolcosztályos 
gimnáziumi oktatási forma 1 osztállyal.  A négyéves képzés keretében emelt szintű oktatás 
folyik a következő tantárgyakban: biológia, kémia, angol, német, francia, matematika, az 
általános tantervű osztályok mellett. 
A gimnázium kiemelt figyelmet fordít a tehetséges diákok gondozására, eredményeik 
kiválóak. 
A gimnázium épülete kollégiumi szárnyat is magában foglal, de az igénybe vevő gyermekek 
számának fogyása miatt 2007. szeptember 1-től nem működik. 
2006. szeptemberétől az iskolában az ECL Nyelvvizsgaszervező Központ kapott helyet, mely 
vizsgalehetőséget biztosít angol és német nyelvekből.  
A Vörösmarty Mihály Gimnázium 2008 szeptemberében felmenő rendszerben Humán 
tagozatot indított a közgyűlés határozata értelmében. 
 
 
2.4.3.2 Szakközépiskola, szakiskola 
 
A munkaerőpiac igényeit csak a keresletnek megfelelő szakképzettségű és megfelelő általános 
műveltségű szakmunkások tudják kielégíteni.  
A helyi munkaerőpiac keresletének megfelelő szakképzés kialakításának folyamata jóval 
lassúbb, mint magának a gazdaságnak a területszerkezeti változása.  
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A strukturális munkanélküliség egyik fő oka, hogy a szakképzés csak időbeli késéssel, 
konfliktusok árán tudja követni a kereslet változását. 
 
 
Kós Károly Szakképző Iskola (Érd, Ercsi út 8.) 
Alapító okirat szerinti felvehető tanuló létszám:  770 fő 
 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Tantermek száma  19 19  19  19  

Osztályok száma 21 21 20 19 

Tanulói létszám 609 586 542 498 

Osztályok átlaglétszáma 29,0 27,9 27,1 26,2 

Kihasználtság 79% 76% 70% 65% 

Pedagógus létszám 44 44 46 32 

Egy pedagógusra jutó 
tanulói létszám 13,8 13,3 11,8 15,6 
H. h. h. tanulók száma         

 
Gazdasági mutató: az egy tanulóra jutó működési kiadás 459 e Ft (2007-ben) 
 
Infrastruktúra 
 
Az oktatás több épületrészben történik. Az épületrészek közötti összeköttetés nem megoldott. 
Az épületrészek korszerűsítése időszerű feladat.  Nem rendelkezik aulával, és megfelelő 
méretű tornateremmel.  A szakképzési alapba betett összeget kizárólag a tanműhelyek 
fejlesztésére fordíthatják. Problémát jelent a tanműhelyek működtetése, a változó gazdasági 
helyzetben a nagy vállalatok megszűnésével a gyakorló helyek működése bizonytalan. 
Mindaddig, amíg a működő gazdaság a gyakorlati képzést át nem vállalja az iskolától, a 
költségigényes tanműhelyeket fenn kell tartani. 
 
 
Pedagógiai Program 
 
Az intézményben nappali rendszerű szakközépiskolai és szakiskolai oktatás folyik. A tanulók 
több szakmában szerezhetnek OKJ szakképesítést. A szakképzőben karosszéria lakatos, 
szobafestő–mázoló és tapétázó, élelmiszer és vegyiáru kereskedő, gépíró és szövegszerkesztő, 
vízvezeték- és központi-fűtésszerelő, női ruhakészítő szakmákra képeznek. A Kós Károly 
Szakképző Iskola közgyűlési határozat alapján 2011. szeptemberétől vendéglátás- 
idegenforgalom szakirányt indíthat. 
 
 
A szakiskolai tagozatnak biztosítani kell Érd MJ Város közigazgatási területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, tanköteles korú, de sikertelen felvételit tett tanulók beiskolázási 
kötelezettségét és szükség szerinti felzárkóztató képzését. 
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2.4.3.3 Középfokú ellátás összegző jellemzése 
 
Gyereklétszám 
A középfokú oktatásban részt vevő tanulók száma az elmúlt években a következőképpen 
alakult. 
 

Középfok 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 
Osztályok száma 42 42 40 39 
Tanulói létszám 1258 1239 1175 1140 
Pedagógus létszám 95 94 95 86 
Kihasználtság: 88% 87% 82% 80% 

 
Foglalkoztatottak száma: 
2004 óta a tanulólétszámhoz és a feladatokhoz igazodó pedagóguslétszámot biztosít a 
fenntartó a gimnáziumi feladatok ellátásához, a tehetséggondozáshoz és felzárkóztatáshoz, a 
korábban ismertetett FELFIN alapján. 
A gimnázium pedagógusai sikeresen készítenek fel rangos és nemzetközi versenyekre 
tanulókat. 
 
Infrastruktúra 
A középfokú képzést biztosító intézményeink épületei nem teljes mértékben felelnek meg  a 
korszerű iskolai követelményeknek, szükséges lenne egy műszaki állapotfelmérés után 
felújítási terv elkészítése és megvalósítása. 
 
Általános jellemzők 
 
Gimnázium 
 
- A gimnáziumba minden évben többszörös a túljelentkezés, a tanulók kétharmada érdi, 

egyharmada a környező településről jár a gimnáziumba. 
- Továbbtanulási mutatója 87,4%. 

- A működési költségek több mint 25 %-át a fenntartó önkormányzat finanszírozza. 
- Működési költségeinek 90%-át az élő munka költségei teszik ki. 

- Dologi költségek több mint 50 %-át a közmű alkotja. 
- Épülete korszerűtlen, felújításra és bővítésre szorul. 

 
 
Szakközépiskola, szakiskola 
 
- A gyermeklétszám évről – évre csökken. 
- Az indított szakokra jelentkezők között nagy a szóródás. 

- A tanulók 30%-a tanul tovább. 
- Az intézmény rendelkezésre álló tantermi férőhely nincs kihasználva. 

- Működési költsége 45 %-át a fenntartó önkormányzat finanszírozza, amennyiben a 
gyereklétszám csökken, úgy az önkormányzat finanszírozási igénye emelkedik. 
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- Működési költség 80%-át az élő munka költségei teszik ki. 

- Az intézmény működési költségének több mint 85 %-át az élőmunka költségei teszik ki. 
- Dologi költségek 25 %-át a közmű költségek adják. 

- Az iskola főépülete jó állapotban van, de rendszeres karbantartást igényel, a tanítás még 
egy FORFA épületben folyik. 

 

2.4.4 Tanórán kívüli ellátás 
Napközi, tanulószobai ellátás 
 
A napközi-otthonos  feladatellátás a közoktatási rendszer egyik legfontosabb eleme, hiszen a 
tehetséggondozás, felzárkóztatás, valamint a nevelés egyik lehetséges színtere. 
A fenntartó minden évben az iskolakezdéskor a szülői igényeknek és a törvényi előírásoknak 
megfelelően pedagógus álláshelyet, vagy órakeretet biztosít a feladat ellátására. 
 
Az igénybevevők létszáma városi szinten: 
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04/05 246 88 223 35 274 187 159 69   1281 
05/06 236 75 83 44 278 225 168 81   1190 
06/07 247 65 63 51 307 261 178 94   1266 
07/08 245 74 67 58 302 233 179 91   1249 

            
Tanuló    
 szoba 

           

04/05 44   18    16 343  421 
05/06 24   18    22 43  107 
06/07 23   18    16 44  101 
07/08 14    28 41  27   110 

 
 
 
2.4.5 Gyógypedagógiai ellátás 
Az elmúlt évek változásai következtében egyre erősödő társadalmi igényként jelentkezik a 
különleges gondozást, speciális ellátást igénylő gyermekek nevelés – oktatása a megfelelő 
intézmények keretében. 

A jelenlegi oktatás politika azt a célt tűzte ki, hogy a többségi intézmények az integrált 
oktatás keretében végezzék ezt a feladatot.  Amellett, hogy az integráltan nevelt tanulók 
száma folyamatosan nő, ellátásuk nem teljesen megoldott. A feladat megoldása kétféle képen 
történik: 
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a) Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése 

Valamennyi érdi önkormányzati általános iskola alapító okirat tartalmazza az SNI-s gyerekek 
oktatását, nevelését, de sem a tárgyi, személyi feltételekkel, sem pedagógiai programokkal 
nem rendelkeznek a feladat megfelelő szintű ellátásához. 
b) Értelmi fejlődésben akadályozott tanulók szegregált alapfokú képzése 

Ezen tanulók képzése  a Móra Ferenc Általános Iskolában és a Logopédiai  Szakszolgálatban 
folyik, városi és települési beiskolázással. 

 

Móra Ferenc Általános Iskola (Érd, Holló tér 1.) 
Telephelyek: Érd, Csóka u. 7. 
           Érd, Csóka u. 1. 
Alapító okirat szerinti felvehető tanuló létszám:  130 fő 
 
 

Év 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 

Tantermek száma 13 13 13  13 

Osztályok száma 10 10 9 8 

Tanulói létszám 112 107 90 94 

Osztályok átlaglétszáma 11,2 10,7 10,0 11,8 

Kihasználtság  86% 82%  69%  72%  

Pedagógus létszám 32 29,5 29,5 18 

Egy pedagógusra jutó 
tanulói létszám 3,8 3,8 3,1 5,2 
H. h. h. tanulók száma     33 13 

 
Gazdasági mutató: az egy tanulóra jutó működési kiadás 460 e Ft (2007-ben). 
 
Infrastruktúra 
A mai Batthyány Általános Iskola régi épületét kapta meg az iskola. A többszöri felújítás után 
sem felel meg az alapvető igényeknek, normáknak. 
Az épület műszaki állapota javításra szorul. Jelenleg 3 telephelyen működik 5 épületben, 
melyek közül 3 kőépület, 2 faépület. 
 
Pedagógiai Program 
Az iskolába a Pest Megyei Komplex Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság 
javaslata alapján iratkozhatnak be a tanulók. Az iskola feladata a nem integrálható, enyhén 
fogyatékos tanulók nappali rendszerű oktatása. Pedagógiai munkáját a fogyatékos tanulók 
iskolai oktatásának tantervi irányelve alapján készített helyi tanterv határozza meg. A Móra 
Ferenc Általános Iskola 2009-től ellátja a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket, 
2010-től pedig az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulókat is.  
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2.4.6 Alapfokú művészeti ellátás 
A feladat ellátása az alapfokú művészetoktatási intézményben folyik. 
 

 
Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Érd, Felső u. 33. 

    Érd, Felső u. 45.) 
Alapító okirat szerinti férőhely: 560 fő 
 

 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
tanulók száma 484 503 518 509 516 
pedagógusszám* 29 33 33 34 33 

 
* főállású dolgozók 

 
Az intézmény alapfokú zenei oktatást végző speciális iskola, amelyben kiselőképző, 
hangszeres előképző, alap- és továbbképző évfolyamokon folyik az oktatás. 1966-ban 
alapították, városi beiskolázású intézményként. A Batthyányi iskola kivételével valamennyi 
hangszeres oktatást folytató telephelyen működik elméleti foglalkozás, szolfézsóra.. Jelenlegi 
tanszakai: vonós, fafúvós, rézfúvós, harmonika, zongora, szolfézs és pengetős hangszerek, 
ütőhangszerek, magánének. Ezen kívül zenekari és kamarazenei foglalkozásokat is tartanak. 
A gyermekek egy részének a zenei oktatást általános iskolákba kihelyezett foglalkozásokkal 
biztosítja, megkímélve őket a központba való bejárástól.  
Az alapfokú művészeti képzésbe szívesen kapcsolódnak be a hátrányos helyzetű tanulók is, 
zeneterápiás foglalkozásokkal segítünk a mentális fejlődési problémával küzdő gyermekek 
személyiségének fejlődésében. 
 
Növendéklétszám eloszlása (2007. okt.1.) 
Központ 33  122 fő (24%) 
Központ 45 142 fő (27%) 

Összesen: 264 fő (51%) 
Széchenyi 90 fő (17,5%) 
Kőrösi 119 fő (23%) 
Móra 5 fő (1%) 
Teleki 18 fő (3,5%) 
Gárdonyi 17 fő (3,5%) 
Batthyány 3 fő (0,5%) 

Összesen: 252 fő (49%) 
 

 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Tantermek száma központ 14 14 14 14 
Tantermek száma kihelyezet oktatási 
helyszíneken 20 22 15 22 

Tanulói létszám 503 518 509 516 
Kihasználtság – heti órakeret (jelen 
tanévben több óra igény jelentkezik, a 
FELFIN órakeret megkötése miatt azonban 
csak ennyi engedélyezett) 639,5 638,5 639 660 

Pedagógus létszám 42 40 41 39 
Egy pedagógusra jutó tanulói létszám 
főtárgy+szolfézs tanárok 11,98 12,95 12,41 12,9 
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Egy pedagógusra jutó tanulói létszám 
szolfézs tanárok nélkül  13,59 14,8 14,14 15,18 

Hátrányos tanulók száma    4 
 
Gazdasági mutató: az egy tanulóra jutó működési kiadás 198 e Ft (2007-ben). 
 
Bejáró tanulók száma  
 

Település 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, Diósd, 
Budapest, Törökbálint, Százhalombatta, 
Velence, Baracska, Ercsi, Beloinannisz, 
Martonvásár, Kajászó     36 26 37 52 

 
A 2007/2008-as tanévben bontva: 
 

Település fő 
Tárnok 19 
Sóskút 9 
Pusztazámor 3 
Diósd 5 
Budapest 4 
Törökbálint 1 
Százhalombatta 2 
Velence 1 
Baracska 2 
Ercsi 1 
Beloinannisz 1 
Martonvásár 1 
Kajászó 3 

 
 
Az iskolában dolgozó pedagógusok száma 
 

 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Főállású 33 33 34 33 
Mellékfoglalkozású 9 7 7 6 
Összesen 42 40 41 39 

 
Általános jellemzők 
 
Művészeti iskola 

- A zeneiskolába minden évben túljelentkezés van, a tanulók várólistára kerülnek.  
- Továbbtanulási mutatója: 
- 2003/2004:  3 fő,  
- 2004/2005: 1 fő 
- 2005/2006: 3 fő 
- 2006/2007: 4 fő 
- 2007/2008: 2 fő 
 



ÉrdI�KÖzLÖny

140

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

41 

- Egy pedagógusra jutó tanulói létszám: lásd fentebb a táblázatban 
- Az intézmény rendelkezéseire álló tantermi férőhely kapacitás: kihasználtsága maximális 
- Az oktatás költségeit – a térítési díjakból, tandíjakból befolyó összeg figyelembe vételével 

- a fenntartó önkormányzat kiegészíti.  
- Működési költségeinek 95%-át a bér és járulékos költségei teszik ki. 
- Dologi költségek több mint 50 %-át a közmű alkotja. 
- Épülete korszerűtlen, felújításra szorul. 
 
Infrastruktúra 
Az iskola központja két épületben található. Az egykor családi háznak, illetve vadászháznak 
épült lakóházak a modern zeneiskolai követelményeknek nem felelnek meg. Meggondolandó 
egy új épület kialakítása, vagy a Felső u. 33. épületének bővítése. 
 
Pedagógiai program 
Pedagógiai programjukat a 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet alapján készítették el. 
 
 
2.4.7 Pedagógiai szakszolgáltatások 
 
A szülő és a pedagógus nevelő munkáját és a nevelési – oktatási intézmény feladatainak 
ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti.  
 
Városunkban az alábbiak működnek: 
 
Logopédia 
Logopédusaink (11 álláshely) a Móra Ferenc Általános Iskolában és a logopédiai 
szakszolgálat pedagógus-állományához tartozóan utazó logopédusként látják el a város 
óvodáiban és általános iskoláiban a feladataikat. 
 

 2000/2001 
tanév 

2001/2002 
tanév 

2002/2003 
tanév 

2003/2004 
tanév 

2004/2005 
tanév 

2005/2006 
tanév 

2006/2007 
tanév 

ellátottak 
száma 
(gyerek 
+ 
felnőtt) 

30 65 89 167 318 454 451 

Alkalom  
száma 986 1784 2308 5475 8726 13440 13310 

 
 
 
Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelési ellátás városi szinten nem megoldott 
Néhány iskola alkalmazásában van gyógy-testnevelő, aki csak saját iskolai szinten látja el a 
feladatot, a többi iskolában az ellátás nem biztosított. 
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Városi Nevelési Tanácsadó  (Érd, Csóka u. 7.) 
Telephely: Érd Bagoly u. 2/a. 
 
Az Érdi Nevelési Tanácsadó 1981-ben kezdte meg működését a Budaörsi Nevelési Tanácsadó 
egységeként. 1986-ban vált önálló intézménnyé. Az ellátandók száma folyamatosan 
emelkedik. 
 
A Nevelési Tanácsadó forgalmi adatai: 
 

 2000/2001 
tanév 

2001/2002 
tanév 

2002/2003 
tanév 

2003/2004 
tanév 

2004/2005 
tanév 

2005/2006 
tanév 

2006/2007 
tanév 

ellátottak 
száma 
(gyerek + 
felnőtt) 

345+176 373+158 394+125 651+168 480+251 671+528 761+419 

Alkalom  
száma 4452 alk. 4194 alk. 3710 alk. 4141 alk. 4677 alk. 6072 alk. 10938 alk. 

iskola- 
érettségi 149 fő 107 fő 125 fő 109 fő 97 fő 114 fő 132 fő 

 
 
Központi feladatként ellátott alaptevékenysége: 
 
Pedagógiai szakszolgálat, nevelési – pszichológiai tanácsadás, beilleszkedési zavarokkal, 
tanulási nehézségekkel, magatartási zavarokkal küzdő gyerekek, tanulás problémáinak 
feltárása, korrekciós célú, családközpontú foglalkoztatás komplex pedagógiai és pszichológiai 
módszerekkel, iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése, szakvélemény készítése. 
 
Megállapodási szerződés keretében Diósd ellátását is biztosítja.  
Alkalmazotti létszám: 12 pedagógus (pszichológus, fejlesztő pedagógus), 1 pszichiáter, 1 
adminisztrátor, 1 szociális munkás 
 
Infrastruktúra 
 
Jelenleg a Móra Ferenc Általános Iskola és Logopédiai Szakszolgálat Csóka utcai épületének 
tetőterében és egy alsó szinten lévő termében, valamint 2004 óta a Bagoly utcai családi 
házból kialakított intézményben működik. 
A rendelkezésre álló épület és helyiségek nem elegendőek a megnövekedett munka 
elvégzésére. 
A Városi Nevelési Tanácsadó neve 2008. július 1-jétől: Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat. Címe: Érd, Fő út 42. 
 
 
2.4.8 Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 
 
A Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet megszűnésével a feladatellátás megyei szintű 
szervezése is megszűnt. 
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Hiány mutatkozik az alábbi területeken: 
- pedagógus képzések, továbbképzések segítése 
- tanulmányi versenyek szervezése 
- szaktanácsadás 
- intézményekben folyó oktató – nevelőmunka eredményének mérése, értékelése 
- tanügy-igazgatási segítségnyújtás 
 
Az intézményekben szakmai munkaközösségek működnek. A fenntartó 7/2004. (I. 29.) ÖK. 
határozatában az alábbiakban szabályozta a létszámukat.  

 óvodákban                       max. 2 
 iskolákban 500 fő alatt:   max. 5 
 iskolákban 500 fő felett:  max. 9 

 
Nem megoldott a mérés – értékelés feladatainak ellátása sem iskolai, sem városi szinten. 
 
 
2.4.9 Informatikai ellátás 
 
Az elmúlt években az országos közoktatási politika előtérbe helyezte a számítástechnikai 
eszközökkel való ellátottság fontosságát, melynek lebonyolítását a 3/2005. (II.3.) OM 
rendeletben  szabályozták.   
 
A rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylési rendjéről 
szól, mely szerint az informatika normatíva felhasználható: 
 

 hardver eszközök megszerzésére 
 iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver beszerzésére és működtetésére 
 informatika fejlesztésre 

 
2006-ban az intézményvezetők a Taninform iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver –t 
választották az ajánlatok közül, de sajnos még nem töltötték fel az intézmények az adatokat. 
Ezzel saját munkájukat nehezítik, mert egy adatbázisból tudnának információkat lekérdezni. 
A 2006. évben a fenntartó külső szakértő segítségével felmérte az intézményekben működő 
informatikai rendszereket és az intézmények műszaki állapotát. 
A helyzetfelmérés azt igazolta, hogy nagy az eltérés az informatikai ellátás területén az egyes 
intézmények között.  Az ellátást biztosító elektronikus hálózat mindenhol felújításra szorul, az 
informatikai ellátás műszaki és szakmai színvonala alacsony és nem biztonságos.  

A rendelkezésünkre álló informatika normatíva felhasználásával biztosítjuk minden 
intézményünkben : 

- a szakszerű és biztonságos műszaki háttár megteremtését 
- az informatikai rendszer kiépítését 

- szoftverfejlesztést 
- gépekkel és hálózatokkal kapcsolatos szerviz-munkákat 

- hálózati adminisztratív tevékenységek ellátását. 
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2.4.10 Felnőttoktatás 
  
A városban a középfokú végzettséget adó felnőtt oktatást a  BBuuddaakkaalláásszz  GGiimmnnáázziiuumm  ÉÉrrddii  
TTaaggiisskkoolláájjaa  llááttjjaa  eell,,  melynek fenntartója a SZILTOP Oktatási Kht. (2011 Budakalász, 
Erdőhát u. 84.) 
A gimnázium a Bolyai János Általános Iskolában kapott helyet a működésre, létszám adatai a 
következők: 
 
 

 
A felnőttoktatás másik területe az érettségire épülő szakképzés, ami a Kós Károly Szakképző 
Iskolában folyik 13. és 14. évfolyamon. 
 
 
2.4.11 Helyettesítési rendszer 
 
A helyettesítési rendszernek nincs hagyománya, az óvodák, általános iskolák és középiskolák 
szakember ellátottsága jó, a tartós távollétek miatt szükséges helyettesítéseket intézményi 
kereteken belül megoldják. Problémát jelenthet a kis óraszámban tanított tantárgyak szakmai 
ellátásának biztosítása, ennek megoldására városi szinten célszerű lenne egy feladat-ellátási 
rendszer kidolgozása. 
 
2.5 Közoktatási minőségfejlesztő program 
Az évtized legjelentősebb hazai közoktatási fejlesztései között szerepel a minőségbiztosítás, 
helyesebben minőségfejlesztési programok oktatási területen történő bevezetése. 

A közoktatás minőségfejlesztés jelentősége a fenntartói oldalról az, hogy az intézményekben  
három területen történik jelentős előrelépés: 

 az intézményi oktatási - nevelési alapfeladat tekintetében, 
 a működést támogató feladatok szabályozottsága terén, az intézményi 

szervezetfejlesztés területén, valamint 
 a folyamatos fejlesztés, javítás készségének és igényének terén. 

Ennek megfelelően az intézmények működése kiszámíthatóbb, hatékonyabb és a helyi 
környezetre érzékenyen reagáló, dinamikus lesz. 

Mindezek érdekében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészítette Önkormányzati 
Minőségirányítási Programját (ÖMIP), melyet a közgyűlés 87/2007. (III.22.) sz. közgyűlési 
határozatával elfogadott. Az intézmények a fenntartói minőségfejlesztési program alapján 
készítették el az Intézményi Minőségirányítás Programjukat (IMIP), melyet az Oktatási és 
Művelődési Bizottság fogadott el. Az ÖMIP meghatározza a város fenntartásában működő 
oktatási intézmények minőségfejlesztési rendszerét, a fenntartó irányítási, tervezési, 
ellenőrzési és mérési, értékelési feladatait. 

tanév  érettségizett 
tanuló 

összes tanuló 
létszám: 

2004/2005 124 fő 580 fő 

2005/2006     105 fő     579 fő 

2006/2007 132 fő 578 fő 



ÉrdI�KÖzLÖny

144

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

45 

2.6 Gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
Érd Megyei Jogú Város a közoktatási törvényben megfogalmazottak alapján 2007. júliusában 
elkészítette az Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és az Esélyegyenlőségi Terv c. 
dokumentumait, melyet a közgyűlés 263/2007. (X.18.) közgyűlési határozatában elfogadott 
 
2.7 SWOT – elemzés a város közoktatásáról 
 
 

 
Erősségek 

 
Gyengeségek 

 
- Az országosnál kedvezőbb demográfiai helyzet 
- Erős kapcsolat az oktatásirányítás és az 

intézmények között. 
- Magas szakmai felkészültség. 
- Alapvetően megfelelő irányítási és nevelési 

keretek léteznek. 
- Tervezési dokumentumok és szabályok 

megléte. 
- Helyi Pedagógiai Program és tanári programok 

kínálata színes. 
- Teljes körű kínálat az oktatás – nevelés  

területén. 
- Érdi pedagógiai napok 
- Rendelkezésre álló pedagógus létszám 
- Pályázatokon való részvétel 
- Tanulmányi kirándulások 
- Intézményi hagyományok 
- Nyári napközis táborok 
- Együttműködés a civil szervezetekkel 
 

 
-     Forráshiány. 
- Infrastruktúra állapota, felszereltsége. 
- Együttműködési tradíciók hiánya. 
- Szakmai szolgáltatások hiánya. 
- Sajátos nevelési igényű gyerekek 

szakszerű ellátásának hiánya , integrált 
neveléstől idegenkedés. 

- A feltételek hiányossága 
- Innováció 

 
Lehetőség 

 

 
Veszélyek 

 
 
- Pályázatok 
- Szakmai együttműködés erősítése. 
- Közoktatási infrastruktúra rendszer 

kialakítása. 
- Munkaerő gazdálkodás racionalizálása. 
- Helyettesítési rendszer kialakítása. 
- Szakmai feladatok felajánlása kistérségi 

szinten. 
- Innovációs kultúra kialakítása 

 
- Rossz konfliktuskezelési technikák 

alkalmazása. 
- Résztvevők ellenérzése a változásokban. 
- Finanszírozás bizonytalansága, 

kiszámíthatatlansága. 
- Kiszámíthatatlan gyermeklétszám. 
- Szomszédos települések oktatáspolitikai 

elképzeléseinek hiányos ismerete. 
- Törvények gyakori változása. 
- Munkahelyek bizonytalansága. 
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2.8 A 2004-es Intézkedési Tervben meghatározott feladatok és végrehajtásuk: 
Feladat – meghatározás 
 
- Taneszköz ellátás és fejlesztés programjának elkészítése, a megvalósulás felülvizsgálata.  

A feladat elvégzése folyamatban van, rendszeresen figyeljük a pályázati lehetőségeket 
is. 

- A számítástechnikai képzés fejlesztése, a hardver fejlesztések támogatása, teljes körű 
Internet hozzáférés biztosítása.  

2007. márciusától minden intézményben megtörtént a műszaki állapotfelmérés,  
elkészült a számítógépek leltározása és elkezdődött a számítástechnikai rendszer 
kiépítése. Az  elvégzett munkákról havi jelentés készült. 

- A meglévő és leendő testvérvárosi kapcsolatok lehetőségeinek kihasználása – gyerekek 
nyelvi táboroztatása, csereüdültetések biztosítása. 

Tervezése folyamatban, az igények és lehetőségek felmérése a Stratégiai Iroda 
munkatársai által megtörténtek. 

- A minőségbiztosítási politika kialakítása.  
Elkészült az ÖMIP és az intézményi IMIP is. 

- A szakképzési profilok két évenkénti felülvizsgálata. 
A felülvizsgálat folyamatosan, tanévenként történik, csak azt a szakmacsoportot 
indítja az iskola, amelynél megfelelő számú tanuló jelentkezik. 

- A városi intézményekben dolgozók anyagi és erkölcsi elismerési rendszerének 
kidolgozása és az intézményi szabályzatokba történő beillesztése.  

Az intézmények a törvényi előírásoknak megfelelően kidolgozták az IMIP részeként, 
az intézményvezetőké az ÖMIP-ben szerepel, elkészült a 48/2007. (XI.26.) KGY. sz. 
rendelet, mely a közalkalmazottak juttatását szabályozza városi szinten.  

- A városi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata.  
Ebben a dokumentumban realizálódik. 

 
Feladatterv 
 
- Új nevelési – oktatási intézmények pályázati tervdokumentációinak elkészítése, a régi 

intézmények korszerűsítése rotációs rendszerben. 
Gárdonyi Géza Általános Iskola tervdokumentációja a pályázathoz elkészült, a többi 
intézményé anyagi források hiányában nem. 

- A meglévő műszaki tervek összegyűjtése, aktualizálása, a hiányzó tervek pótlása. 

Nem történt meg. 
- A területi ellátást biztosító intézmények kiépítése, fejlesztése. 

Nem történt meg, kistérségi szinten történő feladatellátás lehetőségét meg kell 
vizsgálni. 

- A pedagógiai szakszolgálat kiszélesítése, az intézmény elhelyezésének végleges megoldása. 
Nem történt meg. 

- A 3. sz. Iskola (Móra Ferenc) elhelyezésének végleges megoldása 
Nem történt meg. 

- A Városi Zeneiskola elhelyezésének végleges megoldása. 
           Nem történt meg. 
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- Meg kell vizsgálni a közös fenntartású intézmények működtetésének lehetőségét. 

Kistérség megalakulásával lehetőség nyílik a tervezésre. 
 
 
3. Közoktatási koncepció és fejlesztési stratégia 
 
3.1 Alapelvek 
 
- Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése az oktató-nevelő munka terén a gyermek, tanulók 

érdekeit szem előtt tartva együtt kíván működni a településen működő 
intézményvezetőkkel és a nevelésben, oktatásban érintett minden érdekelt féllel. 

- Az önkormányzat a kötelező és vállalt feladatait a gazdasági lehetőségekhez mérten 
kívánja ellátni, az erőforrások legjobb kihasználása mellett, optimális munkaszervezéssel, 
irányítással, a párhuzamosságok kiiktatásával. 

- Az intézményhálózat hatékony működtetése érdekében a közoktatási törvény ajánlásának 
megfelelően a következő alapértékeket tartjuk kiemelt fontosságúnak:  

 A művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlását. 

 Lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságának 
érvényesítését. 

 Hazaszeretetre nevelést, az egészséges nemzettudat kialakítását. 
 Alapvető erkölcsi értékek elsajátítását. 

 Tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítését. 
 A nemzeti kultúrának, mint egyedi, de az európai, illetve az egyetemes kultúra 

részének megőrzését, ápolását. 
 Nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának mint a magyar kultúra szerves 

részének megőrzését. 
 Minőség és hatékonyság növelését minden intézménytípusban. 

 Kulcskompetenciájú oktatás megvalósítását. 
 Iskoláinkban biztosítani a tudásalapú társadalom által megkövetelt készségek 

fejlesztését, az infokommunikációs technológiák alkalmazásában jártasság 
megszervezését. 

 Munkaerő piaci igényekhez igazodó szakképzés modern eszközökkel és 
módszerekkel történő biztosítását. 

 
 
3.2 Fenntartói célok, kiemelt feladatok 
 
Az önkormányzat alapvető céljai: 
 
- A törvényben megjelölt kötelező alapfeladatainak ellátása a nevelési és oktatási 

intézményekben a feladatellátás tartalmának, mértékének az igényekhez és az anyagi 
lehetőségeihez való igazítása. 
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- A kötelező feladatokon túl a területi igények célirányos kielégítése a rendelkezésre álló 
pénzügyi lehetőségeken belül. 

- A feladatellátás során a közoktatás megfelelő színvonalú feltételrendszerének biztosítása, 
az intézmények működésének finanszírozása. 

- A nevelési és oktatási intézmények szakmai autonómiájának tiszteletben tartása mellett: 

 a nevelő-oktató munka folyamatos, minőségi fejlődésének biztosítása 
 a szülők és a tanulók igényeinek kielégítése a lehetőségek függvényében 

 az idegen nyelv oktatásának minőségi javítása 
 a napközi otthonos ellátás tartalmi és csoportszervezésének szabályozása 

 tehetséggondozás fejlesztése 
 intézmények számítógépekkel való ellátottságának javítása 

 integrált oktatás fejlesztése 
 tanulási és magatartás zavaros tanulók szűrése, és a megfelelő ellátás 

biztosítása. 
- Nem helyi önkormányzati fenntartók bevonása az oktatási-nevelési feladatellátásba 

- Pedagógiai szakszolgálat kínálatának bővítése. 
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás megteremtése. 

 
Az önkormányzat a következő időszakban kiemelt figyelmet kíván fordítani: 

- A közoktatási intézmények működtetése színvonalának fejlesztésére és a szükséges 
anyagi források biztosítására, ugyanakkor a közpénzekkel való gazdálkodás felelősségét 
érezve, a közoktatási intézmények rendszeres és korszerű ellenőrzésének szükségességére. 
(gazdasági és szakmai tekintetben egyaránt) 

- Az intézményhálózat racionális működésére a csökkenő gyermeklétszám 
figyelembevételével, a férőhelyek, illetve az épületek kihasználtságára. 

- A nevelés – oktatás tárgyi eszközeinek fejlesztésére a felújítási, valamint az 
eszközfejlesztési ütemterv szerint. 

- A nevelés – oktatás személyi feltételeinek szinten tartására, szükség szerinti fejlesztésére, 
a feladatellátás és a gyermeklétszám függvényében. 

- Az oktatás hatékonyságára, eredményességének ellenőrzésére, a mérési, értékelési és 
ellenőrzési rendszer bevezetésére. 

 
- A szakmai munka alábbi területeire: 

 óvodánkban az óvodáskorú gyerek életkori sajátosságainak figyelembevételével 
játékos tevékenységgel készíteni fel a gyermeket az iskolai életre. 

 általános iskolában 

 az alapkészségek (olvasás, írás, számolás) megnyugtató elsajátítására, 

 az idegen nyelv ismeretének biztosítására, 
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 számítógép használat beépítésére az oktatás folyamatába, 

 igényes életmódra nevelésre (drog-ellenesség, testi-lelki nevelés, helyes 
életvitel kialakítása), 

 a gyógytestnevelés fejlesztésére, 

 a középiskolai oktatás eredményeinek megőrzésére, fejlesztésére 
 a minőségbiztosítás kiemelt kezelésére, 

 a pedagógusmunka hatékonyságának elismerésére, 
 az intézményvezetői munka hatékonyságára, elismerésére, ellenőrzésére, a 

vezetői munka felelősségének hangsúlyozására,  
 a szakszolgálatok működésének fejlesztésére 

 szakképzés munkaerő-piaci igényeknek történő megfeleltetésére. 
A megfogalmazott céljaink számos pontban egyeznek Pest megye Önkormányzatának feladat-
ellátási, intézményhálózat- működtetési és fejlesztési tervében megfogalmazottakkal. 

 
3.3 Feladatellátás 
Kötelező és nem kötelező feladatok ellátása 

Érd Megyei Jogú Városként a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénynek 
megfelelően ellátja saját hatásköreként a megyei önkormányzati feladat és hatásköröket is. Az 
elkövetkezendő időszakban nem cél az önként vállalt feladatok szűkítése, de racionalizálás 
igen. Az anyagi lehetőségek korlátozottsága miatt a kötelező feladaton túli egyéni szülői 
kívánságokat csak a szülők anyagi tehervállasával tudjuk teljesíteni. (pl: úszás, nyelvoktatás, 
zeneoktatás) 
Kötelező feladatok: 
- óvodai nevelés 
- általános iskolai nappali oktatás 

- SNI nappali rendszerű általános iskolai nevelés (integrálhatók számára) 
- napközi és tanulószoba működtetése (általános iskolán belül) 

- pedagógiai szakszolgálat működtetése 
- diáksport  (általános iskolában és középfokú oktatásban) 

- szakképzés 
- szakközépiskolai ellátás 

- nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 
- alapfokú művészeti oktatás (zene művészeti ág) 

- nevelési tanácsadás 
- logopédiai szolgáltatás 

- gyógypedagógiai oktatás 
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Vállalt feladatok 
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
- tanulmányi ösztöndíjpályázat 

- pedagógus továbbképzés támogatás 
- Érd Kiváló Diákja kitüntetés 

- Érd Közoktatásáért Díj 
- Kulturális Keret pályázat 

- Érd kiváló és kiemelkedő sportolója díj, kitűntetés 
- Érdi Sportdíj 

- Sportegyesületi pályázat, 
- Sport és Ifjúsági pályázat. 

 

A közoktatási törvény meghatározza az önkormányzatok fenntartói irányítással 
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. E jogszabályban biztosított felhatalmazás alapján 
Érd Megyei Jogú Város ellenőrzi és értékeli az általa fenntartott közoktatási 
intézmények működését és szakmai eredményességét. 
Az ellenőrzési, értékelési program keretében az Önkormányzat intézményfenntartói 
tevékenysége során ellátja a fenntartásában működő közoktatási intézmények: 
 vezetőinek rendszeres beszámoltatását, 
 nevelési ill. pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának, 

házirendjének jóváhagyását,  
 alapító okiratának szükség szerinti felülvizsgálatát és módosítását, 
 munkaterveinek, nevelőtestületi értekezleteiről készült jegyzőkönyveinek 

tájékoztató jelleggel történő bekérését, a bekért dokumentumok törvényességi 
felülvizsgálatát, a dokumentumokban rögzített feladatok megvalósításának 
ellenőrzését, 

 a tervezett feladatok önkormányzatot terhelő anyagi kihatásának vizsgálatát, 
 gazdálkodását, a szakmai munka eredményességét célzó ellenőrzéseket (adott 

esetben szakértők felkérésével), 
 intézmények statisztikáinak és egyéb adatainak begyűjtését, azok rendszeres 

ellenőrzését, 
 a  nevelési ill. a pedagógiai programban foglaltak végrehajtását, azok 

felülvizsgálatát, 
 személyi és tárgyi feltételei meglétének vizsgálatát, 
 hatékony, gazdaságos működtetését célzó intézkedések végrehajtásáról szóló 

beszámoltatást, 
 a működtetés feltételeihez szükséges pénzügyi eszközök meglétét célzó 

ellenőrzéseket, a takarékos gazdálkodásra való figyelést,  
 normatív és kötött felhasználású központi támogatások alapját képező 

létszámadatok ellenőrzését, 
 minőségfejlesztést célzó értékelési, ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerének 

kiépítését célzó feladatok végrehajtásának támogatását, 
 struktúraátalakításra irányuló döntések előkészítését célzó elemzések, 

vizsgálatok végrehajtását. 
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3.4 Jogszabályi környezet és finanszírozási feltételek 
 
1993 óta, az új közoktatási és szakképzési törvény elkészülte óta, a közoktatás irányítás és 
finanszírozás tekintetében állandó változásnak lehetünk részesei. A finanszírozás tekintetében 
az anyai források csökkenése jellemző valamennyi intézménytípusra, a szabad iskolaválasztás 
joga megnehezíti, és sokszor kiszámíthatatlanná teszi a létszámtervezést, sőt a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek szegregációjához vezethet. 
A közoktatási állami normatíva komoly fenntartói kiegészítésre szorul, az intézmények 
működtetését biztosítandó, beruházás, felújítás forrásául a fenntartó saját bevételei, vagy 
pályázati lehetőségek adhatnak segítséget. 
 
Mindezek eredményeképpen a fenntartónak a következő problémákkal kell szembenézniük: 
 

- Az intézményhálózat felülvizsgálatával, racionalizálásával (tanügyi és pénzügyi 
tekintetben egyaránt, a szükségletekhez kell igazítani az intézmény struktúrát). 

- A pedagógus létszámok feladathoz és tanulók számához való igazításával. 

- Az esetlegesen létrejövő szegregált iskola kialakulásának veszélyével. 

- Pályázati lehetőségekre való szakmai felkészüléssel. 

- Szakképzés-fejlesztés területén az un. „Térségi Integrált Szakképző Központok” 
(TISZK) létrehozásával. 

Mindezek ismeretében az egyetlen lehetőség a szükséglet és a kínálat egyensúlyának 
megteremtése, a pénzeszközök koncentrált felhasználása, az értékelési kultúra fejlesztése 
révén az állandó visszacsatolás, az alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez. 
 
A finanszírozás célja és elvei 
A finanszírozás legfontosabb célja, hogy legyen 

- kiszámítható, 
- ellenőrizhető, 
- általánosan alkalmazható, 
- biztosítsa a szakmai önállóságot, 
- hangsúlyozza az intézményvezetők felelősségét és a gazdálkodás önálló lehetőségét. 
 

Érd Város Önkormányzatának képviselő testülete 13/2004 (II.26) ÖK. számú határozatában 
döntött a közoktatási intézmények feladatarányos finanszírozásának (FELFIN) bevezetéséről. 
 
A közoktatási intézményei költségvetésének tervezésénél a szűken vett működés 
előirányzatainak meghatározására egységes elveken alapuló feladatfinanszírozást 
alkalmazza.  
A feladatfinanszírozási elvek alkalmazása a fenntartónak széleskörű betekintést biztosít az 
intézményei feladatellátásába, az egyes feladatokhoz szükséges erőforrásokra és azok 
felhasználására. Ezzel a fenntartó hatékony támogatást kap fenntartói feladatainak 
gyakorlásához. Egyértelműen megjelennek azok a pontok, ahol a feladatellátáshoz 
felhasználható személyi, tárgyi és anyagi erőforrás a fenntartó mérlegelésétől, döntésétől 
függ. 
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A feladatváltozást a rendszer rugalmasan követi. Az ilyen elvek szerint szervezett közoktatás 
– finanszírozás a fenntartó által megkövetelt hatékonyságot hosszú távon biztosítja. A 
fenntartó rendszerszinten szabályozza (ilyen hatékony eszközökkel) a feladatellátás 
nagyságát, minőségi paramétereit, és ezzel együtt a költségvetéseket is, az egyedi alkuk 
helyett. 
A feladatfinanszírozási rendszer biztosítja és tiszteletben tartja az intézményi autonómiát. Az 
intézmények a belső életük megszervezéséhez, szakmai munkájukhoz, működésükhöz 
önrendelkezési joggal rendelkeznek. 
A feladatfinanszírozási rendszer rugalmasan illeszkedik az állami normatív támogatás 
rendszeréhez és az intézmények mindenkori feladataihoz.  
A feladatmutatók rögzítése után az intézményeknek lehetőségük van pénzügyi feltételeken is 
alapuló rendszerszemléletű működési tervezést alkalmazni és aszerint cselekedni. Így az 
intézmények működésében stabilitás, adaptivitás biztosítható, amely az optimális intézményi 
működés előfeltétele. 
A feladatfinanszírozási határozat konkréttá teszi a törvényekben nem egyértelműen– vagy 
csak keret jelleggel – szabályozott normákat, feltételeket. 
 
Jelenlegi finanszírozás 
 
Csoportok létszámának meghatározása: 
 
Óvodákban a finanszírozott létszám a 174/2007. (VI.21.) KGy. határozat alapján: 25 fő 
Iskolákban az osztályok, csoportok finanszírozott átlaglétszáma a 174/2007. (VI.21.) KGY. 
határozat alapján:  

 
1 – 4 évfolyam:  26 fő 
5 – 8 évfolyam:  30 fő 
9 – 12 évfolyam:  35 fő 
napközi:   30 fő 
tanulószoba:  30 fő 
alapfokú zenei oktatás: 14 fő 
kamara csoport:    8 fő 

 
Óraszámkeret meghatározása: 
- Óvodákban: A nyitva tartási idő napi 12 óra, átfedési idő meghatározása nélkül. 
- Iskolákban: 1 – 12. évfolyam törvényi előírásoknak megfelelően, a FELFIN alapján. 
 
 
Álláshelyek biztosítása: 
 
Óvodában: 

- 1 óvodavezető, 
- 1 óvodavezető-helyettes, 
- 1 tag-óvodavezető, 
- Csoportonként 2 óvodapedagógus, 
- Csoportonként 1 fő dajka. 

További munkakörök: óvodatitkár, gazdasági ügyintéző. 
 
Iskolában: 
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1 fő igazgató 
1 fő igazgató helyettes 
beosztott pedagógusok a feladattól függően 
1 iskolatitkár 
1 gazdasági ügyintéző   
0,75   könyvtáros 
technikai dolgozók a FELFIN számításai alapján 
 
Önállóan gazdálkodó iskolák:  1 álláshely gazdasági vezető 
     0,5 ügyintéző 
     1 pénztáros 
     1 könyvelő 
      
Minden egyéb feladat ellátásról és az ahhoz kapcsolódó munkakörről az intézményvezető 
saját hatáskörében, a rendelkezésre álló órakeretből, az éves munkatervben és a feladat-
ellátási tervben maga dönt. 
A szakmai munkát utazó logopédus, gyógypedagógus segíti szükség szerint. A karbantartói, 
fűtői munkákat végző alkalmazottak az ÉKFI állományába tartoznak. 
 
 
Személyi juttatás előirányzatának tervezése, felhasználása 
 
Személyi juttatást csak a finanszírozói elvek figyelembevételével kiszámított és a fenntartó 
által jóváhagyott álláshelyekre lehet tervezni. A tervezés csak a jogszabályok által előírt 
kötelezően járó juttatásokat tartalmazhatja. 
 
Ezen túlmenően csak az évenkénti költségvetési rendeletben meghatározottak szerint adható 
személyi juttatás.  
Ilyen pl: 

- Munkáltatói döntés (csak a fenntartóval történt előzetes egyeztetés alapján) 
- Kereset-kiegészítés, jutalom. 
- Jogszabályban, vagy helyi rendeletben előírt kötelező pótlékok minimumától 

magasabb pótlék. 
- Adható pótlékok. 
- Költségtérítések. 
- Szociális juttatások. 

 
Személyi juttatás felhasználása a feladatellátásnak, illetve kötelezettségvállalásnak 
megfelelően történhet. Megbízási díj kifizetésére előzetesen kötött megbízási szerződés 
alapján a feladat teljesítés után kerülhet sor. (19/2002. (XI.19.) ÖK sz. rendelet alapján. A 
teljesítés igazolása az intézményi SZMSZ FEUVE-ben rögzítettek alapján történik. 
Átmenetileg be nem töltött álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell 
gazdálkodni, hogy az év bármely időpontjában betölthető legyen. 
Felmentés, végkielégítése után fennmaradó összeg másra nem használható. 
Bérmegtakarításból származó jutalom a fenntartóval való egyeztetés után használható fel. 
 
Intézmények dologi költésvetésének tervezése: 

- A gyermekek számának és a FELFIN határozatban foglalt fajlagos mutató szorzatának 
alapján. 
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Épületekkel kapcsolatos kiadások tervezése (működési kiadás) 
- Az előző évi tényleges felhasználás alapján tervezhető a várható kiadás, a 

költségvetési törvényben előírt inflációs rátával, a FELFIN fajlagos mutatója alapján. 
 
Fejlesztések, felújítás, karbantartás 

- Jelenleg nincs meghatározott ütemterv ezen a feladatok elvégzésére. 
 
Taneszközök beszerzésének tervezése 

- Képviselőtestület által elfogadott ütemterv szerint. 
 

Gazdálkodás 
- 2004-től a város intézményeinek gazdálkodásával kapcsolatos adminisztratív 

teendőket az Intézményi Gondnokság látja el az intézmények között feladat-ellátási 
szerződés keretén belül. 

- Kivétel: Vörösmarty Gimnázium, Kós Károly Szakképző Iskola, melyek önálló 
gazdálkodású intézmények. 

  
4. Közoktatási Intézkedési Terv: fejlesztési célok, feladatok és ütemezésük feladatellátás 
szerint 
 
Pedagógus továbbképzések: a nevelési-oktatási intézményeknek a pedagógusok 
továbbképzésének megtervezésénél, a továbbképzési program, és a beiskolázási terv 
elkészítésénél elsősorban az intézményi, önkormányzati érdekeket vegyék figyelembe. A 
30-60-120 órás elsősorban szakmai-módszertani továbbképzések élvezzenek elsőbbséget 
a hosszan tartó kötelezettségvállalást feltételező második és további szakképzettségek 
megszerzésével szemben. Hosszan tartó kötelezettségvállalás előtt a munkáltató köteles a 
fenntartó engedélyét megkérni. 
 
4.1 Óvodai ellátás 
 
Az óvodai nevelés célja a 3-7 éves, valamint a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 
esetben a törvény által meghatározott korig, a gyermekek sokoldalú, harmonikus 
személyiségfejlődésének elősegítése, figyelembe véve az eltérő fejlődési ütemet.  
Egyre nagyobb hangsúlyt kap a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekkel való 
foglalkozás, a felzárkóztatás, az esélyegyenlőség biztosítása. 
Minden óvoda alapvető feladata, hogy felkarolja az ingerszegény környezetben élő gyermeket 
és kompenzálja a hátrányokat.  
Jelenleg a nevelési intézményeink férőhely hiánya miatt a itt élő családok nem tudják 
óvodába adni gyermekeiket. Meglévő intézményeink egy része hosszú távon gazdaságosan 
nem fejleszthető. az elmúlt 21 évben nem épült óvoda. 
 
A 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. módosításáról 
23§ (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat 2008. szeptember elejétől köteles 
gondoskodni arról, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek három éves kortól 
igénybe tudják venni az óvodai nevelést. 
2010. augusztus 31-ig pedig valamennyi óvodai neveléssel összefüggő szülői igény 
teljesítéséhez szükséges feltételt meg kell teremteni. 
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Cél: 
- 2008. szeptemberig a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvétele az óvodákba. 
- 2010-ig az óvodai igények kielégítése. 
 
 
Megoldást jelenthet a cél eléréséhez: 
- Óvodai férőhelyek bővítése (bővítés, átalakítás) 
- Új óvoda építése. 
- Épület állagának javítása. 
Konkrét javaslat: 
- Darukezelő utcában óvoda felépítése. 
- 1 sz. (Kutyavári) óvodában a tetőtér beépítése. 
- Kincses tagóvodában a tetőtér beépítése. 
- Meseház óvoda bővítése. 
- Kincses óvoda bővítése. 
- Támaszkodunk a közfeladat magas szintű ellátásához a civil szervezetek erőforrásaira 

(humán, anyagi, szellemi). 
- Új szemlélet, elterjesztése, mely szerint a kisgyerekek ellátását több féle módon lehet 

megoldani, pl. családi napközivel, melynek előnye: 
 20 hetes kortól 14 éves korig 
 szolgáltatás, nem intézmény 
 nincs képesítési előírás 
 7 gyerek (2 gondozó) 
 bármely napszak (délelőtt, délután, hétvége) igénybe vehető 

 
Feladat 
 
- Óvodapedagógusok szakmai ismeretének bővítése az óvodai integrációs programok és az 

integrált nevelés területén. 
Felelős: intézményvezetők 
Határidő: folyamatos 

 
- Óvodai felvételi szempontok kidolgozása a 2008/09-es nevelési évre, nyilvánossá tétele. 

Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2008. március 

 
- Új feladat-ellátási modul kidolgozása  
 óvodai feladat kiváltása a gyerekek napközbeni ellátásával, a családi napközi, 

játszóház lehetőségének megvizsgálása. 
 „Fehér kereszt” hálózat bevonása. 
 Nem önkormányzati óvodák számának növelése, feladatmegosztás. 

Felelős:    alpolgármester 
                     Humánpolitikai Iroda Közoktatási csoportja 

Határidő: folyamatos, a lehetőségek függvényében 
- Új óvoda építése, vagy a jelenlegiek bővítése 

Felelős:  polgármester 
Határidő:  2010. június 30. 
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Javaslat a finanszírozás feltételeinek javítására:  
Az állam az óvodai ellátást normatív alapon finanszírozza, így a fenntartó is erre kényszerül. 
Álláshelyek meghatározásánál figyelembe vesszük: 

- Óvodai csoportok számát 
- Kötelező óraszámot. 
- Órakedvezményeket, a kötelező óraszámba beszorítható tevékenységet (Kotv. II. 

melléklet 7. pont). 
- Óvoda nyitvatartási idejét. 
- Átfedési időt. 
- Nevelési programba jóváhagyott egyedi sajátságokat. 

 
Az alábbi intézkedéseket és átszervezéseket javasoljuk: 

- A fenntartó által finanszírozott heti nyitvatartási idő a Kotv. alapján előírt 10 óra. Ez 
az idő napi két órával megnövelhető a szülői igény alapján, fenntartói engedéllyel, a 
FELFIN alapján kiszámított pedagógus létszámmal. 

- Átfedési idő csoportonként napi 2 óra (11 – 13 óra) 
 

Megoldási javaslat az átszervezésre: 
 

A nyolc önálló óvodát két egységbe integráljuk. Rendező elv a földrajzi elhelyezkedés. 
 

Az első óvodai egység elnevezése, felépítése:  
1. Számú Érdi Napközi Otthonos Óvoda 

Székhely óvoda: 7. Számú Óvoda (Bem tér 1.) 
Tagóvoda:  

- Erkel u. 4. 
- Gyula u. 35-37. 
- Tárnoki út 58-62. 
- László tér 1. 

 
Csoportok száma: 31 

gyermekek létszáma:  853 fő 
Óvodapedagógusok, dajkák létszáma: 94 fő 

 
A második óvodai egység elnevezése és felépítése: 
2. Számú Érdi Napközi Otthonos Óvoda 
Székhelyóvoda: Kincses Óvoda (Béke tér 1) 

Tagóvoda:  
- Riminyáki út 17. 
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- Kutyavári út 10. 

- Tállya u. 3. 
- Fácán köz 3. 

- Harkály u. 48. 
- Felső u. 1. 

- Fő u. 12. 
Csoportok száma: 32 fő 

Gyermekek létszáma: 824 fő 
Óvodapedagógusok, dajkák létszáma: 97 fő 

 
Javaslat a vezetői struktúrára 

- 2 fő magasabb állású óvodavezető 
- 2 fő általános óvodavezető-helyettes (egyben a székhelyóvoda vezetője) 

- 2 fő gazdasági ügyintéző 
- 11 fő tagóvoda-vezető (vezető-helyettesi beosztásban) 

Minden csoportban 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka látja el a feladatot. 

Előnyök: 
- A magasabb vezető állásúak száma 6 fővel csökken.  
- Az egységes szervezeti működés nagyobb lehetőséget ad a szegregáció 
megelőzésére, a magas csoportlétszámok egységesebb kezelésére. 
- Az egységes munkáltatói jog gyakorlása jobb teherelosztást tesz lehetővé a kritikus 
helyzetekben, de az ésszerű beosztással, a változó munkahelyre alkalmazás 
lehetőségével megtakarítások is lehetnek. 

- A költségvetés sokkal nagyobb mozgásteret, nagyobb anyagi koncentrációt jelent 
egy-egy fontos feladat elvégzésére. 

- A pályázatokon való elnyerhető támogatás sokkal magasabb lesz, hatása minden 
gyermekre kiterjed. 

- A szakmai továbbképzéseken a párhuzamosságok kizárhatók, több pénz jut egy-egy 
területre. 

- Az eredményes nevelési programok kiterjesztése, átadása zökkenő-mentesebb, 
sikeresebb lesz. 

- A fenntartónak és az óvoda vezetőjének több lehetősége lesz külső szakmai 
ellenőrzés és értékelés megrendelésére. 

 
Hátrányok: 

- A nagyobb rendszer működtetése nehézkesebb, több áttételen valósulhat meg egy-
egy intézkedés. 

- A dolgozói és szülői ügyintézés körülményesebb, a központba kell járni. 
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- Az óvodák veszíthetnek eddigi arculatukból. 

- A vezetői szakmai ellenőrzések háttérbe szorulhatnak. 
- Az információk nem mindig jutnak el időben a megfelelő helyre. 

 
Feladat  
- Előterjesztések elkészítése az óvodák átalakítására  

Felelős: Humánpolitikai Iroda, Stratégiai Iroda Jogi csoport, Személyzeti Iroda 
Határidő: 2008 májusi közgyűlés 

- Alapító okiratok módosítása (megszűntetés, alapítás) 
Felelős: Humánpolitikai Iroda 
Határidő: 2008. májusi közgyűlés 

- Átszervezéssel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása (OKÉV  szakértő, Pest Megyei 
Önkormányzat, alkalmazottak KAT, iskolaszék, szülői szervezet, KÖK, helyi 
reprezentatív szakszervezetek, részönkormányzatok, CKÖ). 

Felelős: Humánpolitikai Iroda Közoktatási csoport 
           intézményvezetők 
 Határidő: 2008. májusi közgyűlés 

- Új intézmények nevelési programjainak, SZMSZ, házirendjének elkészítése, módosítása. 
Felelős: Humánpolitikai irodavezető, intézményvezetők 
Határidő: 2008.november 

- Új vezetők megbízása, új intézményvezetői pályázatok kiírása. 
  Felelős: polgármester, Humánpolitikai Iroda 

Határidő: 2008/2009-es tanév a pályázat kiírására 
     2008. június 30. vezetők megbízására 
 

- KIR-be, MÁK-ba, OKÉV-be a szükséges változások bejelentése, átadás-átvétel 
Felelős: Humánpolitikai Iroda 
Határidő: 2008. július-augusztus 

 

Az óvodai integrációból eredő költségvetés-módosító tényezők 
6 vezetői álláshely megszüntetése, így a fenntartónak az állami normatívát 23 millió Ft-tal 
kevesebb összeggel kell kiegészíteni a működési feltételek biztosítására. 
A nyolc jelenlegi vezetői álláshelyből pályáztatás alatt van 4 (Tusculanum, Kisfenyves, 7. Sz. 
Óvoda, 8. Sz. Óvoda.) 
 
 
4.2. Általános iskolai ellátás 
 
A 2007/2008-as tanévtől kezdődően a beiratkozás időszakában egy anonim felmérést 
készítünk a szülők körében. Tájékozódni kívánunk az iskolával kapcsolatos elvárásokról, és 
arról, hogy milyen forrásból tájékozódnak a döntés előtt a szülők iskolaválasztáskor. Az első 
ilyen jellegű felmérésben 2007. áprilisában kb. 340 szülő vett részt települési szinten, amely 
több, mint reprezentatívnak tekinthető. 
 
Az iskolával kapcsolatosan megfogalmazott elvárások a szülők által legfontosabbnak tartott 
sorrendben a következők: (1 „legfontosabb”, 12-„legkevésbé fontos”): 
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1. Pedagógus szakmai felkészültsége  
2. Az épület és környezete legyen esztétikus, feleljen meg a törvényi előírásoknak  
3. Biztonságos legyen a közlekedés  
4. Az épület belső dekorációja barátságos legyen  
5. Az ideális csoportlétszám max. 25 fő  
6. Bútorzata a különböző korcsoportoknak megfelelő legyen  
7. Az épületen belüli étkeztetés megoldott legyen  
8. Könnyen megközelíthető legyen  
9. Minden tanuló, minden testnevelés órára jusson be a tornaterembe  
10. Pedagógus több éves szakmai gyakorlata  
11. A lakáshoz közel legyen  
12. A munkahelyhez közel legyen  

 
Megfigyelhető, hogy a szülők részére a legfontosabb szempontok az iskoláinkban oktató 
pedagógusok szakmai felkészültsége és az iskolák épületeinek állapota, valamint a 
közlekedés biztonsága. Az intézményfejlesztési terveknek ezen igényeket is figyelembe kell 
vennie. 
 
A hatékony iskolarendszer ismérve a minőség és a gazdaságosság elvének együttes 
érvényesítése. 

 
 
Finanszírozás: 
 
A Kotv. 52 és 53 §-a az iskola számára kötelező időkeretet biztosítja évfolyamonként, 
osztályonként, hetente. 

- kötelező tanórai foglalkozás  
- nem kötelező tanórai foglalkozás  
- egyéni foglalkozás, felzárkóztatás, tehetséggondozás (9 – 12%) 
- osztályfőnök, munkaközösség vezető stb. az évi kötelező órakeret 5%-át, (Kotv. 1. sz. 

mellékelt II.7) 
Ezen kívül:  

- Napközi, illetve tanulószobai foglalkozásra 4,5 – 3 – 2 – óra  /53§(3,4)/ 
- Gyógy-testnevelésre 16 fős csoportonként 3 óra /52.§(8)/ 
- Gyógypedagógiai nevelésben résztvevők száma (habilitációs foglalkozásra) a 

kötelező órakeret 15%-át. 
Az iskolára kiszámított órakeret és álláshely a FELFIN alapján történik, a 3.4 fejezetben 
foglaltak alapján. 
 
 
Cél 
- El kell érni, hogy az érdi lakosok általános iskolai korú gyermekei minél nagyobb 

számban tanuljanak az érdi iskolákban. 
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányeltolódásának feloldása. 
- Kompetencia alapú oktatás helyreállítása és folyamatos ellenőrzése az országos és helyi 

eredmények tükrében. 
- Iskolák infrastrukturális ellátottságának javítása. 
- A város iskolaszerkezete a tanulói létszám alakulását kövesse. 
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- Olyan iskolahálózat működtetése, melynek feladata: 
- kistérség közoktatási ellátó rendszerének koncentrálása 
- gazdaságos működtetés 
- esélyegyenlőség feltételének biztosítása 
- integrált oktatás feltételének biztosítása 
- sajátos nevelést igénylő tanulók szegregált és integrált oktatása 

 
Javaslat  
 
- Batthyányi Általános Iskola közoktatás típusú sportiskolává való átalakítása: 

Felelős: polgármester, intézményvezető 
Határidő: 2008 márciusi közgyűlés 

 
- A fenntartó közgyűlésen meghatározza az iskola által indítható osztályok számát az 

alábbiak szerint:  
 

o két induló osztály feltétele, hogy  legalább 2x26=52  beiratkozott tanuló legyen 
o három induló osztály feltétele, hogy legalább 3x26=78 beiratkozott tanuló 

legyen 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
Határidő: beiskolázás időpontja 
 

- Érdi iskolák népszerűsítése a szülők körében 
Felelős: óvodai és iskolai intézményvezetők 
Határidő: folyamatos 

 
- Szakmai munka színvonalának növelése, a kompetencia alapú oktatás megvalósítása 

Felelős: intézményvezetők 
Határidő: folyamatos 
 

– Iskolák specifikus feladataiból adódó többletfeladatokat a fenntartó nem tud finanszírozni, 
ehhez az intézménynek külső forrást kell keresnie. 

Felelős: intézményvezetők 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 
4.3 Középfokú ellátás 
 
4.3.1 Gimnáziumi ellátás 
A Vörösmarty Mihály Gimnáziumban jelenleg négy párhuzamos évfolyamban folyik a 
képzés, egy évfolyamon 8 osztályos gimnáziumi oktatás. A középiskolai beiskolázás 
tapasztalatai azt mutatják, hogy az általános iskolai tanulók körében növekszik a gimnáziumi 
helyek iránti igény. 
 
Cél 
- A jelenlegi képzés szinten tartása, lehetőség szerinti bővítése. 
- Kínálat bővítése. 
- Épület felújítása. 
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Javaslat 
- A szülői igényeknek megfelelően indokolt lenne egy osztályban az emelt szintű 

történelemoktatás beindítása, mely magába foglalja a művészetek történetének oktatását 
is.  

- Kémia kiemelt szintű oktatásnak a felülvizsgálata. 
 
Feladat 
- Alapító okirat módosítása 

Felelős: Humánpolitikai Iroda 
Határidő: 2008. márciusi közgyűlés 

 
- Pedagógiai program módosítása 

Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2008. június 30. 

 
 
4.3.2 Szakképzés 
 
Az elmúlt időszakban és különösen napjainkban is jelentősen változott a szakképzést 
meghatározó jogszabályi és finanszírozási környezet, ami nem kevés bizonytalanságot hordoz 
és okoz a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, korszerű és fenntartható, szakmailag és 
gazdaságilag hatékony szakképzési intézményszerkezetet és szakmai keretet fenntartani és 
működtetni kívánó önkormányzatok számára. 
2004-ben az ország területén 16 Térségi Integrált Szabályozó Központ alakult meg, pályázati 
pénzeszközök segítségével. 
2007. szeptemberétől a szakképzési és közoktatási törvény a TISZK fogalmának új 
értelmezést ad, nem intézménytípusként, hanem feladat-ellátási helyként értelmezi. A 
szakképzést végző intézményeknek át kell alakulniuk a törvény előírásoknak megfelelően. 
Azok a szakképző intézmények, amelyek nem felelnek meg a létszámhatároknak (nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő szakképző iskolai tanulók létszáma 3 tanítási év 
átlagában eléri az 1500 főt) nem kaphatnak szakképzési hozzájárulást 2008-as tanévre, 
fenntartásukat csak az alap normatíva biztosítja. 
További bizonytalansági tényező a regionális szakképzési bizottságok felállítása (2008. 
január) és hatásköre, amelyek meghatározzák a régiókban és az egyes megyékben az indítható 
szakmacsoportokat, szakmákat, ezen belül az osztályok és a tanulók számát. 
 
Érd földrajzi helyzeténél fogva nehezen tud társulni és létrehozni 1500 tanuló ellátását 
biztosító intézménytípust. 
Ebben a bizonytalan jogi és finanszírozási környezetben cél: 
- az iskola működési feltételeinek biztosítása 
- a középfokú oktatás fenntarthatósága 
- az „anyagigényes szakmák” kifutó rendszerben való megszüntetése 
- nem keresett szakmák megszüntetése. 
 
 
Feladat 
- Megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a feladatot nem önkormányzati fenntartónak adjuk 

át. 
Felelős: polgármester 
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Határidő: folyamatosan 
- A szakközépiskolai képzés megerősítése 

Felelős: intézményvezető 
   Humánpolitikai Iroda 
Határidő: 2008. február 

- Költségigényes szakmák kimenő rendszerben való megszüntetése 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2008. szeptembertől folyamatosan 

- Új koncepció kidolgozása: 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2008. június 30. 

 
4.4 Tanórán kívüli ellátás 
 
A szülők körében egyre többen igénylik, hogy a tanulók a délutáni ellátásáról az iskola 
gondoskodjon, a napközit és a tanulószobai ellátást igénybevevők száma évről-évre nő. 
 
Cél 
- A napközi és a tanulószobai ellátás szakmai színvonalának növelése. 
 
Feladat 
- A tanórán kívüli munka szakmai színvonalának és presztízsének növelése. 

Felelős: intézményvezetők,  
Határidő: folyamatosan 

 
4.5 Gyógypedagógiai ellátás 
 
4.5.1 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése 
Intézményeink alapító okiratában szerepel ez a feladat. Az óvodák és az iskolák különböző 
speciális nevelési szükségletek szerinti szakosodásának városi koordinálása azért fontos 
feladat, mert minden intézményt  az összes problémára felkészíteni, a szükséges 
szakembereket és eszközöket biztosítani nem gazdaságos. A magas szintű feladatellátás akkor 
valósul meg igazán, ha a pedagógusok személyes elkötelezettséggel vesznek benne részt. 
 
Cél 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakmai ellátásának optimális biztosítása, a személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása. 
 
Feladat 
- Az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek figyelembevételével, az 

intézményvezetőkkel való egyeztetés alapján a szakfeladatok elosztása, kistérségi szinten 
való felajánlása. 

Felelős: Humánpolitikai Iroda, intézményvezetők 
Határidő: 2008. januári vagy februári közgyűlés 

 
- Alapító okirat módosítása. 

Felelős: Humánpolitikai iroda 
Határidő: 2008. januári vagy februári közgyűlés 

 
- Pedagógiai Programok, Nevelési Programok módosítása. 
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Felelős: intézményvezetők 
Határidő: 2008. június 30. 

 
- Tárgyi feltételek biztosítása. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 

 
4.5.2 Értelmi fejlődésben akadályoztatott tanulók szegregált alapfokú képzése 
 
A Móra Ferenc Általános Iskola és Logopédiai Szakszolgálat önálló intézményként látja el a 
feladatot, az enyhefokban és középfokban sérült gyermekek neveléséről gondoskodik. A 
közoktatási törvény újra fogalmazott 126§-ának (2) bekezdése alapján gondoskodni kell arról, 
hogy a gyermek visszakerüljön az általános követelmények szerinti oktatásba. 2008. 
szeptember 1-ig ilyen módon az iskola létszáma elképzelhetően fogyni fog. 
 
Cél 
- A szegregáció megtartása azok számára, akik nem integrálhatók. 
 
Javaslat 
- Logopédiai szakszolgálat áthelyezése a Nevelési Tanácsadóba. 
 
Feladat 
- Logopédiai Szakszolgálat leválasztása és a Nevelési Tanácsadóhoz való csatolása. 

Felelős: Humánpolitikai Iroda 
Határidő: 2008. márciusi közgyűlés 
 

- Alapító okirat módosítása. 
Felelős: Humánpolitikai Iroda 
Határidő: 2008. márciusi közgyűlés 

 
- Pedagógiai Program módosítása. 

Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2008. június 30. 
 
 

4.6 Alapfokú művészeti ellátás 
 
A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben jelenleg folyik a minősítési eljárás. 
Az iskola a megfelelő szakmai munka eredményeként megfelel a minősítési eljárásnak, az 
első fordulón sikeresen túljutott. A minősítés azért fontos, mert a 2008. évre az intézmény az 
elért fokozatnak megfelelően kapja a normatívát. 
 
Cél 
- Az intézmény szakmai színvonalának megtartása, emelése. 
- Egy központi helyen történő működtetése. 
- Szolgáltatás felajánlása kistérségi szinten. 
- Művészeti szolgáltatások körének bővítése. 
 
Feladat 
- Felső u. 33. épületének bővítése 
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Felelős: polgármester 
Határidő: lehetőségek függvényében 

 
 
4.7 Pedagógiai Szakszolgáltatások 
A Nevelési Tanácsadó feladatai a 2007. nyarán történt közoktatási törvény változásából 
adódóan megnövekedtek, a hagyományos feladatok mellé új típusú feladatok társultak, 
melyek a következők: 
- Nevelési tanácsadási feladatok ellátása. 
- Szakvélemény készítése, a tanuló fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása. 
- Szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése. 
- Saját szolgáltatások nyújtása. 
- Visszahelyezési kötelezettség teljesítéséhez szükséges intézkedések megtétele. 
 
Az új rendelkezés további lehetőséget kínál az önkormányzati feladatellátás racionalizált 
megszervezéséhez, az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény a szakértői és 
rehabilitációs bizottsági feladatok kivételével minden más pedagógiai szakszolgálatot elláthat. 
Az átszervezés lényege, hogy nem alakulnak ki szervezetileg önálló intézményegységek, 
hanem a különböző szakszolgálatokat egy közös szervezet kereti között (többcélú 
intézményben) szervezzük meg, így egy helyre kerül  
- a logopédiai ellátás, 
- az utazó szakemberhálózat, 
- a gyógy-testnevelés feladata. 
 
Cél 
- Megyei jogú város igényeinek megfelelő tejes körű szakszolgálat létrehozása, melyben az 

ellátottak köre az ellátást komplex módon kapja meg. 
 
Javaslat 
A városi Nevelési Tanácsadó egységes pedagógiai szakszolgálattá alakítása, többcélú 
intézményi formában a következő feladatok ellátására: 
- korai fejlesztés, 
- logopédia, 
- gyógy-testnevelés, 
- utazó szakemberhálózat működtetése, 
- kistérségi szinten való feladatellátás. 
 
Egységes pedagógiai szakszolgálat előnye: 
- Egy szervezeti keret, egységes küldetéstudat. 
- Minden szolgáltatás ellátható (szakértői és rehabilitációs bizottság kivételével). 
- Nagyobb populáció látható el. 
- Gazdaságosabban működtethető az intézmény. 
- Minden típusú utazó tanári hálózatot működtethet. 
- Hatékony munkaerő gazdálkodás. 
- A szegregálást igénylő gyermek „nem esik” ki a rendszerből. 
- Felajánlható szolgáltatás a kistérségnek. 
A feladat elvégzésére javasoljuk a II. Lajos Általános Iskola épületét. 
 
Feladat 
- Előterjesztés a szervezeti struktúra kialakítására 
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Felelős: Humánpolitikai Iroda 
Határidő: 2008. márciusi közgyűlés 

- Alapító okirat módosítása. 
Felelős: Humánpolitikai Iroda 
Határidő: 2008. márciusi közgyűlés 

- Költöztetés feltételeinek megteremtése, lebonyolítása 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 1. 

 
 
4.8 Pedagógiai Szakmai szolgáltatás 
 
A piaci alapon működő szakmai szolgáltató szervezetek gazdag választékkal állnak a 
fenntartók és az intézmények rendelkezésére. A felmérések azt igazolják, hogy az 
intézmények kizárólag a megszűnt PEPSZI szolgáltatásait – mint pl. a szakmai tájékoztató, 
intézményi dokumentumok elkészítéséhez szakmai segítségnyújtás, tehetséggondozó 
versenyek szervezése, stb. – igénylik. 
 
Cél 
- Pedagógiai – szakmai szolgáltatás feladatainak ellátása. 
- Munkaközösségek városi szintű megtervezése. 
 
Feladat 
- Pedagógiai-szakmai szolgáltatás megszervezése, intézményi keret nélkül, meglévő 

intézményekhez csatolva, vagy megfizetett szolgáltatásként történő igénybevétel. 
Feladatellátás kistérségi szinten történő megszervezése. Előterjesztés elkészítése. 

Felelős: Humánpolitikai Iroda 
Határidő: 2008/2009-es tanév. 

- Mérés-értékelés városi szintű kialakítása. 
Felelős: Humánpolitikai Iroda, intézményvezetők 
Határidő: 2008/2009-es tanév. 

- Munkaközösségi hálózat újjászervezése a megváltozott feladatoknak megfelelően. 
Felelős: Humánpolitikai Iroda, intézményvezetők 
Határidő: 2008/2009-es tanév. 

 
 
4.9 Informatikai szolgáltatás 
2007. évben elkezdődött az intézményekben működő informatikai feladatok felülvizsgálata, a 
géppark műszaki állapotának felmérése, a leltárak elkészítése és a hálózatok kiépítése. 
 
Cél 
- Biztonságos műszaki háttér megteremtése. 
- Korszerű informatikai rendszer működtetése. 
- Korszerű könyvtári rendszerek kialakítása az iskolákban. 
 
Feladat 
- A megkezdett munkálatok folytatása. 

Felelős: Humánpolitikai Iroda, Hawk Kft. 
Határidő: folyamatos 
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4.10. Felnőttoktatás 
 
Az érettségire felkészülni kívánó felnőttek számára a képzés a SZILTOP által fenntartott 
középiskolákban biztosított. 
Problémát jelent azoknak a fiataloknak az oktatása, fejlesztése, akik tanköteles korban 
kimaradnak az iskolarendszerből.  Számukra Érden nincs lehetőség felzárkózásra. 
 
Cél 
- Speciális felzárkóztató oktatás az általános iskola nyolc évfolyamát be nem fejezők 

számára az alapkövetelmények elsajátítására. 
- Minél szélesebb körben bevonni a fiatalokat az általános iskolai végbizonyítvány 

megszerzésére. 
 
Javaslat 
Nem önkormányzati fenntartású, civil szférában működő alapítvány bevonásával 
megszervezni az oktatást, önkormányzatai iskolában este helyet adni a képzés 
megvalósításához. 
 
Feladat 
- Lehetőségek felkutatása. 
- Igénybevevők számának feltérképezése. 
- Együttműködési megállapodás a feladatot vállaló alapítvánnyal, civil szervezettel. 

Felelős: Alpolgármester, oktatási referens, 
            roma referens, Humánpolitikai Iroda 

Határidő: 2008. június 30. 
 
 
4.11 Helyettesítési rendszer 
 
A közoktatási törvény 16. § (7) bekezdése új munkamegosztás lehetőségét biztosítja az 
intézményfenntartás és az intézmények között, a helyi önkormányzat kialakíthatja a 
munkaerő-gazdálkodás rendszerét, ennek a rendszernek a létrehozása önkormányzati döntés 
függvénye. A rendszer lehetőséget nyújt ahhoz, hogy az adott településen a fenntartó és az 
intézményvezetők teljes rálátással bírjanak a megoldásra váró feladatokra és a feladatokhoz 
rendelkezésre álló szakember ellátottságra. 
Jelenleg nem látjuk szükségességét a rendszer kialakításának, hiszen az intézményvezetők a 
szakos ellátottságot biztosítani tudják az intézményükben dolgozó pedagógusaikkal. 
Célszerű a kis óraszámban tanított tantárgyak tekintetében városi szinten koncepciót 
kidolgozni. 

 
Felelős: Humánpolitikai Iroda 
Határidő: 2008. tanévtől az igénytől függően 
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4.12 Intézményhálózatot érintő szakmai döntésekhez szükséges előkészítő feladatok 
 
4.12.1 Infrastruktúra javítása  
A fenntartó számára komoly problémát és terhet jelent az intézményhálózat 
infrastruktúrájának elavultsága, korszerűtlensége. Szerény anyagi lehetőségeinket kénytelenek 
pályázati lehetőségekkel kiegészíteni. 
Javaslat 
Épület-felújítási ütemterv készítése 
 
Feladat 
 
- Felmérés készítése az oktató-nevelő munkát végző intézmények épületének műszaki 

állapotáról. 
Felelős: polgármester, Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda 
Határidő: 2008. június 30. 
 

- A felmérés és az anyagi lehetőségek ismeretében felújítási ütemterv elkészítése az 
intézményvezetők bevonásával. 

Felelős: polgármester, Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda 
Határidő: 2008. június 30. 
 

- Elfogadott ütemterv alapján tervdokumentációk elkészítése 
Felelős: polgármester, Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda 
Határidő: folyamatosan 

 
 
4.12.2 Gazdálkodás tekintetében 
 
2004-től a város intézményeinek gazdálkodásával kapcsolatos adminisztratív teendőket az 
Intézményi Gondnokság látja el az intézmények között feladat-ellátási szerződés keretén 
belül. 
Az intézményvezetők több alkalommal jelezték igényüket és kérésüket az önálló gazdálkodási 
forma visszaállítására. 
 
Javaslat 
Három általános iskola köré csoportosítani az iskolákat és az önálló gazdálkodás feltételeit 
biztosítani. 
 
- Bolyai János Általános Iskola feladat-ellátási megállapodással ellátja a Batthyány 

Általános Iskola, és Móra Ferenc Általános Iskola gazdasági feladatait. 
 
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola feladat-ellátási megállapodással ellátja a Teleki 

Sámuel Általános Iskola, a Gárdonyi Géza Általános Iskola és a Lukin László Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény gazdasági feladatait.  

 
- Széchenyi István Általános Iskola feladat-ellátási megállapodással ellátja a Hunyadi 

Mátyás Általános Iskola gazdasági feladatait. 
 
 
- További önállóan gazdálkodó intézmények: Vörösmarty Mihály Gimnázium,  
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      Kós Károly Szakképző Iskola 
 
- Az Intézményi Gondnokság alá tartozó intézmények: 

 Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálat 
 óvodák 

 
Az önálló gazdálkodású intézményekben szükséges biztosítani: 

- 1 gazdasági vezetői álláshelyet, 
- 0,5 ügyintézői álláshelyet, 
- 1 pénztárosi álláshelyet, 
- 1 könyvelői álláshelyet, 
- 1 analitikus álláshelyet. 

 
Feladat 
- Szervezeti struktúra elkészítése  

Felelős: Közgazdasági Iroda 
Határidő: 2008. május 31. 

 
4.12.3 A gyermekek közlekedési helyzetének javítása 
 
Feladat:  
- Iskolabusz szolgáltatás lehetőségének megvizsgálása, a hatályos egészségügyi és 

közlekedési jogi szabályoknak megfelelően.  
(Az iskolabusz olyan közoktatási feladat ellátását biztosítja, melynek keretében az 
intézmények igényeihez igazodva gondoskodunk a gyermekek elkülönített, szervezett 
utaztatásáról.) 

 Felelős: polgármester 
Határidő: 2008-tól folyamatosan 

 
 
5. Összegzés 
 
A Közoktatási Intézkedési Terv számos területen veszteséggel járó elemeket tartalmaz, de 
egyben egy új szemlélet, megújulás programja is. Valamennyi iskolafenntartónak, 
intézményvezetőnek és pedagógusnak szembe kell nézni a társadalmi – gazdasági, megyei és 
helyi szintű folyamatok következményeivel.  
 
A dokumentum a várható tendenciákra való figyelemmel készült, hosszú távon biztonságosan 
működtethető oktatási struktúra kialakítását szolgálja. A változások megkövetelik a 
közoktatás minden szereplőjétől a minőségi munkát, a korszerű gyakorlatot és szemléletet. 
 
 
 
6. Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata 
 
Az elfogadást követően kétévente, szükség esetén módosítások elvégzése. Az első 
felülvizsgálatra 2009-ben kerül sor. 
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69 

 
7. Záró rendelkezések 
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közoktatási koncepciója és feladat-ellátási, 
intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervét a közgyűlés 100/2007. (IV.24.) KGY. 
számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
Érd, 2011. május 31. 
 
 
 
 
 
dr. Ferencz Dóra                                                                 T. Mészáros András  
         jegyző                                                                               polgármester 
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176/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 
 
 

  

  
  
  
  
  
  

Érd Megyei Jogú Város  

gazdasági programja   

2011-2014  

Érd Önkormányzatának feladatai, lehetőségei, céljai  
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1. Összefoglaló, célkitűzések 

 
 
A 2010-2014-es önkormányzati ciklusban a korábban elindított Batthyány Terv 
folytatásaként, a jelenlegi helyzet figyelembe vételével az előttünk álló feladatok közül az 
alábbi főbb célkitűzéseket fogalmazhatjuk meg: 
 

1. A térségi szennyvíz-csatornázási program megvalósítása 
 
2. Helyi gazdaság fejlesztése 
 
3. A város által fenntartott intézményrendszer – kormányzati szándékokkal egybehangolt 

– átalakítása és gazdaságos működtetése 
 

+ 1. A rendelkezésre álló források függvényében a mellékletben felsorolt fejlesztési 
programok előkészítése, elindítása 

 
A fejlesztési prioritások kialakításában az új Beruházási Rendelet keretében szabályozott 
eljárásrendben a bizottságok, részönkormányzatok is hozzájárulhatnak a projektek 
előkésztéséhez, elindításához. A projekt-előkészítés során az éves költségvetésben elfogadott 
keretek között lehet kötelezettséget vállalni a fentiekben meghatározott, újonnan indítandó 
projektek finanszírozására. 
 
Az Új Alkotmány, Magyarország Alaptörvénye megjelöl olyan kereteket, amely Érd számára 
– megtartva a kertvárosi jelleget – új fejlődési szakaszt hozhat. Ki kell dolgoznunk, hogy 
milyen járási szintű államigazgatási feladatok kerülhetnek Érd MJV területére, melyek azok a 
feladatok, amelyet Budapest Főváros önkormányzatával, Pest Megye önkormányzatával, az 
Érdi Kistérség önkormányzataival, a Budapesti Agglomerációs Tanáccsal, ill. a Közép-
Magyarországi Fejlesztési Tanáccsal egyeztetni kell. 
 
Megítélésünk szerint új megegyezésre van szükség Budapest és agglomerációs gyűrű 
igazgatási, infrastrukturális (közúti, vasúti közlekedés, ivóvíz, egészségügy és a szakképzés) 
területén. 
 
Pest megye és Érd számára alapvető fontosságú, hogy fejlődése ne Budapest fejlesztésének 
maradékából történjen. 
 
Fontosnak tartjuk, hogy Budapest agglomeráció fejlesztése során a többi érintett település 
túlzott területi igénybevétele, terület felhasználása miatti korlátozások Érd korábbi 
évtizedekben elmaradt fejlesztéseit ne érintse hátrányosan. 

 
 
2. Gazdálkodás elemzése, előrejelzés 

A 2006-2010. időszak jelentős lehetőségeket kínált az Európai Uniós források 
igénybevételével megvalósítható fejlesztések terén. Az igényelhető fejlesztési források kínálta 
lehetőségeket kihasználva nagy összegű beruházások kezdődtek a városban, amelyek a jelen 
önkormányzati ciklus gazdálkodását is alapvetően befolyásolják.  

Legfőképpen a beruházások finanszírozása érdekében a Közgyűlés elvi döntésének 
megfelelően – hasonlóan a többi azonos helyzetben levő önkormányzattal - külső források 



171

III��MELLÉKLETEK I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

bevonásával éltünk. Ezért az eltelt négy évben növekedett az önkormányzati 
adósságállomány: két alkalommal történt CHF alapú kötvény kibocsátás, továbbá forintalapú 
fejlesztési célú hitelszerződés megkötésére került sor, illetve folyószámla-hitel felvételének 
lehetőségével is éltünk.  
 
A 2006-2010 közötti időszakban a városi – közös – vagyon értékesítése helyett annak 
gyarapítása volt a gazdálkodás célkitűzése. A korábban már közzétett beszámolók alapján 
látható, hogy a különféle beruházások, projektek által a befektetett eszközök értéke 18,7%-al, 
közel 6 milliárd Ft értékben növekedett, valamint a folyamatban levő projektek a következő 
években újabb, 5 milliárd Ft-ot meghaladó értékű vagyonnövekedést eredményeznek. 
 
A hitel- és kötvényállomány a következőképpen alakult 2010 december 31-én: 
 

  

Névértéke 
CHF-ben 

Névértéke/eredeti 
hitelköt. e Ft-ban 

Tőketörlesztés 
2010.12.31-ig e 
Ft-ban 

Állománya 
2010.12.31-én e 
Ft-ban 

MFB Infrastruktúra 
Hitel I.                   578 896                    41 950                  536 946    
MFB Infrastruktúra 
Hitel II.                2 153 969                    938 327    
ÉRD 2027 Kötvény         6 477 000                 1 441 715                 1 441 715    
MINARET Kötvény        30 389 000                 6 764 288                 6 764 288    
Hitel / Kötvény 
összesen        36 866 000               10 938 868                 9 681 276    

 
*  A kötvények a december 31-i 222,59 Ft/CHF árfolyamon kerültek értékelésre 
 
Az adósságszolgálat a következőképpen alakul: 
Év 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.  
e Ft 33 559  173 740  680 751  659 539  638 328  
 
Ha a MJVSZ által szolgáltatott adatokkal vetjük össze, láthatjuk, hogy Érd – bár nem könnyű 
– de relatív kedvező helyzetben van: 
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3. Helyi adópolitika 
 
Az elmúlt évtizedben az önkormányzatok támogatását az jellemezte, hogy az egészségügyi, 
oktatási, szociális és egyéb intézmények százait fenntartó településektől a központi 
kormányzat úgy vont el forrásokat, hogy közben növelte feladataikat. 
 
A keletkező forráshiány a költségvetési gazdálkodásban azt jelentette, hogy az előírt, 
törvényekben rögzített feladatokhoz nem rendeltek megfelelő központi forrásból származó 
pénzeszköz. Ennek logikus következménye volt, hogy a helyhatóságok a felmerülő 
többletkiadásokat hitelek felvételével, illetve kötvények kibocsátásával fedezték. Így az 
önkormányzati szféra adóssággeneráló szerepe a korábbi elhanyagolható szintről érzékelhető 
nagyságúra emelkedett. Itt azonban nem a felelőtlenség a kiváltó ok, hanem az, hogy az előző 
évtizedben kivéreztették az önkormányzatokat, ugyanis úgy rendeltek hozzájuk feladatokat, 
hogy annak pénzügyi fedezete nem volt biztosítva és a saját bevételek (főként a helyi adók) 
egy jelentős része kiegészítő elemként funkcionált. 
 
Az oktatási feladatok finanszírozására ugyan az önkormányzatok többféle normatív 
támogatást is kapnak, ám ezek kifejezetten célirányos felhasználásúak. A helyi adókból 
befolyó bevételek, és a saját bevételek ellenben szabadon felhasználhatóak, nemcsak 
működést, hanem kifejezetten fejlesztéseket is szolgálhatnak, amiket a kormány most a 
központi költségvetésbe kívánja irányítani. 
 
A közoktatási rendszer költségeinek többségét korábban az állam állta, ám a központi 
költségvetés által biztosított normatívák összege az elmúlt években folyamatosan csökkent. 
2008. évben az önkormányzatok által biztosított fenntartási költségek aránya már meghaladta 
az 50 százalékot, ez mára átlagosan 55 százalékot mutat. A finanszírozáshoz szükséges évi 
880 milliárd forintból 450 milliárd érkezik saját bevételekből (főként a helyi adókból, 
ingatlaneladások bevételéből, hitelfelvételekből stb.), és 430 milliárd forint az államtól. 
 
A Megyei Jogú Városok Szövetsége által készített szakmai anyagban többek között a fent 
felvázolt folyamatok következményeit is bemutatták, az alábbiak szerint. 
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A helyi önkormányzatok feladatellátását mind a mai napig a forrásszabályozás rendszerében 
részben az állami hozzájárulások, támogatások, részben az átengedett központi adók, valamint 
a saját bevételek biztosítják. A helyi adóztatás az önkormányzat kezében jelenleg olyan 
lehetőség, amely a helyi vagyoni érdekeltséghez, a kommunális fejlesztésekhez, valamint a 
helyi gazdasági tevékenységhez kapcsolódhat. 
 
 
Amennyiben megtekintjük a MJVSZ által rendelkezésünkre bocsátott kimutatásokat, 
láthatjuk, hogy a helyi, építményekhez kapcsolható adózás a következőképpen alakul: 
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4. Közigazgatás átalakulása, ebből következő feladatok 
 
Jelenleg még nem ismertek teljes mélységben a központi kormányzat átalakítási tervei. 
Azonban várható, hogy a jelenleg önkormányzatunk által ellátott feladatok közül jelentős 
mértékben át fognak kerülni állami felelősségbe bizonyos feladatok. A feladatok köre, 
valamint az ehhez rendelet források számbavétele elkerülhetetlen. Ez akkor lesz lehetséges, ha 
ismertté válnak a konkrét kormányzati tervek. 
 
Mellékelten csatoljuk a Megyei Jogú Városok Szövetsége által rendelkezésünkre bocsátott 
Önkormányzati Törvény (Ötv.) koncepciót. 

 
 

5. Fejlesztési célkitűzések 
 
Jelen program mellékleteként három programba foglaltuk a működtetési, fejlesztési 
célkitűzéseinket: 

 
Otthon program 
  
Szennyvízcsatorna program megvalósítása 
Városi tervező-házibekötés kivitelező cég vagy partnerség helyi vállalkozásokkal 
Szennyvíziszap kezelés 
Szippantás rendszerének átalakítása 
Egyedi szennyvíztisztítás megoldása- ahol nem lesz csatorna 
Rákötés kötelezése rendeleti úton 
  
Csapadékvíz elvezetési koncepció elkészítése 
Útépítési koncepció kialakítása 
Útépítési program megvalósítása 
Csapadékvíz-elvezető rendszerek továbbépítése 
Új önerős útrendelet megalkotása +program előkészítése 
Feltörő források-állami program igénye 
  
Svájci Alap projekt megvalósítása 
Ercsi vízbázisra rákötés előkészítése 
Ellátatlan területek ivóvíz hálózat fejlesztése 
Ellátatlan területek- közvilágítás fejlesztése 
Közvilágítási rendszer korszerűsítése  
  
Hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása (szelektív gyűjtés, hulladék hasznosítás) 
  
Közösségi közlekedési rendszer átalakítása 
  
Helyi termelői piacok beindítása 
Családi házak esetén energiatakarékossági beruházások lehetőségének megteremtése 
  
MÁV vonalrekonstrukciós beruházások 
Szent István híd 
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Bagoly utcai híd 
M7-es lehajtók előkészítése, megvalósítása 
Aktív részvétel az EU Duna Stratégia megvalósításában 

 
Érdemes Program 
  
Iskolák, óvodák fejlesztési tervének elkészítése 
Intézményi átszervezés 
  
Teleki Sámuel Általános Iskola fejlesztése 
Széchenyi István Általános Iskola fejlesztése 
Hunyadi János Általános Iskola fejlesztése 
Batthyány Általános Iskola és Sportiskola fejlesztése 
  
Darukezelő utcai óvoda 
Harkály u. óvoda 
Lego óvoda 
  
Bem tér Közösségi Ház 
Szepes Gyula Művelődési Központ infrastruktúrájának fejlesztése 
Csuka Zoltán Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztése 
Kutyavári úton Civil Szolgáltató Ház beindítása 
  
Kerékpáros Cselekvési Terv megvalósításának folytatása 
  
Kórház lehetőségének megteremtése 
Bajcsy Zsilinszky út 143. szám alatt Egészségház megvalósítása 
Bagoly u. orvosi rendelő 
Felső u. orvosi rendelő 
Arany János út 7. szám alatti orvosi rendelő 
  
Sport támogatási rendszer működtetése 
Civil Alap működtetése 
Ösztöndíj programok működtetése 
  
Szomszédok Egymásért (SZEM) mozgalom beindítása 
Rendőrség, polgárőrség támogatása 
  
Rendőrség új épülete Érden 
Bíróság, ügyészség lehetőségének megteremtése Érden 
Sportpálya fejlesztése 
Tanuszoda építés 
  
Energiaracionalizálási program folytatása intézményekben 
Környezetvédelmi kommunikációs terv kidolgozása 
Környezetvédelmi „Hasznoskönyv” című kiadvány kidolgozása 
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Allergén növényekkel kapcsolatos intézkedések 
 
 

Értékteremtés program 
  
"Értékteremtő Város" - városi szolgáltatási kultúra fejlesztési program 
  
Beruházás-ösztönzési program kidolgozása és beindítása 
  Befektetési projekt-portfolió aktualizálása 
  Városmarketing tevékenységek 
  Helyi vállalkozásfejlesztési rendszer beindítása 
  
Közmunka lehetőségek teremtése 
  
Adórendszer átalakítása 
  építményadó rendszer áttekintése 
  iparűzési adó rendszer áttekintése 
Kereskedelmi fejlesztések 
   LIDL Érdliget 
   Interspar Bem tér 
   LIDL Bem tér 
   Bem tér szolgáltató ház 
   Sportcsarnok+ mellette levő terület 
   Nagybani piac a déli gazdasági területeken 
  
Település rendezési kérdések 
   Judit utca 
   Csúcs utca környéke 
   Búvár utca 
   Sóskúti - Favágó u. 
   Lőtér 
   Favágó utcai út 
   Ilona telep 
   Papi földek 
   Tárnoki út vége 
   Csér - Csíz utca 
   Bagoly utca 
   Sóskút - Levendulás 
  
Turisztikai fejlesztési lehetőségek támogatása 
  
IVS Akcióterületi Tervekben foglalt fejlesztések megvalósítása 
Local Agenda 21 Program Akciótervben foglaltak megvalósítása 
A Gazdatiszti Ház, a Külső Római út és az Arató utca sarkán lévő kápolna, valamint 
a Szapáry kastély területén lévő pincerendszer műemlékvédelem alá helyezésének 
lehetősége, a szóban forgó 3 épület védelme 
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6. Helyi gazdaságfejlesztés 
 
Ebben a ciklusban jelentős szerepet kell kapjon a helyi gazdaság fejlesztése. Ennek érdekében 
– a fentiekben megfogalmazott konkrétabb projektek mellett – egy részletesebb Befektetés- és 
beruházás ösztönzési program kidolgozása szükséges, amelynek főbb elemei: 

 
A rendszer célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének 
javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Érd 
közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.  
 
A rendszer keretében meg kell teremteni a nyújtott szolgáltatások finanszírozhatóságát, a 
felelősségi rendszert és a nyilvántartó- és monitoring rendszert. 
 
Példa jelleggel az alábbi típusú szolgáltatások jöhetnek szóba: 
- Befektetési portfolió összeállítása 
- Városi információs csomag rendelkezésre bocsátása  
- Ügyvédek és közjegyzők ajánlása  
- Elérhető telephelyek bemutatása  
- Telekhez kapcsolódó közműtérképbe betekintés biztosítása  
- Tervező irodák ajánlása  
- Kivitelezők ajánlása 
- Helyi szolgáltatók ajánlása  
- Munkaerő közvetítők ajánlása  
- Helyi fuvarozók ajánlása  
- Pályázatíró cégek ajánlása  
- „Egyablakos rendszerű támogatás” - tanácsadás és aktív ügyintézés  
- Felsőoktatási kapcsolatok kiépítése, gyakornoki programok menedzselése, érdi diákok 

szakdolgozatainak készítése során helyi információforrások biztosítása 
- Szakoktatási intézményekben megszervezett egyedi képzésekben való együttműködés  
- Egészségügyi ellátás megszervezése dolgozók és menedzserek részére  
- Hatósági tájékoztató fórum szervezése a hatóságok helyi képviselői részvételével 
- Pályázatfigyelés  
- Átmeneti irodahelyiség biztosítása a beruházás előkészítése idejére 
- Cégjogi tanácsadás:  
- Ingatlanjogi tanácsadás:  
- Célzott dolgozói képzések szervezése  
- Buszjáratok menetrendjének igazítása  
- Beszállítói fórum szervezése  
- Pályázat előkészítés támogatása  
- Cégalapítási költség átvállalása  
- Telek közműellátásának költségeihez való hozzájárulás  
- Lakáshoz jutás segítése (bérlakás biztosítása)  
- Szállítófejlesztő program szervezése  
- Külföldi családtagok anyanyelvi oktatásának megszervezése  
- Magyar nyelvoktatás megszervezése a dolgozók családtagjai részére  
 
A fenti szolgáltatások körét részletesen ki kell dolgozni és meg kell alkotni azokat a 
szabályokat, amelyek az igénybevételre vonatkoznak  
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7. Koncepciók, stratégiák 
 
Az önkormányzat tevékenységének szervezése és tervezése során feltétlenül felül kell 
vizsgálni, vagy meg kell alkotni az alábbi ágazati, szakterületi koncepciókat, stratégiákat:  
 
Sportkoncepció 
Ifjúsági Stratégia 
Drogstratégia 
Kerékpáros Koncepció 
IVS 
Városfejlesztési Koncepció 
ÉRDITS Információs Társadalom Stratégia 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció 
Helyi Külkapcsolati Stratégia 
Kistérségi koncepció 
Lakáskoncepció 
Vagyongazdálkodási Irányelvek 
Szociális szolgáltatás-szervezési koncepció 
Érd Megyei Jogú Város közoktatási koncepciója és feladat-ellátási, intézményhálózat 
működtetési és fejlesztési terve  
Környezetvédelmi Program 
Turisztikai marketingfejlesztési program 
Közmű-szolgáltatási és -fejlesztési koncepció rendelet a központi közműnyilvántartásról 
Közlekedésszervezési és tömegközlekedés-szervezési koncepció 
Útkoncepció 
Közterület-fenntartás, életminőség-biztosítás program 
Kulturális koncepció 
Városmarketing, befektetés-ösztönzés 
Helyi gazdasági és mezőgazdasági, munkaerő-piaci program 
Energia racionalizálási program, megújuló energia program  
Egészség terv 
Esélyegyenlőségi Terv 

 
 
 

Érd, 2011. május 
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178/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 
 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
 
 
 
 
 

„Érd Megyei Jogú Város, 
Diósd Község, 

Tárnok Nagyközség 
 

közigazgatási területén már meglévő, valamint az Érd és 
Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP 

európai uniós támogatással megvalósuló, valamint a 
szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését 
és tisztítását szolgáló víziközművek koncessziós szerződés 

keretében történő üzemeltetéséről” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011. 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

1. A pályázat kiírói, lebonyolítója 
1.1. Kiíró Önkormányzatok 

A koncessziós pályázatot a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tv. 4.§. (1) bekezdésében és 6.§-
ában (a továbbiakban: Ktv.), valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) 
bekezdésében, valamint 9.§ (1) bekezdésének c) pontjában (a továbbiakban Vgtv.) foglaltakra 
tekintettel: 

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő Testülete (székhely 2030 
Érd, Alsó u.1.), 

- Diósd Község Önkormányzatának Képviselő Testülete (székhely 2049 Diósd, Szt. 
István tér 1.), 

- Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete (székhely 2461 
Tárnok, Dózsa György út 150.) 

a továbbiakban: kiíró Önkormányzatok - közösen írják ki: 
- a kiíró Önkormányzatok tulajdonát képező, a közigazgatási területükön már meglévő; 

valamint 
-  az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós 

támogatással megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz 
elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek (együtt szennyvízközművek) 
működtetésére, mint koncesszióköteles tevékenységre, a közös tulajdonukban lévő 
érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére. 

 
1.2. A pályázat lebonyolítója 

Az Önkormányzatok a pályázat lebonyolításával, a beérkezett pályázatok értékelésének 
előkészítésével az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Társulást (Törzskönyvi szám: 762571, 
székhely: 2030 Érd, Alispán u. 8, telefon: +06-23/520-330, telefax: +06-23/520-331, internet: 
www.erdszennyviz.eu, a továbbiakban: lebonyolító) bízzák meg. 
 
 

2. A pályázók köre 
2.1. Pályázók köre 

Pályázó lehet minden olyan bel- és külföldi természetes és jogi személy, valamint ezek jogi 
személyiség nélküli társasága, aki megfelel, a jelen pályázati kiírásban megfogalmazott 
követelményeknek. 
Pályázónak, a megkötésre kerülő szerződés teljesítése során meg kell felelnie a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvényben és a 38/1995. (V.05.) Korm. rendeletben foglalt, szolgáltatóra 
vonatkozó előírásoknak, valamint az egyéb, vízgazdálkodásról szóló jogszabályokban 
foglaltaknak. 
Pályázóra vonatkozó részletes feltételeket a jelen Pályázati Kiírás 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
2.2. Közös ajánlattétel 

Több pályázó együttesen közös ajánlatot is tehet. 
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Az együttes pályázók pályázatban vállalt kötelezettségei egyetemlegesek. 
Közös ajánlattétel esetén, a minimális műszaki-szakmai és pénzügyi alkalmassági feltételeknek – 
az 1. számú mellékletben megjelölt kivételekkel – a pályázók együttesen is megfelelhetnek. 
 

2.3. Kizáró okok 

Nem nyújthat be pályázatot, illetőleg nem lehet a létrehozandó koncessziós társaság tagja azon 
bel- vagy külföldi természetes vagy jogi személy, valamint ezek jogi személyiség nélküli társasága 
aki: 

- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van 
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

- tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben 
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) 
bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az 
eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból 
és módon jogerősen korlátozta; 

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye 
szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 
halasztást kapott; 

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, 
jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és 
munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

- a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve 
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt 
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben 
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

- aki kiíró önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt 
adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást 
kapott 

A fenti kizáró okokról Pályázónak a pályázatához csatolt nyilatkozatban nyilatkoznia kell. 
 
 

3. A koncesszióköteles tevékenység 
3.1. A koncesszióköteles tevékenység 

Jelen Pályázati Kiírás tárgya az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség 
közigazgatási területén már meglévő, a KEOP projektben megvalósuló, valamint a szerződés 
időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek 
működtetése az alábbiak szerint: 
A koncesszió-köteles tevékenység a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM 
rendelet 2. § f) szennyvízelvezető, -tisztító mű üzemeltetése: 

- a folyamatos szennyvízelvezetés, a szennyvíztisztítás, a tisztított szennyvíz elvezetése 
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és elhelyezése, mennyiségének és minőségének mérése a vonatkozó előírások 
szerint, a keletkezett szennyvíziszapok kezelése és elhelyezése, a hibaelhárítás, az 
ügyelet vagy készenlét, 

- a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos egyéb tevékenység, így 
különösen: a közszolgáltatás igénybevételével járó - külön jogszabályban 
meghatározott - feltételek vizsgálata, a közüzemi díj számlázása és beszedése, 

- a szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz szennyezőanyag tartalmának 
rendszeres vizsgálata, 

- az üzemeltetéssel összefüggő nyilvántartás és adatszolgáltatás; 
 
3.2. A koncesszióköteles tevékenység együttessége 

A jelen Pályázati Kiírás a vízi közüzemi tevékenységekre nem együttesen vonatkozik, a vízi 
közüzemi tevékenységek közül nem terjed ki az ivóvíz ellátási szolgáltatásra. 
 

3.3. A koncesszióköteles tevékenységet kiegészítő egyéb szolgáltatások 

Pályázó, illetve a létrehozandó koncessziós társaság feladata a létesítmények folyamatos 
üzemeltetéshez szükséges karbantartások elvégzése, hibaelhárítás és állandó ügyelet 
fenntartása, továbbá a csatorna szolgáltatással kapcsolatos egyéb tevékenység, így különösen a 
közszolgáltatás igénybevételével járó – külön jogszabályban meghatározott - feltételek meglétének 
vizsgálata, szükség esetén vízmérők leolvasása, a csatornadíj számlázása és beszedése, 
fogyasztói ügyfélszolgálat üzemeltetése, stb. 
 

3.4. A koncesszió kizárólagossága, a hasznosítási jog (közszolgáltatási kötelezettség) 
átengedése, átvállalása 

Kiíró Önkormányzatok az önkormányzati feladat-ellátási körükbe tartozó települési szennyvíz-
kezelési közszolgáltatás megszervezéséről a Koncessziós Szerződés aláírásával gondoskodnak. 
Koncesszor Nyertes Pályázó koncessziós pályázati eljárás alapján jogosult és egyben köteles is e 
közszolgáltatási feladat ellátására. 
A Koncessziós Szerződés alapján, a Koncessziós törvény 14.§-ra figyelemmel, Nyertes Pályázó a 
működtetés megkezdésétől, a Koncessziós Szerződés megszűnéséig, a szerződés területi 
határain belül, koncessziós díjjal ellentételezett, kizárólagos joggal, közüzemi közszolgáltatás 
céljából jogosult működtetni (ideértve az üzemeltetéshez és fenntartáshoz szükséges munkák és 
feladatok elvégzését is) a Koncessziós Szerződés alapján részére a közüzemi közszolgáltatás 
ellátása céljából átadott szennyvízelvezető és- kezelő víziközmű rendszereket. 
A kizárólagos jog vonatkozik az előbbieken belül - különösen, de nem kizárólag - az 
ügyfélszolgálati feladatokra, a karbantartási és a korszerűsítési munkák elvégzésére, továbbá az 
ezekhez és a koncesszióba vett szennyvízközműveknek a felújítási és pótlási munkáihoz 
kapcsolódó műszaki előkészítési és lebonyolítási feladatokra. 
Kiíró Önkormányzatok kijelentik, a koncesszió időtartama alatt más gazdálkodó szervezet részére 
a szennyvízelvezetési és tisztítási közüzemi szolgáltatás végzésének jogát nem kívánják 
átengedni. 
 
 

4. A koncesszió-köteles tevékenység időtartama  
4.1. A koncesszió idő előtti megszűnése 

A koncesszió időtartama 25 év. A jelen Pályázati Kiírás 2. számú mellékleteként csatolt tartalmú 
Koncessziós Szerződést a Szerződő Felek határozott időre, 2036. december 31. napjáig kötik. 
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4.2. A koncesszió idő előtti megszűnése 

A koncesszió, illetve a Koncessziós Szerződés idő előtt megszűnik, ha a koncessziós pályázat 
nyertese nem tesz eleget a koncessziós törvény 17.§ (1) bekezdés, 20.§ (1) bekezdés, valamint a 
21.§ (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének. A koncessziós szerződés idő előtti 
megszűnésének egyéb részletes feltételeit a Szerződő Felek a Koncessziós Szerződésben 
rögzítik. 
 
 

5. A koncessziós jog átengedésének hatálya, főbb adatai: 
5.1. Területi hatály  

A Pályázati Kiírás szerinti feladatok területi hatálya Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok 
Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
A jelen Pályázati Kiírás 2. számú mellékleteként csatolt tartalmú Koncessziós Szerződés alapján, 
a szerződés területi hatálya alá tartozó, és a szennyvízközmű-hálózatba bekötött ingatlanok 
tulajdonosai, illetve egyéb jogcímen használói (továbbiakban együtt fogyasztók) részére végezhető 
közüzemi közszolgáltatás. 

 
5.2. A koncesszióval érintett ingatlanok: 

A koncessziós tevékenység gyakorlására meghatározott kiíró Önkormányzatok közigazgatási 
egységéhez tartozó mindazon ingatlanok, amelyeken, vagy amelyek alatt, a koncessziós 
tevékenység keretében működtetett, összes meglévő, és a koncessziós szerződés időtartama alatt 
megvalósuló szennyvízközmű közhálózat működik és az abba mindenkor bekötött ingatlanok. Az 
ingatlanok meghatározását a Pályázati Kiírás 3. számú melléklete tartalmazza. 

 
5.3. Szolgalmi jogok 

Az önkormányzati tulajdonú víziközmű létesítmények rendezetlen szolgalmi, illetve használati jogi 
kérdéseit kiíró Önkormányzatok rendezik Pályázó szakmai közreműködésével.  
Ha a közterület határainak módosítása miatt bármely meglévő szennyvízvezeték magánterületre 
kerül, a Megrendelők kötelesek szolgalmi, illetve használati jogot bejegyeztetni a területre, illetve 
megfizetni (vagy megfizettetni) a közmű áthelyezés költségeit. Ugyanez vonatkozik a 
magánterületen átmenő szennyvízvezetékek, valamint tartozékaik esetére is. 
A szolgalmi jogok és egyéb kötelezettségek - a Koncessziós Társaság által nyújtandó használati 
és egyéb jogok - meghatározását a Pályázati Kiírás 3. számú melléklete tartalmazza. 

 
5.4. Alanyi hatály (érintett személyi kör) 

A Pályázati Kiírás Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási 
területén élő lakosságot (állandó és ideiglenes tartózkodásúakat egyaránt), valamint azon 
intézményeket, gazdálkodó szervezeteket érinti, amelyek székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkeznek az érintett közigazgatási területen. A szennyvízkezelési közüzemi közszolgáltatással 
érintett lakosok számát, és a szennyvízkezelési közüzemi közszolgáltatással érintett területen 
keletkező szennyvíz várható mennyiségét 2016-tól a Pályázati Kiírás 4. számú melléklete 
tartalmazza.     

 
5.5. A közművagyon meghatározása 

Kiíró Önkormányzatok közigazgatási területének ellátását szolgáló szennyvízközmű-vagyon 
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meghatározása az alábbi: 
A vezetékek és hálózati tartozékaik, valamint azon szerelvények összessége, amelyek lehetővé 
teszik a szennyvíz összegyűjtését, az épített környezetből való elvezetését, esetleges tárolását és 
kezelés után a befogadóba való bevezetését. Ez a vagyon tartalmaz minden rögzített vagy 
helyhez nem kötött műtárgyat és berendezést, amely szükséges a szennyvízelvezetési 
szolgáltatás biztosításához, illetve amely elősegíti a rendszer optimális és megbízható működését 
(pl.: átemelők, elektromos berendezések, adatátviteli berendezések és vezérlések, 
szennyvíztisztító berendezések, tartalék-áramforrások, stb.). 
A koncesszió-köteles tevékenységgel összefüggésben létrejött önkormányzati törzsvagyonnak 
minősülő vagyontárgy rendeltetésszerű használatát elősegítő vagyontárgyak (működtető vagyon) 
üzembe helyezésük után a Koncessziós Társaság tulajdonába kerülnek, azzal, hogy ezek 
amortizációs költségeinek díjban történő figyelembevétele az éves díjmeghatározás során 
felülvizsgálatra kerül. 
 

5.6. A Közművagyon átadása és visszaszolgáltatása 

A már meglévő, valamint az új beruházások során létrejövő szennyvíz-közmű vagyon birtokba- 
illetve üzemeltetésre adására vonatkozó szabályokat a felek a koncessziós szerződésben rögzítik. 
A tervezett beruházás során épülő létesítmények készre jelentést követő átadás-átvételi eljárás 
keretében kerülnek a Koncessziós Társaság üzemeltetésébe, amely - a kiíró Önkormányzatok 
vagyonába kerülő, - új létesítmények átvételére a kiíró Önkormányzatok megbízásából a 
Koncessziós Társaság köteles. 
A koncessziós időszak lejártakor, Nyertes Pályázó olyan állapotban köteles kiíró Önkormányzatok 
részére visszaszolgáltatni a létesítményeket, hogy azok alkalmasak legyenek a vonatkozó 
közfeladatok (közszolgáltatás) megfelelő ellátására, és azokon ne legyen harmadik felet megillető 
kötelezettségvállalás, egyéb teher vagy igény. Az átadásra kerülő közműveket 
eszköznyilvántartás, szakági műszaki közműnyilvántartások és fogyasztói nyilvántartás szerinti 
adja át. 
 

5.7. A víziközművek fejlesztése 
A koncesszióba adott helyi víziközművek felújítása, pótlása, fejlesztése az kiíró Önkormányzatok 
feladata. A szükséges beruházások finanszírozási forrását – a Koncessziós szerződésben 
meghatározottak szerint – a kiíró Önkormányzatok biztosítják. Pályázónak – a jelen Pályázati 
Kiírás előírásain túlmenően - javaslatot kell tennie a fejlesztési tervek egyeztetésének és a 
finanszírozási források megteremtésének mechanizmusára. 

 
5.8. A jelenlegi üzemeltetés leírása 

A pályázat kiírásának időpontjában, jelenleg már megépült és működő létesítmények jelenleg az 
Érd és Térsége Víziközmű Kft üzemeltetésében vannak, mely gazdasági társaság köteles az 
üzemeltetésében lévő szennyvízközmű-vagyont tételes lista szerint a Koncessziós Társaság 
részére átadni. 
A jelenlegi üzemeltetőt megillető üzemeltetési jog megszűnésének napja: a Koncessziós Társaság 
általi üzemeltetés megkezdését megelőző, utolsó naptári nap, 2011. december 31. napja, amely 
nappal átadásra kerül a Pályázati Kiírás 5. számú mellékletében meghatározott, a kiíró 
Önkormányzatokat illető már meglévő vagyon. 
 
 

6. A Koncessziós Társaság 
6.1. A koncessziós társaság megalapítása 

Nyertes Pályázó a Koncessziós Szerződés aláírásától számított 90 napon belül köteles létrehozni - 
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és az annak bejegyzésére irányuló kérelmet az illetékes cégbíróságon előterjeszteni - az 
alábbiakban meghatározott feltételrendszer mellett korlátolt felelősségű társaságot (továbbiakban: 
Koncessziós Társaság), amely Koncessziós Társaság a Koncessziós Szerződésben rögzített 
feltételrendszer mellett válik jogosulttá a koncessziós tevékenység folytatására és a koncessziós 
jog gyakorlására.  
Nyertes Pályázónak a Koncessziós Szerződésből eredő valamennyi joga és kötelezettsége – a 
Koncessziós Szerződésben külön meghatározott kivételekkel - átszáll ezen Koncessziós 
Társaságra. 
A társasági szerződés kötelező tartalmi elemeire vonatkozóan a jelen Pályázati Kiírás 2. számú 
mellékleteként csatolt Koncessziós Szerződés további előírásokat tartalmaz. 
A pályázatot kiíró Önkormányzatok a társasági szerződés aláírását az egyösszegű koncessziós díj 
befizetéséhez kötik. A Koncessziós Társaság bejegyzésének elmaradása a Koncessziós 
Szerződés a kiíró Önkormányzatok részéről történő, azonnali hatályú felmondását eredményezi, 
kivéve, ha a mulasztás a kiíró Önkormányzatok felróható magatartásával összefüggésben 
következik be. A Koncessziós Társaság feladataira vonatkozó részletes követelményeket a 
Pályázati Kiírás mellékletei és a Koncessziós Szerződés tartalmazzák.  

 
6.2. A Koncesszor mögöttes felelőssége 

Nyertes Pályázó köteles a legjobb tudása szerint biztosítani a Koncessziós Társaság működését, 
valamint a Koncessziós Szerződésben, és a Koncessziós Társaság társasági szerződésében 
meghatározott célok elérését. Nyertes Pályázó ezen kötelmét a Koncessziós Szerződésben, 
valamint a kapcsolódó dokumentumokban meghatározott módon, a Koncessziós Társaság 
irányításában betöltött szerepében, valamint – taggyűlési felhatalmazás esetén - tagi 
mellékszolgáltatás nyújtásán keresztül teljesíti. 
A Koncessziós Társaság és Nyertes Pályázó a Koncessziós Szerződésben a Koncessziós 
Társaság terhére rögzített kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. 
A Koncessziós Társaság – Nyertes Pályázó mögöttes felelősségvállalása mellett - a koncessziós 
tevékenység ellátásával kapcsolatban, harmadik személyekkel szemben felmerülő kártalanítási, 
kártérítési és egyéb kötelezettségek teljesítéséért kizárólagos felelősséggel tartozik. 

 
6.3. A Koncessziós Társaság törzstőkéje 

A létrehozandó Koncessziós Társaság törzstőkéje 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint, mely az 
alapításkor rendelkezésre bocsátott pénzbeli betétből áll. 

 
6.4. A Koncessziós Társaság részesedések és szavazati arányai 

6.4.1.  A létrehozandó Koncessziós Társaság tagjai, és a Koncessziós Társaságban kialakuló 
részesedési, szavazati aránya a következő: 
Érd Megyei Jogi Város Önkormányzata:   62%  6.200.000,-Ft 
Diósd Önkormányzata      6%    600.000,-Ft 
Tárnok Nagyközség Önkormányzata   6%     600.000,-Ft 
Nyertes Pályázó:     26%  2.600.000,-Ft 
6.4.2. Nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy kiíró Önkormányzatok részesedésének mértéke 
nem csökkenhet a fenti többségi arányok alá. Nyertes Pályázó egy üzletrészre jogosult. 
6.4.3. Tagok a fenti tulajdonosi részesedésüknek megfelelő vagyoni hozzájárulásukat Koncessziós 
Társaság társasági szerződésének aláírásával egyidejűleg kötelesek a Koncessziós Társaság 
rendelkezésére bocsátani. 
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6.5. A Koncessziós Társaság osztalékaránya 

A pályázatot kiíró Önkormányzatok hozzájárulnak a Nyertes Pályázó által megjelölt befektetésének 
megtérülését biztosító mértékben az üzletrészükhöz kapcsolódó osztalékjog eltérítéséhez a 
Nyertes Pályázó javára. 

 

7. A koncessziós díj meghatározása, a díjrendszer, a koncesszió-köteles 
tevékenység pénzügyi és egyéb feltételei 
7.1. Egyösszegű koncessziós díj 

Nyertes Pályázó a Koncessziós Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 8 (nyolc) banki 
munkanapon belül köteles a kiíró Önkormányzatok részére, egy összegben – a letett pályázati 
biztosítékként beszámításával - egyszeri koncessziós díjat fizetni az alábbiak szerint: 

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata: 83,82 % 
- Diósd Önkormányzata: 8,21 % 
- Tárnok Önkormányzata: 7,97 % 

Az egyösszegű koncessziós díj legkisebb összege legalább 635.000.000,-Ft, azaz 
Hatszázharmincötmillió forint. 

 
7.2. Eszközhasználati díj 

A létrehozandó Koncessziós Társaság – a közszolgáltatás keretében történő üzemeltetés 
megkezdésétől kezdődően köteles kiíró Önkormányzatok részére a használatába adott eszközök 
használatáért eszközhasználati díjat fizetni a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig történő 
jóváírással, a kiíró Önkormányzatok által e célra elkülönítetten kezelt, és a kötelezett felé kijelölt 
bankszámlára. Az eszközhasználati díjjal szemben beszámításra nincsen lehetőség. Az 
eszközhasználati díj egyedüli kizárólagos teljesítésének módja a kijelölt számlára történő jóváírás, 
más számlára történő fizetés nem minősül teljesítésnek. A Koncessziós Szerződésben 
meghatározott eszközhasználati díj megfizetésért a Nyertes Pályázó köteles helytállni.  
Az eszközhasználati díj mértékét évente a Pályázati Kiírás 6. számú mellékletben foglaltak 
alapján a kiíró Önkormányzatok állapítják meg. 
A közműves szennyvízelvezetés mindenkori legmagasabb árát, naptári évenként legalább 
egyszer, a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, településenként külön-külön, jelenleg az 
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXVII. törvény (Ártörvény) előírásai alapján hatósági árként 
helyi rendeletben állapítják meg. 
A díjképzés kötelező elveit, összetevőit és számítási módját a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 
7.3. Ajánlati biztosíték 

Pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához 5.000.000, Ft, azaz Ötmillió forint összegű 
Pályázati Biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk. A Pályázati Biztosíték teljesíthető átutalással 
a lebonyolítónak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11742111-15762575 számú bankszámlájára. A 
Pályázati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának 
határidejével. A Pályázati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség 
időtartamára. A kiíró Önkormányzatok és Lebonyolító a befizetett biztosíték után kamatot nem 
fizetnek. 
Az ajánlati biztosíték a kiíró Önkormányzatokat illeti meg, ha 

- Nyertes Pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja ajánlatát, 
- Nyertes Pályázó érdekkörében felmerült okból hiúsul meg a szerződés megkötése. 

Az eredményhirdetéstől számított 15. napon belül a nem nyertes Pályázóknak Lebonyolító a letett 
ajánlati biztosítékot visszautalja. 
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7.4. A nyertes pályázó által nyújtandó biztosítékok 

Tekintettel arra, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé a finanszírozó bank ezt 
kötelezettségként előírta, a Pályázó vállalja, hogy a részletes pályázati dokumentációban a 
Koncessziós Társaság számára előírt számlavezetési és biztosítéknyújtási kötelezettségeknek 
eleget tesz. 

Óvadéki betét 

A Nyertes Pályázó 50.000.000,-Ft, azaz Ötvenmillió forintot óvadéki betétben köteles a 
Koncessziós Szerződés megkötésétől számított 8 (nyolc) banki napon belül elhelyezni, vagy 
50.000.000,-Ft, azaz Ötvenmillió forint értékben köteles Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  - 
mint kedvezményezett - javára első osztályú magyar banktól származó visszavonhatatlan, 
legalább 5 évre szóló és megújításra kerülő, a Koncessziós Szerződés teljes tartama alatt a Érd 
Megyei Jogú Város javára érvényben tartott bankgaranciát nyújtani, mellyel a koncessziós díj 
fizetési kötelezettségét biztosítja. 
. Az óvadéki betét vagy a bankgarancia részbeni vagy teljes felhasználását követően a 
Koncessziós Társaságnak haladéktalanul gondoskodni kell az óvadéki betét feltöltéséről, illetve a 
bankgarancia ismét teljes mértékű rendelkezésre állásáról, a Koncessziós szerződés teljes 
tartamára. 

Zálogjog 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, az illetékességi területén a Koncessziós Társaság - a 
Koncessziós Szerződés alapján végzett közüzemi szennyvíz-elvezetési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó - árbevételének az eszközhasználati díjra vonatkozó részére zálogjogot létesít, 
valamint ezen összeg erejéig felhatalmazást kap beszedési megbízásra a Koncessziós Társaság 
valamennyi bankszámlája ellenében. 

 
7.5. Foglalkoztatás 

Pályázó vállalja, hogy a szolgáltató rendszert jelenleg üzemeltető Érd és Térsége Vízmű Kft 2011. 
december 31-i állapotnak megfelelő, a koncessziós tevékenység közigazgatási területére eső jelen 
Pályázati Kiírás 7. számú mellékletében rögzített munkajogi személyi állományát foglalkoztatja, 
amennyiben a foglalkoztatást azonos bértömeg mellett a munkavállaló felvállalja. 
 

7.6. A koncesszióköteles tevékenység ellátásához szükséges adatok 

Nyertes Pályázó az általa végzett szennyvízszolgáltatás ellenértékének számlázhatósága 
érdekében köteles a jelen Pályázati Kiírás 8. számú mellékletében foglalt tartalommal, a 
szerződésben meghatározott ellenérték fejében az alábbi adatok folyamatos átvételére: 
- Lakossági fogyasztók esetében a tárgyhónapban leolvasásra kiadott vízmérők leolvasási 

adatai (vízmérő azonosító, vízmérő állása, leolvasás keltje) a tárgyhónapot követő második 
hónap 5. munkanapjáig; 

- Közületi fogyasztók esetében a tárgyhónapban leolvasásra kiadott vízmérők leolvasási 
adatai (vízmérő azonosító, vízmérő állása, leolvasás keltje) a tárgyhónapot követő hónap 10. 
munkanapjáig. 

 
 

8. Ellenőrzési jogok 
Pályázó vállalja, hogy a finanszírozó bank(ok) vagy az EU-s pályázatot ellenőrző bármely szerv 
által kért, minden szükséges információt rendelkezésre bocsát és betekintési jogot ad az 
önkormányzatok vagy megbízottjaik részére. 
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A Koncessziós Szerződés alapján megillető jogok gyakorlásáról, annak szabályszerűségéről, és 
célszerűségéről kiíró Önkormányzatok jogosultak a Koncessziós Társaságtól, illetve Nyertes 
Pályázótól tájékoztatást kérni, valamint a működést a Koncessziós Társaság Taggyűlése és 
Felügyelő bizottsága útján jogosultak ellenőrizni. 

 

9. A pályázaton benyújtásának feltételei 
Kiíró Önkormányzatok rögzítik, hogy részajánlat nem tehető. 
Kiíró Önkormányzatok hiánypótlási lehetőséget nem biztosítanak. 
Kiíró Önkormányzatok rögzítik, hogy Pályázók az ajánlatot saját kockázatukra készítik el, annak 
elkészítésére semmiféle költséget nem számolhatnak el sem kiíró Önkormányzatok sem 
Lebonyolító felé. 

 
9.1. Pályázókra vonatkozó műszaki-szakmai, pénzügyi alkalmasságát tartalmazó feltételek 

A pályázat benyújtását kizáró feltételeket, a Pályázók minimális műszaki-szakmai, pénzügyi 
alkalmasságát tartalmazó feltételek leírását a Pályázati Kiírás és mellékletei tartalmazzák. 
A műszaki – szakmai, pénzügyi alkalmassági feltételek teljesítettnek tekinthetők, ha a 
pályázó/pályázók és az olyan társaság, amelyben a pályázó  részesedéssel bír és menedzsment 
jogokkal rendelkezik, együttesen megfelel a mellékletben rögzített feltételeknek. 
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó, vagy együttesen pályázók esetén legalább 
az egyik pályázó megvásárolja a részletes pályázati dokumentációt.  

 
9.2. A részletes pályázati kiírás 

A részletes pályázati kiírást Lebonyolító 2030 Érd, Alispán utca 8. szám alatti hivatalos 
helyiségében lehet átvenni 500.000,- Ft + 25 % ÁFA összeg ellenében, munkanapokon 9:00 és 
15:00 óra között, a pályázati felhívás közzétételt követő munkanaptól kezdődően a pályázat 
leadási határidejének utolsó munkanapjáig 15:00 óráig. 
A pályázathoz csatolni kell a dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát. 

 
9.3. A pályázatok tartalmi követelményei 

Pályázónak a pályázatához csatolandó dokumentumok, igazolások és nyilatkozatok körét 
Pályázati Kiírás 1. számú melléklete tartalmazza. 

 
9.4. A pályázatok benyújtásának formai feltételei 

A pályázat hivatalos nyelve a magyar. 
A pályázatokat egy eredeti és három másolati példányban sértetlen csomagolásban kell 
benyújtani. Az ajánlatokat zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az első vagy 
utolsó laphoz rögzíteni, és a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre 
jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző illetve az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen - ezzel biztosítva az ajánlat bonthatatlanságát. 
A pályázatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani, a lebonyolító címére. 
A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat a pályázó viseli.  
A csomagoláson fel kell tűntetni a pályázat címét: „Koncessziós pályázat Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Diósd Község Önkormányzata, Tárnok Nagyközség Önkormányzata által, az 
Önkormányzatok tulajdonát képező, a közigazgatási területükön már meglévő; az Érd és Térsége 
Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló, 
valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló 
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víziközművek (együtt szennyvízközművek) működtetésére”. – a pályázati határidő lejártáig nem 
bontható fel. Továbbá a pályázó nevét és címét. 
Egyéb felirat a csomagoláson nem jelenhet meg. 
Postai kézbesítés esetén, a fenti feliraton kívül a postai kézbesítés szabályaihoz szükséges 
információk, és adatok feltüntethetők. 
A csomagolás sértetlenségért, és az ajánlat bontatlanságáért, Pályázó a felelős. 

 
9.5. Jogi szabályozás 

A pályázati eljárás során a magyar jog az irányadó. 
A koncessziós pályázat a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tv. 4.§. (1) bekezdésében és 6.§-
ában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdésében, valamint 
9.§ (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakra tekintettel került kiírásra. 
Jelenleg a 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet szabályozza a víziközművek üzemeltetését, valamint 
a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási ágazati jogszabályok az irányadóak. A rendelet hatálya a 
közüzemi ivóvíz-szolgáltató és szennyvízelvezető művek üzemeltetőjére terjed ki. 
A víziközművekkel végzett közüzemi szolgáltatás szakmai feltételrendszerét jelenleg a közműves 
ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet 
tartalmazza. 
A kiíró Önkormányzatok tájékoztatják a pályázókat, hogy a koncessziós szerződés létrejöttéhez 
ágazati törvény az Országgyűlés jóváhagyását nem írja elő. 
A pályázók tudomásul veszik, hogy a koncessziós pályázati eljárás eredményhirdetése után a kiíró 
Önkormányzatok nem indokolják döntésük okait, azt nem elemzik, illetve a pályázók ezzel 
kapcsolatban nem tehetnek fel kérdéseket. 
A jelen pályázati kiírásban nem részletezett feltételekre a mellékletekben foglaltak irányadók. 

 
9.5. A pályázatok benyújtásának helye és határideje 

A pályázati felhívás megjelenik a lebonyolító honlapján (www.erdszennyviz.eu), a Népszabadság 
illetve Magyar Nemzet című országos napilapokban, illetőleg a helyi írott sajtóban. 
A pályázatok benyújtásának helye a Lebonyolító 2030 Érd Alispán u. 8. szám alatti irodája, mely 
az utolsó napon is átveszi a pályázatokat.  
A pályázatok benyújtásának határideje a felhívásnak az országos napilapban először megjelenő 
közzétételétől számított 60. nap. Amennyiben a leadás számított határnapja munkaszüneti napra 
esik, a benyújtás határideje az ezt követő első munkanap.  
A lebonyolító a Pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt – indokolt esetben – egy 
alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidő lejárta előtt honlapján közzéteszi a 
módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának indokát. 

 
9.6. A pályázatok bontása 

A pályázatok bontása a pályázatok benyújtásának helyén, a benyújtás határidejét követő 10 perc 
múlva történik meg. A pályázatok bontásán Pályázók képviseltethetik magukat, a pályázat 
benyújtásakor kapott igazolás felmutatásával. 
A pályázat bontásakor a beérkezés tényét állapítják meg, az érvényesség megállapítására nem 
kerül sor. 
Lebonyolító a pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg 
minden pályázó részére megküld. 

 
9.7. Az eredményhirdetés 

Eredményhirdetés tervezett időpontja és helyszíne a Lebonyolító 2030 Érd Alispán u. 8. szám 
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alatti irodája, a bontástól számított 30. napon 10.00 órakor. Amennyiben ez az időpont 
munkaszüneti napra esik, az eredményhirdetés napja az ezt követő első munkanap. 
Az eredményhirdetésen a pályázatot kiíró önkormányzatok képviselői, illetve a pályázatot 
benyújtók képviselői vehetnek részt. 
 

9.8. A koncessziós szerződés megkötése 

A nyertes pályázóval a kiíró Önkormányzatok koncessziós szerződést kívánnak kötni, amely jelen 
Pályázati Kiírásban megfogalmazott feltételeket rögzíti. 
A Koncessziós Szerződés megkötésének határideje az eredményhirdetést követő 15. nap. A 
Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázatát a szerződéskötésre kijelölt napot követő 30 
napig változatlan formában fenntartja (ajánlati kötöttség) és a Koncessziós szerződést a csatolt 
tartalommal megköti. 

 
 

10. A pályázatok tartalma, érvényessége, bírálati szempontjai 
Pályázóknak a Pályázati Kiírás és mellékleteinek megfelelően összeállított szakmai-pénzügyi-
műszaki ajánlatot kell benyújtaniuk, amelyben javaslatot kell tenni a koncessziós díj azon elemeire, 
amelyek a pályázati eljárásban értékelési szempontként szerepelnek, a Pályázati Kiírásban 
szereplő követelmények figyelembe vételével. 

10.1.Érvénytelen pályázatok 

Érvénytelenek azok a pályázatok, amelyek:  
a Pályázati Kiírásban foglalt tartalmi követelményeinek nem felelnek meg,  
a Pályázati Kiírásban foglalt formai követelményeinek nem felelnek meg, 
a Pályázati Kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be, 
a biztosítékot Pályázó nem bocsátotta, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a 

kiíró rendelkezésére, 
Pályázó nem igazolta a dokumentáció átvételét, 
Pályázó nem tett kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban, 
Pályázó nem vállalt ajánlati kötöttséget 

 
 

10.2. Eredménytelen pályázat 

Eredménytelen a pályázat, ha: 
- a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot, 
- a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt 

feltételeknek, 
- a kiíró Önkormányzatok eredménytelennek nyilvánítják. 

Kiíró Önkormányzatok fenntartják maguknak a jogot arra, hogy érvényes ajánlat esetén is a 
pályázatot külön indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsák. 

 
10.3. A koncessziós pályázatok elbírálása 

A pályázatokat Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség polgármestereiből, 
Érd, Diósd, Tárnok területén a program megvalósításában létrejött viziközmű társulatok elnökeiből, 
valamint a Társulás munkaszervezetésnek vezetőjéből álló munkacsoport értékeli és tesz 
javaslatot a nyertes pályázó személyére. 
A Nyertes Pályázó személyét ezen települések képviselő testületei állapítják meg saját eljárási 
rendjük keretében. A koncessziós szerződés aláírására az önkormányzatok nevében a 
polgármesterek jogosultak. 
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10.4. Bírálati Szempontok 

A kiíró Önkormányzatok az összességében legelőnyösebb ajánlatot fogadják el. Az elbírálási 
szempontok, a jelen pályázati kiírásban a díjak megállapításánál alkalmazott fogalmak - a jelen 
Pályázati kiírás 6. számú mellékletében foglalt rendelkezések - alapján: 
 
1. A megajánlott haszonkulcs (H) mértéke 
Pontozás 1-10 között az alábbiak szerint: 
minimális haszonkulcs :   x % / az összes díjképlet elismert üzemeltetési költség 
Pontszám =  ((legjobb érték) / (vizsgált érték)) x 10 
Súlyszám:   60 % 
 
2. A megajánlott koncessziós díj minimálisan előírt összeget meghaladó mértéke 
Pontozás 1-10 között az alábbiak szerint: 
Pontszám =  ((vizsgált érték) / (legjobb érték)) x 10 
Súlyszám:  20% 
 
3. A vállalt költség megtakarításból fakadó haszon (Hm) 
Pontozás 1-10 között az alábbiak szerint: 
Pontszám =  ((legjobb érték) / (vizsgált érték)) x 10 
Súlyszám: 20% 
 

Mellékletek 
1. számú melléklet: Pályázóra vonatkozó részletes feltételek 
2. számú melléklet: Koncessziós Szerződés 
3. számú melléklet: A koncessziós joggal érintett ingatlanok, valamint a szolgalmi jogok és egyéb 
kötelezettségek meghatározása 
4. számú melléklet: Az érintett közigazgatási területen szennyvízkezelési közüzemi 
közszolgáltatással érintett lakosok száma, és a szennyvízkezelési közüzemi közszolgáltatással 
érintett területen keletkező szennyvíz várható mennyisége 2016-tól 
5. számú melléklet: Önkormányzatokat illető már meglévő közművagyon leírása 
6. számú melléklet: A díjképzés kötelező elvei, összetevői és számítási módja 
7. számú melléklet: Munkajogi személyi állomány és bértömeg meghatározása 
8. számú melléklet: A koncesszióköteles tevékenység ellátásához szükséges adatok átvételére 
vonatkozó szerződés 
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1. számú melléklet: Pályázóra vonatkozó részletes feltételek 

2. számú melléklet: Koncessziós Szerződés 

3. számú melléklet: A koncessziós joggal érintett ingatlanok, valamint a 
szolgalmi jogok és egyéb kötelezettségek meghatározása 

4. számú melléklet: Az érintett közigazgatási területen szennyvízkezelési 
közüzemi közszolgáltatással érintett lakosok száma, és a szennyvízkezelési 
közüzemi közszolgáltatással érintett területen keletkező szennyvíz várható 

mennyisége 2016-tól 

5. számú melléklet: Önkormányzatokat illető már meglévő közművagyon 
leírása 

6. számú melléklet: A díjképzés kötelező elvei, összetevői és számítási 
módja 

7. számú melléklet: Munkajogi személyi állomány és bértömeg 
meghatározása 

8. számú melléklet: A koncesszióköteles tevékenység ellátásához 
szükséges adatok átvételére vonatkozó szerződés 
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178/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
1. számú melléklet 

Pályázóra vonatkozó részletes feltételek 
A tevékenység gyakorlásának szakmai, üzemeltetési, minőségügyi 

és pénzügyi feltételei 
 
 

1. Szakmai feltételek 
A Pályázó(k), ha többen pályáznak együttesen, akkor legalább az egyik pályázónak, 
közös pályázat benyújtása esetén, az alábbi szakmai alkalmasságot igazolnia kell: 
 
1.1. A pályázó a pályázat beadásának időpontjában legalább 100.000 lakost kiszolgáló 
szennyvízelvezető és szennyvízkezelő mű (művek) üzemeltetését végezze legalább 10 
éve folyamatosan. 
Az igazolás módja az alábbi okiratok csatolása: 
a. az ellátott településekre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély és vízjogi 

létesítési engedély csatolása másolatban, és 
b. a Pályázó nyilatkozata a referenciaként megjelölt települések lakosságszámára a 

http. http://portal.ksh.hu/pls/portal/cp.helysegnevtar adatai szerint 2010. január 1-
jei fordulónapra, és  

c. a Pályázó nyilatkozata az általa ellátott szennyvízelvezetési és -kezelési 
tevékenység gyakorlásának időtartamáról. 

 

1.2. A Pályázó által 2008.; 2009.; 2010. évek vonatkozásában (továbbiakban: az elmúlt 
3 év) a referenciaként megjelölt településeken a szennyvíz számlázott mennyisége 
haladja meg az 5 millió m3/év mennyiséget. 
Az igazolás módja a Pályázó nyilatkozata az elmúlt 3 évben számlázott szennyvíz 
mennyiségekről. 
 

1.3. A Pályázó által a pályázat beadásának napján üzemeltetett összes 
szennyvízvezeték hossza haladja meg a 300 km-t, egyidejűleg üzemeltessen legalább 
70 db átemelőt és egy szennyvíztisztító telepet. A szennyvíztisztító telep kapacitása 
érje el az 15.000 m3/nap értéket és a telep eleveniszapos eljárással, tápanyag 
eltávolítással, mezofil rothasztással, és biogázból történő gázmotoros villamos energia 
termeléssel működjön. 
Az igazolás módja az alábbi okiratok csatolása: 
a. a Pályázó nyilatkozata az általa üzemeltetett összes szennyvízvezeték hosszáról; 
b. a Pályázó nyilatkozata az általa üzemeltetett átemelőkről; 
c. a Pályázó nyilatkozata a szennyvíztisztító telepekről; 
d. a Pályázó nyilatkozata a szennyvíztisztító telepeken végzett technológiai 

eljárásról; 
e. a Pályázó nyilatkozata a szennyvíztisztító telepek napi kapacitásáról. 
 
1.4. A Pályázó a pályázat beadásának időpontjában legalább 4 fő szakirányú műszaki 
főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkező munkavállalót foglalkoztat, akik közül 
legalább 2 fő minimum 10 éves ágazatban eltöltött igazolt szakmai tapasztalattal 
rendelkezik. 
Az igazolás módja az alábbi okiratok csatolása: 
a. a Pályázó szakirányú műszaki főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkező 

munkavállalóinak munkaviszony igazolása, szakmai önéletrajza és bizonyítvány 
másolatának csatolása; és 
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b. a Pályázó nyilatkozata szakirányú, felsőfokú végzettséggel rendelkező 
munkavállalónak szakmai ágazatban eltöltött idejéről. 

 
1.5. Pályázó vállalja, hogy a szolgáltató rendszert jelenleg üzemeltető Érd és Térsége 
Vízmű Kft. 2011. december 31-i állapotnak megfelelő, a koncessziós tevékenység 
közigazgatási területére eső jelen Pályázati Kiírás 7. számú mellékletében rögzített a 
szennyvízágazatban foglalkoztatott munkajogi személyi állományát foglalkoztatja, 
amennyiben a foglalkoztatást azonos bértömeg mellett a munkavállaló felvállalja. 
Az igazolás módja a Pályázó kötelezettségvállalási nyilatkozata a munkavállalók 
foglalkoztatásáról. 

 

2. Üzemeltetési feltételek 
2.1. A Pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a szolgáltatáshoz kapcsolódóan, 
a személyes ügyfélkapcsolat érdekében a szolgáltatási területen ügyfélszolgálati 
irodát, valamint 24 órás telefonos hibabejelentő szolgálatot működtet. A 
hibabejelentőhöz beérkező valamennyi telefonon beérkező bejelentést, panaszt, 
hangfelvételen rögzíti és erről a fogyasztót a telefonos ügyintézés kezdetekor 
tájékoztatja. A rendszer a hangfelvételt öt évig tárolja oly módon, hogy az bármikor 
visszahallgatható. 
Az igazolás módja a Pályázó nyilatkozata a feltételeknek megfelelő ügyfélszolgálat 
üzemeltetésének vállalásáról. 

 

2.2. A Pályázó vállalja, hogy Érd központi autóbusz pályaudvar és Érd-Alsó vasúti 
megállóhely közös Európa sétány felöli bejárati pontjától (GPS pozíció: É47°22’46.07’’; 
K18°55’27.52”) gyalogosan  1 km-en belül megközelíthető helyen ügyfélszolgálatot 
működtet. 
Az igazolás módja a Pályázó nyilatkozata, hogy nyertes pályázat esetén Érd Alsó 
vasútállomás és buszpályaudvartól (GPS pozíció: É47°22’46.07’’; K18°55’27.52”) 
gyalogosan 1 km-en belül, megközelíthető helyen ügyfélszolgálatot működtetését 
vállalja. 

 

2.3. A Pályázó vállalja, hogy az ügyfélszolgálati iroda előírt közelében legalább a 
jogszabályban előírt számban személygépjármű parkolására alkalmas hely van. 
Az igazolás módja a Pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázat esetén az 
ügyfélszolgálati iroda előírt közelében legalább a jogszabályban előírt számban 
személygépjármű parkolására alkalmas hely van. 

 
2.4. A Pályázó vállalja, hogy az ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek várakozására 
legalább 15 m2-es helyiséget és minimum 10 db ülőhelyet biztosít. 
Az igazolás módja a Pályázó nyilatkozata, hogy nyertes pályázat esetén az 
ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek várakozására legalább 15 m2-es helyiséget és 
minimum 10 db ülőhelyet biztosít. 

 
2.5. A Pályázó vállalja, hogy az ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek érdekében 
légkondicionálást és elektronikus ügyfélhívó berendezést biztosít. 
Az igazolás módja a Pályázó nyilatkozata, hogy nyertes pályázat esetén az 
ügyfélszolgálati irodában légkondicionáló és elektronikus ügyfélhívó berendezést 
biztosít. 
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2.6. A Pályázó vállalja, hogy az ügyfélszolgálati irodában a személyes ügyintézésre 
legalább 5 ügyfélfogadó pontot biztosít. 
Az igazolás módja a Pályázó nyilatkozata, hogy nyertes pályázat esetén az 
ügyfélszolgálati irodában legalább 5 fő részére ügyfélfogadó pontot biztosít. 

 

2.7. A Pályázó vállalja, hogy az ügyfélszolgálati iroda akadálymentesítését biztosítja 
oly módon, hogy a mozgássérült ügyfelek az ügyfélfogadó pontot akadálymentesen 
érjék el. 
Az igazolás módja a Pályázó nyilatkozata, hogy nyertes pályázat esetén az 
ügyfélszolgálati iroda akadálymentesítését biztosítja oly módon, hogy a mozgássérült 
ügyfelek az ügyfélfogadó pontot akadálymentesen érjék el.. 

 

2.8. A Pályázó vállalja, hogy a szolgáltatási díj beszedése során csak készpénzkímélő 
fizetési módot fog alkalmazni. 
Az igazolás módja a Pályázó nyilatkozata, hogy a szolgáltatási díj beszedése során 
kizárólag készpénzkímélő fizetési módot fog alkalmazni. 

 

2.9. A Pályázó vállalja, hogy a számlázáshoz szükséges olyan hardverrel és szoftverrel 
rendelkezik, ami megfelel a jogszabályi előírásoknak és a szolgáltatás megkezdésének 
napját megelőző napon üzemképes állapotban rendelkezésre áll. 
Az igazolás módja a Pályázó nyilatkozata, hogy a számlázó programja a pályázati 
feltételekben kiírtaknak mindenben megfelel. 

 
2.10. A Pályázó vállalja, hogy a szolgáltatás megkezdését követően a vízfogyasztási 
mért adatokat az Érd-Diósd-Tárnok üzemelési területen vízszolgáltatást végző ÉTV 
Kft-től átveszi, a Pályázati Kiírás  8.számú mellékleteként csatolt szerződést megköti. 
Az igazolás módja a Pályázó nyilatkozata, hogy a szolgáltatás megkezdését követően 
a vízfogyasztási adatokat az Érd-Diósd-Tárnok üzemelési területen vízszolgáltatást 
végző ÉTV Kft-től veszi át, melyre a pályázati a mellékelt szerződését megköti. 

 

 

3. Minőségügyi feltételek 
3.1. A Pályázó integrált irányítási rendszert működtessen az ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 szabványok szerint. 
Az igazolás módja a Pályázó nevére kiállított érvényes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 tanúsítvány másolata. 

 
3.2. A Pályázó a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM 
rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, valamint ISO/IEC 17025 szabvány szerint a Nemzeti 
Akkreditációs Testület által - szennyvíz mintavétele, fizikai kémiai, bakteorológiai, 
mikroszkópos biológiai és helyszíni vizsgálata; szennyvíziszap mintavétele, fizikai, 
kémiai és bakteorológiai vizsgálata - tevékenységekre akkreditált és az OTH 
megbízásából az OKI által szervezett körvizsgálatokban eredményesen részt vevő 
laboratóriumot üzemeltessen. 

Az igazolás módja a Pályázó nevére kiállított, laboratórium érvényes akkreditációs 
tanúsítvány másolatának csatolása. 
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4. Pénzügyi feltételek 
4.1. A Pályázó saját tőke összege (Mérleg 57. sor Források D. Saját tőke) az elmúlt 3 
évben haladja meg a jegyzett tőke (Mérleg 58. sor Források I. Jegyzett tőke) összegét. 
Az igazolás módja a Pályázó elmúlt 3 évi beszámoló másolatának csatolása. 

 

4.2. A Pályázó elmúlt 3 év adózott eredménye (Összköltség eljárással készített 
eredménykimutatás 49. sor F. Adózott eredmény) több legyen, mint 100 millió Ft 
Az igazolás módja a Pályázó elmúlt 3 évi beszámoló másolatának csatolása. 

 

4.3. A Pályázó elmúlt 3 év üzemi eredménye (Eredménykimutatás Üzemi (üzleti) 
tevékenység eredménye) több legyen, mint 200 millió Ft 
Az igazolás módja a Pályázó elmúlt 3 évi beszámoló másolatának csatolása. 

 
4.4. Az elmúlt 3 év december 31-i állapot szerint Pályázónál a Követelések (Mérleg 35. 
sor Eszközök II. Követelések) összege haladja meg a Kötelezettségek (Mérleg 72. sor 
Források F. Kötelezettségek) összegét. 
Az igazolás módja a Pályázó elmúlt 3 évi beszámoló másolatának csatolása. 

 

4.5. A Pályázó 2010. december 31-i forgatási célú értékpapírok és pénzeszközök 
együttes egyenlege haladja meg a 400 millió Ft-ot. (Mérleg 47. sor Eszközök Forgatási 
célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok + 49. sor Eszközök IV. Pénzeszközök) 
Az igazolás módja a Pályázó elmúlt 3 évi beszámoló másolatának csatolása. 

 

 

5. Csatolandó dokumentumok 
A Pályázónak a pályázatához kötelezően csatolandó dokumentumok listáját a melléklet 
tartalmazza. Ebben szerepelni kell 

a. A Pályázó cég, cégek pontos neve, székhelye, telefonszáma, faxszáma 
b. A Pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban) 
c. Az ajánlattevő rövid bemutatása, tevékenységének ismertetése 
d. A Pályázó tulajdoni viszonyainak az ismertetése. Ha a Pályázó valamilyen 

holding vagy konszern szervezetbe tagolódik, a szervezetben betöltött helyzet 
ismertetése. A pályázathoz csatolni kell a Pályázók tulajdonosi szerkezetét 
igazoló dokumentumokat, amelyekből megállapítható a tényleges tulajdonos.  

e. A pályázati aláírók aláírási jogosultságát igazoló aláírási címpéldány(ok). 
f. Bankinformáció a számlavezető bankoktól, nyilatkozat az összes 

bankszámláról  
g. A Pályázó gazdálkodására vonatkozó információk 
h. Pályázó utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, könyvvizsgáló által auditált 

(ha kötelező a könyvvizsgálat) éves beszámolói  
i. A Pályázó szöveges tájékoztatója gazdálkodási mutatóiról, likviditásáról, 

tőkeerejéről 
j. Nemleges adóigazolás 
k. A szennyvízcsatorna szolgáltatással kapcsolatos tevékenységének bemutatása  
l. A Pályázóknak nyilatkozniuk kell a koncesszióval érintett piacon - a 

koncessziós szerződés révén - előálló pozíciójának adatairól és jellemzéséről, a 
koncesszióval érintett területen meglévő piaci részesedéséről. Gazdasági 
társaság esetén a közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel 
rendelkezőnek is nyilatkozni kell. 
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m. A Pályázó a minimum az érintett ellátási területtel és ellátott lakos számmal 
megegyező területű magyarországi referenciáinak ismertetése. 

n. A Pályázó birtokában lévő, a koncessziós tárgyát képező szolgáltatásához 
tartozó műszaki háttérhez kapcsolódó know-how-k ismertetése 

o. Referencia levelek becsatolása olyan önkormányzatoktól, amelyek területén a 
Pályázó szennyvízcsatorna szolgáltatási tevékenységet lát el. 

p. A Pályázó nyilatkozata arról, hogy a létrehozandó koncessziós társaságban 
biztosítja a kiíró önkormányzatok részvételét, a mellékletben felsorolt arányban 
és mértékben. 

q. A Pályázó nyilatkozata – mint részvételi feltétel - a  vízmérők leolvasására az 
Önkormányzatok által előírt követelmények elfogadásáról. 

r. Közös ajánlattétel esetén a fenti adatok ismertetése a közös ajánlattevők 
mindegyikére kiterjed.  A közös ajánlattevőknek be kell csatolniuk a pályázatra 
vonatkozóan közöttük létrejött megállapodást. 

s. A Pályázónak  nyilatkoznia kell a pályázati feltételek elfogadásáról. 
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178/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 
 
 
 
 
 

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Érd Megyei Jogú Város, 
Diósd Község, 

Tárnok Nagyközség 
közigazgatási területén már meglévő, valamint az Érd és Térsége 
Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós 
támogatással megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt 

létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek 
koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetéséről” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011.  
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egyrészről  
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő Testülete (székhely 2030 Érd, Alsó u.1. 
adószám,törzsszám, képviseli…      polgármester), 
 
Diósd Község Önkormányzatának Képviselő Testülete (székhely 2049 Diósd, Szt. István tér 1. 
adószám,törzsszám, képviseli…      polgármester), 
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete (székhely 2461 Tárnok, Dózsa 
György út 150., adószám,törzsszám, képviseli…      polgármester) 
 
mint megrendelők és koncesszióba adók (a továbbiakban: Megrendelők) 
 
másrészről 
Név: 
Székhelye: 
Adószáma: 
Nyilvántartási száma:  
Statisztikai számjele:  
Bankszámla száma:  
Képviseli:  
Telefon:  
Telefax:  
E-mail:  
Kapcsolattartó:  
mint nyertes ajánlattevő, koncessziós jogosult (a továbbiakban: Koncesszor), és amely szerződés 
- a részletes rendelkezések szerint kiterjed Koncesszor által létrehozandó társaságra 
(továbbiakban: Koncessziós Társaság) 
között (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek), az alulírott napon, az alább részletezett 
feltételek szerint: 
 

1. Előzmények 
1.1. A koncessziós pályázati eljárás lefolytatása  

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelők a Koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény –
továbbiakban Koncessziós tv. 4.§(1) bekezdése alapján - figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. Törvény vonatkozó rendelkezéseire is - a tulajdonukban lévő, illetve abba kerülő 
érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére valamint a szerződés 
időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek közös 
koncessziós pályázatot írtak ki. 
A Pályázati Kiírás 3. pontja szerint a szerződés tárgya: „Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, 
Tárnok Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, az  Érd és Térsége Regionális 
Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló, valamint a 
szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek 
koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetése.”  

 
1.2. A koncessziós pályázat nyertese 

A Koncessziós törvény szerint lefolytatott koncessziós pályázati eljárás nyertese a 2011. év 
……………… napján megtartott eredményhirdetés alapján Koncesszor lett, amelyre tekintettel 
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Szerződő Felek ezennel a jelen Koncessziós Szerződést kötik, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezik a hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Koncessziós Szerződés). 

 
1.3. A koncessziós szerződés célja 

Jelen Koncessziós Szerződés célja az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség 
közigazgatási területén már meglévő, a KEOP Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási 
Programban - továbbiakban KEOP Projekt - megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt 
létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek koncessziós szerződés 
keretében történő működtetési feltételeinek, valamint a Megrendelő és a Koncesszor közötti 
kapcsolatok részletes szabályozása. 
Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelők jelen Koncessziós Szerződésben rögzített jogaikat és 
kötelezettségeiket Koncesszorral szemben külön-külön, a saját településükre vonatkozó 
sajátosságoknak megfelelő mértékben és körben, önállóan gyakorolják, ennek megfelelően, 
Koncesszor illetve a Koncessziós Társaság is külön-külön jogosult és köteles Megrendelőkkel 
szemben, a saját településükre vonatkozó sajátosságoknak megfelelő mértékben és körben, a 
jelen szerződésben rögzített jogait, és kötelezettségeit gyakorolni.  
 
 

2. A Koncessziós Szerződés tárgya 
2.1. A koncesszióköteles tevékenység 

Jelen Koncessziós Szerződés tárgya az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok 
Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, a KEOP projektben megvalósuló, valamint a 
szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek 
működtetése az alábbiak szerint: 
A koncesszió-köteles tevékenység a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM 
rendelet 2. § f) szennyvízelvezető, -tisztító mű üzemeltetése: 

- a folyamatos szennyvízelvezetés, a szennyvíztisztítás, a tisztított szennyvíz elvezetése 
és elhelyezése, mennyiségének és minőségének mérése a vonatkozó előírások 
szerint, a keletkezett szennyvíziszapok kezelése és elhelyezése, a hibaelhárítás, az 
ügyelet vagy készenlét, 

- a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos egyéb tevékenység, így 
különösen: a közszolgáltatás igénybevételével járó - külön jogszabályban 
meghatározott - feltételek vizsgálata, a közüzemi díj számlázása és beszedése, 

- a szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz szennyezőanyag tartalmának 
rendszeres vizsgálata, 

- az üzemeltetéssel összefüggő nyilvántartás és adatszolgáltatás; 
 

2.2. A Koncesszor jogai és kötelezettségei 

2.2.1. Az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén már 
meglévő, a KEOP projektben (a továbbiakban: KEOP Projekt) megvalósuló, valamint a szerződés 
időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek hasznosítási 
joga átengedésének időtartama alatt (azaz a működtetés megkezdésétől – 2012. január 1-jétől - 
2036.december 31. napjáig) Koncesszort – mint koncessziós jogosultat – terhelő alapvető, a jelen 
Koncessziós Szerződésben részletezett kötelezettségek: 

a. egyösszegű koncessziós díj megfizetése jelen szerződés hatályba lépésétől számított 
8 banki munkanapon belül Megrendelők részére a 7.1. pontban megjelölt összegben 
és ott írt részarány figyelembevételével; 

b. a jelen Koncessziós Szerződésben írt feltételek szerinti koncessziós társaság 
határidőben történő létrehozása és működtetése oly módon, hogy a Koncessziós 
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Társaság mindenkor az érvényes jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban 
foglaltaknak megfelelően lássa el üzemeltetési tevékenységét; 

c. üzemeltetési feltételek megteremtése, és helytállás a szükséges engedélyek  
megszerzéséért, ideértve a jogerős vízjogi hatósági üzemeltetési engedélyek 
megszerzését is; 

d. a meglévő és a KEOP Projekt keretében, illetve később megépítendő teljes 
szennyvízkezelő rendszer átvétele, és jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő 
működtetése (üzemeltetés, fenntartás, karbantartás) közszolgáltatóként az 
üzemeltetési (működtetési) időszak lejártáig. 

2.2.2. Koncesszor a koncesszió-köteles tevékenység gyakorlásának jogát Megrendelők 
hozzájárulása nélkül másra nem ruházhatja át, valamint azt más gazdasági társaságba nem 
pénzbeli hozzájárulásként nem viheti be. 
2.2.3. Koncesszor felelősségének határai: felelősségének korlátozása vagy kizárása hiányában 
sem köteles Koncesszor az olyan károk megtérítésére, melyek a Koncessziós Társaság 
tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok következményei, azzal, hogy ilyen esetben 
Koncesszor köteles biztosítani azt, hogy 

a. a Koncessziós Társaság a közüzemi szolgáltató cégektől elvárható fokozott gondosság 
követelményei szerint tegyen eleget a jelen Koncessziós Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek; 

b. legjobb szakmai tudása szerint mindent megtegyen a jelen Koncessziós Szerződésben 
foglalt szakmai irányítás körébe tartozó kötelezettségeik teljesítéséért. 

 
2.3. Megrendelők jogai és kötelezettségei 

A jelen Koncessziós Szerződésben Megrendelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés 
időtartama alatt, a jelen Koncessziós Szerződés 2. számú, illetve 3. számú mellékletében 
rögzített díjképlet szerint, a jelen Koncessziós Szerződés 7.6. pontja valamint 2. számú 
melléklete szerint előírtaknak megfelelően fogják megállapítani a tárgyévi Szolgáltatási Díjat. 
Megrendelők tájékoztatják Koncesszort, hogy a KEOP támogatás elfogadásakor vállalták a 
közcsatorna kötelező igénybevételének előírására irányuló intézkedést. 
 

2.4. A koncesszió kizárólagossága, a hasznosítási jog (közszolgáltatási kötelezettség) 
átengedése, átvállalása 

2.4.1. Megrendelők az önkormányzati feladat-ellátási körükbe tartozó települési szennyvíz-kezelési 
közszolgáltatás megszervezéséről a jelen Koncessziós Szerződés aláírásával gondoskodnak. 
Koncesszor a lefolytatott koncessziós pályázati eljárás alapján jogosult és egyben köteles is e 
közszolgáltatási feladat ellátására. 
2.4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés alapján, a Koncesszióról szóló 
1991. évi XVI. törvény 14.§-ra figyelemmel, Koncesszor a működtetés megkezdésétől, a jelen 
Koncessziós Szerződés megszűnéséig, a szerződés területi határain belül, koncessziós díjjal 
ellentételezett kizárólagos joggal, közüzemi közszolgáltatás céljából jogosult működtetni (ideértve 
az üzemeltetéshez és fenntartáshoz szükséges munkák és feladatok elvégzését is) a jelen 
Koncessziós Szerződés alapján részére a közüzemi közszolgáltatás ellátása céljából átadott 
szennyvízelvezető és- kezelő víziközmű rendszereket. A kizárólagos jog vonatkozik az előbbieken 
belül - különösen, de nem kizárólag - az ügyfélszolgálati feladatokra, a karbantartási és a 
korszerűsítési munkák elvégzésére, továbbá az ezekhez és a koncesszióba vett 
szennyvízközműveknek a felújítási és pótlási munkáihoz kapcsolódó műszaki előkészítési és 
lebonyolítási feladatokra. 
2.4.3. Koncesszor kizárólagos joggal biztosítja Megrendelők illetékességi területén keletkező 
szennyvizek elvezetését és tisztítását a kapacitások határáig oly módon, hogy Koncesszor jogosult 
a szennyvíz elvezető rendszerek és tisztító létesítmények működtetésének racionalizálására, 
optimalizálására úgy, hogy Megrendelőknek a létesítményekkel összefüggő egyéb kötelezettségeit 



207

III��MELLÉKLETEK I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

8/42 oldal 
 

 
 

és jogait ne csorbítsa. Koncesszor a víziközmű eszközök kapacitásának legteljesebb kihasználása 
érdekében a rendelkezésre álló források erejéig köteles minden, nemzetközi tapasztalatok alapján 
megtehető és elérhető műszaki fejlesztést kezdeményezni, a rendelkezésre álló pénzügyi korlátok 
figyelembe vételével. 
2.4.4. Megrendelők kijelentik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés időtartama alatt, Érd Megyei 
Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén, Érd Megyei Jogú Város, 
Diósd Község, Tárnok Nagyközség önkormányzatának képviselő-testületei más gazdálkodó 
szervezet részére a szennyvízelvezetési és tisztítási közüzemi szolgáltatás végzésének jogát nem 
kívánják átengedni. 
2.4.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy Koncesszor rendelkezésére bocsátott víziközművek 
működetésével a jelen Koncessziós Szerződés alapján végzendő, közműves szennyvízelvezetés 
és tisztítás (együtt szennyvízkezelés) közüzemi közszolgáltatásnak minősül. Koncesszor a fentiek 
ismeretében a jelen Koncessziós Szerződés aláírásával vállalja a közüzemi közszolgáltatás jelen 
szerződés szerinti teljesítését/ellátását. 
 
 

3. A Koncessziós szerződés hatálya 
3.1. Területi hatály  

A jelen Koncessziós Szerződés szerinti feladatok területi hatálya Érd Megyei Jogú Város, Diósd 
Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 
A jelen Koncessziós Szerződés alapján, a jelen szerződés területi hatálya alá tartozó, és a 
szennyvízközmű-hálózatba bekötött ingatlanok tulajdonosai, illetve egyéb jogcímen használói 
(továbbiakban együtt fogyasztók) részére végezhető közüzemi közszolgáltatás. 

 
3.2. Alanyi hatály (érintett személyi kör) 

A jelen Koncessziós Szerződés Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség 
közigazgatási területén élő lakosságot (állandó és ideiglenes tartózkodásúakat egyaránt), valamint 
azon intézményeket, gazdálkodó szervezeteket érinti, amelyek székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel rendelkeznek az érintett közigazgatási területen. 

 
3.3. A szerződés tárgyi hatálya 

A jelen Koncessziós Szerződés a vízi közüzemi tevékenységekre nem együttesen vonatkozik, a 
vízi közüzemi tevékenységek közül nem terjed ki az ivóvíz ellátási szolgáltatásra. 

 
3.4. Időbeli hatály, a koncesszió időtartama 

A jelen Koncessziós Szerződést Szerződő Felek határozott időre, 2036. december 31. napjáig 
kötik. 
A jelen Koncessziós Szerződés hatálybalépésének együttes feltétele, hogy Szerződő Felek a 
szerződést aláírták, a Koncessziós Szerződés érvényességéhez a Közreműködő Szervezet 
előzetesen hozzájárult és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében, a 7.3. pont szerinti 
óvadékról a banki igazolás átadásra került. 
A jelen szerződés hatályát veszti minden egyéb jogcselekmény nélkül a határozott időtartam 
lejártakor, mégpedig azzal, hogy a létesítmények ezt követően is alkalmasak legyenek a 
vonatkozó közfeladatok (közszolgáltatás) megfelelő ellátására.  
A közszolgáltatási tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2012. január 1. napja. A 
közszolgáltatási tevékenység befejezésének és a szerződés megszűnésének napja: 2036. 
december 31. napja. 
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4. Önkormányzati vagyon 
4.1. A közművagyon meghatározása 

Megrendelők közigazgatási területének ellátását szolgáló szennyvízközmű-vagyon meghatározása 
az alábbi: 
A vezetékek és hálózati tartozékaik, valamint azon szerelvények összessége, amelyek lehetővé 
teszik a szennyvíz összegyűjtését, az épített környezetből való elvezetését, esetleges tárolását és 
kezelés után a befogadóba való bevezetését. Ez a vagyon tartalmaz minden rögzített vagy 
helyhez nem kötött műtárgyat és berendezést, amely szükséges a szennyvízelvezetési 
szolgáltatás biztosításához, illetve amely elősegíti a rendszer optimális és megbízható működését 
(pl.: átemelők, elektromos berendezések, adatátviteli berendezések és vezérlések, 
szennyvíztisztító berendezések, tartalék-áramforrások, stb.). 

 
4.2. A Közművagyon átadása  

4.2.1. A jelen Koncessziós Szerződés az önkormányzatok, mint Megrendelők 2012. január 1-én 
tulajdonában lévő, illetve ezt követően, a koncessziós időtartam alatt tulajdonába kerülő 
szennyvízközművek, valamennyi vagyontárgy koncessziós üzemeltetésére készült és annak 
előírásait tartalmazza. 
4.2.2. A jelenleg már megépült és működő létesítmények jelenleg az Érd és Térsége Víziközmű Kft 
üzemeltetésében vannak, mely gazdasági társaság köteles az üzemeltetésében lévő 
szennyvízközmű-vagyont tételes lista szerint a Koncessziós Társaság részére átadni. A jelenlegi 
üzemeltetőt megillető üzemeltetési jog megszűnésének napja: a Koncessziós Társaság általi 
üzemeltetés megkezdését megelőző, utolsó naptári nap, 2011. december 31. napja, amely nappal 
átadásra kerül a jelen Koncessziós Szerződés mellékletében megfelelően a Megrendelőket illető 
már meglévő vagyon.  
4.2.3. A jelenleg még folyó beruházás során épülő létesítmények készre jelentést követő átadás 
átvételi eljárás keretében kerülnek a Koncessziós Társaság üzemeltetésébe, mely - a 
Megrendelők vagyonába kerülő, - új létesítmények átvételére a Megrendelők megbízásából a 
Koncessziós Társaság köteles. 
A közművagyon részletes meghatározását a jelen Koncessziós Szerződés 1. számú melléklete 
tartalmazza. 
4.2.4. Megrendelők tájékoztatják a Koncesszort, hogy  
- a szennyvízkezelési közüzemi közszolgáltatással érintett lakosok száma összesen:   ….. fő, 
melyen belül:  
Érd Megyei Jogú Város:  ……fő  
Tárnok Nagyközség:   ……fő 
Diósd Község:    ……fő 
- a szennyvízkezelési közüzemi közszolgáltatással érintett területen keletkező szennyvíz várható 
mennyisége 2016-tól:    3.400.000,-m3/év. 
Érd Megyei Jogú Város:  2.550.000,-m3/év 
Tárnok Nagyközség:   420.000,-m3/év 
Diósd Község:    430.000,-m3/év 

 
4.3. Szolgalmi jogok, engedélyek 

Az önkormányzati tulajdonú víziközmű létesítmények rendezetlen szolgalmi, illetve használati jogi 
kérdéseit Megrendelők rendezik Koncesszor szakmai közreműködésével, amely tartalmazza a 
szolgalmi/használati jogok keletkezésére szolgáló dokumentáció összeállítását a szakmai – 
műszaki munkarésszel és a jogi munkarésszel, és előterjesztést a kért intézkedésre.  
Ha a közterület határainak módosítása miatt bármely meglévő szennyvízvezeték magánterületre 
kerül, a Megrendelők kötelesek szolgalmi, illetve használati jogot bejegyeztetni a területre, illetve 
megfizetni (vagy megfizettetni) a közmű áthelyezés költségeit. Ugyanez vonatkozik a 
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magánterületen átmenő szennyvízvezetékek, valamint tartozékaik esetére is. 
4.4. Megrendelők tulajdonában lévő létesítmények megterhelhetősége 

Koncesszor nem jogosult a Megrendelők tulajdonában és Megrendelőktől átvett, a Koncessziós 
Társaság birtokában, használatában és üzemeltetésében lévő létesítmények megterhelésére. 

 
4.5. A közművagyon visszaszolgáltatása  

4.5.1. A működtetési időszak lejártakor, Koncesszor olyan állapotban köteles Megrendelők részére 
visszabocsátani a létesítményeket, hogy azok alkalmasak legyenek a vonatkozó közfeladatok 
(közszolgáltatás) megfelelő ellátására, és azokon ne legyen harmadik felet megillető 
kötelezettségvállalás, egyéb teher vagy igény. Koncesszor a működtetési időszak lejártakor 
köteles nyilatkozatot adni továbbá arra vonatkozóan, hogy az általa üzemeltetett létesítmények 
műszaki és környezeti állapota a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelel. A 
visszaszolgáltatáskor az átadásra kerülő közműveket a 6.6.1. pont szerinti eszköznyilvántartás, 
szakági műszaki közműnyilvántartások és fogyasztói nyilvántartás szerinti adja át. 
4.5.2. A koncesszió-köteles tevékenységgel összefüggésben létrejött önkormányzati 
törzsvagyonnak minősülő vagyontárgy rendeltetésszerű használatát elősegítő vagyontárgyak 
(működtető vagyon) üzembe helyezésük után a Koncessziós Társaság tulajdonába kerülnek, 
azzal, hogy ezek amortizációs költségeinek díjban történő figyelembevétele az éves 
díjmeghatározás során felülvizsgálatra kerül. 

 
 

5. A Koncessziós Társaság 
5.1. A koncessziós társaság megalapítása 

5.1.1. Koncesszor jelen Koncessziós Szerződés aláírásától számított 90 napon belül köteles 
létrehozni - és az annak bejegyzésére irányuló kérelmet az illetékes cégbíróságon előterjeszteni - 
az alábbiakban meghatározott tulajdonosi struktúrával és feltételrendszer mellett belföldi székhelyű 
korlátolt felelősségű társaságot (továbbiakban: Koncessziós Társaság), amely Koncessziós 
Társaság a jelen Koncessziós Szerződésben rögzített feltételrendszer mellett válik jogosulttá a 
koncessziós tevékenység folytatására és a koncessziós jog gyakorlására. Koncesszor a jelen 
szerződésben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződésben rögzített 
követelményeket a Koncessziós Társaság aláírásra előterjesztett Társasági szerződésében 
érvényesíteni fogja. Koncesszor koncessziós szerződésből eredő valamennyi joga és 
kötelezettsége –a jelen Koncessziós Szerződésben külön meghatározott kivételekkel - átszáll ezen 
Koncessziós Társaságra. 
5.1.2. Megrendelők jogosultak a társasági szerződés aláírását a 7.1. pont szerinti egyösszegű 
koncessziós díj befizetéséhez kötni. A Koncessziós Társaság bejegyzésének elmaradása a jelen 
Koncessziós Szerződés Megrendelők részéről történő, azonnali hatályú felmondását eredményezi, 
kivéve, ha a mulasztás a Megrendelők felróható magatartásával összefüggésben következik be. 

 
5.2. A Koncesszor mögöttes felelőssége 

5.2.1. Koncesszor kötelezettséget vállal arra, hogy legjobb tudása szerint biztosítja a Koncessziós 
Társaság működését, valamint a jelen Koncessziós Szerződésben, és a Koncessziós Társaság 
társasági szerződésében meghatározott célok elérését. Koncesszor ezen kötelmét a jelen 
Koncessziós Szerződésben, valamint a kapcsolódó dokumentumokban meghatározott módon, a 
Koncessziós Társaság irányításában betöltött szerepében, valamint – taggyűlési felhatalmazás 
esetén - tagi mellékszolgáltatás nyújtásán keresztül teljesíti. 
5.2.2. A Koncessziós Társaság és Koncesszor a jelen Koncessziós Szerződésben a Koncessziós 
Társaság terhére rögzített kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek. 
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5.2.3. A Koncessziós Társaság – Koncesszor mögöttes felelősségvállalása mellett - a koncessziós 
tevékenység ellátásával kapcsolatban, harmadik személyekkel szemben felmerülő kártalanítási, 
kártérítési és egyéb kötelezettségek teljesítéséért kizárólagos felelősséggel tartozik. 

 
5.3. A Koncessziós Társaság törzstőkéje 

A Koncessziós Társaság törzstőkéje 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint, mely az alapításkor 
rendelkezésre bocsátott pénzbeli betétből áll. 

 
5.4. A Koncessziós Társaság részesedések és szavazati arányai 

5.4.1.  A társaság tagjai, és a Koncessziós Társaságban kialakuló részesedési, szavazati aránya a 
következő: 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata:   62%  6.200.000,-Ft 
Diósd Község Önkormányzata    6%    600.000,-Ft 
Tárnok Nagyközség Önkormányzata   6%     600.000,-Ft 
Koncesszor :      26%  2.600.000,-Ft 
5.4.2. Koncesszor tudomásul veszi, hogy Megrendelők részesedésének mértéke nem csökkenhet 
a fenti többségi arányok alá. Koncesszor egy üzletrészre jogosult. 
5.4.3. Szerződő Felek vállalják, hogy a fenti tulajdonosi részesedésüknek megfelelő vagyoni 
hozzájárulásukat Koncessziós Társaság társasági szerződésének aláírásával egyidejűleg a 
Koncessziós Társaság rendelkezésére bocsátják.  
5.4.4. Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában Koncesszor nem ruházhatja át, és nem 
terhelheti meg a Koncessziós Társaságban lévő üzletrészét és semmilyen, a jelen Koncessziós 
Szerződés hatálya alá tartozó, az üzletrészére vonatkozó jogot. 

 
5.5. A Koncessziós Társaság osztalékaránya 

A Koncessziós Társaság tagjai, és a Koncessziós Társaságban kialakuló osztalékarány a 
következő: 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata:   …% 
Diósd Község Önkormányzata    …% 
Tárnok Nagyközség Önkormányzata   …% 
Koncesszor :      …%. 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Koncessziós Társaságban az osztalék nem kerül limitálásra. 

 
5.6. A taggyűlés kizárólagos hatásköre 

A Koncessziós Társaság Taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
a. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó döntést 
b. a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése  
c. osztalékelőleg fizetésének elhatározása 
d. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése 
e. a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat 
f. a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása  
g. az ügyvezető igazgató megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

valamint ha az ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban is áll, a 
munkáltatói jogok gyakorlása 

h. a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk, díjazásuk 
megállapítása 

i. a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása 
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j. az olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 
az ügyvezető igazgatójával, vagy annak közeli hozzátartozóival köt, illetőleg a 
mindenkori jegyzett tőke 25 %-át meghaladó szerződések jóváhagyása, kivéve a 
társaság alapszolgáltatás működtetéséhez szükséges szerződések megkötésének 
jóváhagyását 

k. az alapításért felelős tagok, az ügyvezető igazgató és a felügyelő bizottsági tagok 
ellen kártérítési igények érvényesítése 

l. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása 
m. a társasági szerződés módosítása 
n. az éves üzleti terv jóváhagyása 
o. a társaság hitelfelvételének előzetes jóváhagyása 
p. a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének megállapítása 
q. Koncesszorhoz tartozó Koncessziós Társasági tag és a Koncessziós Társaság között 

kötendő Mellékszolgáltatásokra irányuló szerződések megkötése és módosítása 
r. a számviteli politika elfogadása 
s. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; az elővásárlásra jogosult személy 

kijelölése; 
t. a Gt. 136. §-ában meghatározott esetekben rendelkezés az üzletrészről; 
u. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
v. az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés   

tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;  
w. tagok, az ügyvezető igazgató, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló 

elleni követelések érvényesítése; 
x. az üzletrész kívülállóra történő átruházásánál a beleegyezés megadása. 
y. mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy jelen társasági szerződés a taggyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal 
 
5.7. A szavazásra vonatkozó szabályok 

5.7.1. Megrendelők kötelezik magukat, hogy a Koncessziós Társaság Taggyűlésén a következő 
pontokban írtak szerint együtt szavaznak a Koncesszor képviselőjével: 

a. A Koncessziós Társaság ügyvezetőjének kinevezése és visszahívása. 
b. A Koncessziós Társaság öttagú Felügyelő Bizottságában a Koncesszor által jelölt két 

tag kinevezése és visszahívása. 
5.7.2. Koncesszor kötelezi magát, hogy a Koncessziós Társaság Taggyűlésén a következő 
pontokban együtt szavaz Megrendelők képviselőivel: 

a. A Koncessziós Társaság öttagú Felügyelő Bizottságában a Megrendelők által jelölt 
három tag kinevezése és visszahívása. 

b. A Felügyelő Bizottság elnökének jelölése 
c. A könyvvizsgáló kijelölése 

5.7.3. Az alább meghatározott esetekben, a Taggyűlés 75%-ának igen szavazata szükséges: 
a. a Koncessziós Társasági szerződés módosítása (kivéve, amikor a taggyűlés egyhangú 

határozatára van szükség, hogy kötelezettség növeléséről, új kötelezettség 
megállapításáról, illetőleg egyes tag jogainak csorbításáról rendelkezzen); 

b. a pótbefizetés elrendelése veszteségek esetére; 
c. a pótbefizetés teljesítésére határidő megállapítása; 
d. a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Koncessziós Társasággal 

való egyesülés, a Koncessziós Társaság megszűnésének elhatározása; 
e. a törzstőke felemelése, leszállítása; 
f. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó döntést; 
g. a Koncesszorhoz tartozó Koncessziós Társasági tag és a Koncessziós Társaság 

között kötendő Mellékszolgáltatásokra irányuló szerződések megkötése és módosítása 
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h. az üzletrész kívülállóra történő átruházása kizárólag adásvételi szerződés útján; 
i. a Koncessziós Társaság tevékenységének megváltoztatása; 
j. mindazok az ügyek, amelyeket a Gt. ide sorol; 
k. az éves üzleti terv elfogadása 
l. a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének megállapítása 
m. a számviteli politika elfogadása. 

 
5.8. Az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések 

A Koncessziós Társaság ügyvezetője csak természetes személy lehet. 
Az ügyvezetőnek a Koncessziós Társaságnál végzendő feladatai tekintetében a munkáltatói 
jogokat a Koncessziós Társaság Taggyűlése gyakorolja. E feladatokat a Koncessziós Társaság és 
az ügyvezető között szerződésben kell rögzíteni. 

 
5.9. A felügyelő bizottságra vonatkozó rendelkezések 

A Koncessziós Társaság felügyelő bizottsága (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) öt tagból áll, 
három tagot Megrendelők, kettő tagot pedig Koncesszor jelöl. 
A Felügyelő Bizottság elnökét 5 évre a Felügyelő Bizottsági tagok választják. 
A Felügyelő Bizottság elnöke Megrendelők által jelölt Felügyelő Bizottsági tagok közül kerül ki. 

 
5.10. A Könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezések 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult delegálni a 
Koncessziós Társaság felé könyvvizsgálót. 

 
5.11. Koncessziós Társaság megszűnése  

5.11.1. A jelen Koncessziós Szerződés meghatározott koncessziós időtartam lejártakor vagy a 
koncessziós szerződésnek más okból történt megszűnése esetén (9. pont) legkésőbb az azt 
megállapító jogerős bírósági határozat közlésétől számított harminc napon belül a koncessziós 
társaság tagjai (részvényesei) kötelesek a végelszámolást lefolytatni, melynek elmulasztása 
esetén a cégbíróság hivatalból intézkedik a jogutód nélküli megszűnés jogkövetkezményeinek 
érvényesítéséről. 
5.11.2. A Koncessziós Társaság megszüntetése esetén a tagok (részvényesek) részére az őket 
megillető vagyonmaradványt csak abban az esetben lehet kiszolgáltatni (kifizetni), ha az 
önkormányzat a tulajdonában levő vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átadását 
igazolta, kivéve, ha a kizárólagos önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgy üzembe 
helyezésére ezen időpontig nem került sor. 
5.11.3. A Koncessziós Társaság fizetésképtelenség miatt történő felszámolása a koncessziós 
szerződés megszűnését is jelenti. 
5.11.4. Ha a Koncessziós Társaságot bíróság felszámolási eljárás során megszünteti, a 
Megrendelők által a társaság használatába adott vagyontárgyak a hitelezői követelések 
kielégítésének fedezetéül nem szolgálhatnak, azt a felszámoló köteles a Megrendelők részére 
kiszolgáltatni. A felszámolási vagyon értékesítése során Megrendelőket a törzsvagyonnak 
minősülő vagyontárgy rendeltetésszerű használatát elősegítő, és a Koncessziós Társaság 
vagyonába kerülő vagyon vonatkozásában elővásárlási jog illeti meg. 
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6. Működtetési feltételek 
6.1. Az ellátandó közszolgáltatás, mint közfeladat részletes meghatározása 

A Koncessziós Társaság által jelen Koncessziós Szerződés alapján ellátandó közszolgáltatás: a 
közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. 
rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint, valamint a  víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. 
(IV. 25.) KöViM rendelet a jelen Koncessziós Szerződés szerinti szennyvízelvezető, és -tisztító vízi 
létesítményeknek – továbbiakban együtt szennyvízközműveknek - a működtetési területen és 
időszak lejártáig történő szakszerű, a hatályos jogszabályoknak megfelelő üzemeltetése. 

 
6.2. A koncesszióba vett vagyon/eszközök működtetésével kapcsolatos rendelkezések 

6.2.1. A Koncessziós Társaság köteles a használatába vett létesítményekkel felelős módon, a 
szakmai irányításra kijelölt társaságtól elvárható fokozott gondossággal, rendeltetésszerűen 
gazdálkodni, állagmegóvásukról gondoskodni. Az e kötelezettség megszegésével okozott kárért a 
Ptk. általános szabályai szerint felel. 
6.2.2. A Koncessziós Társaság köteles a használatába vett létesítmények megóvásáról 
gondoskodni, a létesítmények megóvása érdekében tett, halaszthatatlan intézkedéseiről 
Megrendelőket írásban tájékoztatni. Megrendelők és Koncessziós Társaság kötelesek a másik 
felet értesíteni azon biztosítási káreseményekről, amelyek a Koncessziós Társaság működésével 
kapcsolatban következtek be. 
6.2.3 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a tárgyi eszközökön végzett beruházási 
tevékenység: a felújítás, a rekonstrukció, valamint a fejlesztés fogalma alatt az alábbi fogalmakat 
értik: 

a. Felújítás: a felújítás a már meglévő tárgyi eszközön végzett olyan tevékenység, amely 
teljesen, vagy megközelítőleg visszaállítja a tárgyi eszköz eredeti műszaki állapotát 
(kapacitását, pontosságát) amely nem minősül a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, 
biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységnek. 

b. Rekonstrukció: a már meglévő víziközmű technikai megújítása, olyan részleges 
újralétesítése, illetve cseréje, pótlása, amely magasabb műszaki színvonalat 
eredményez úgy, hogy a beruházással a tárgyi eszköz kapacitása, funkciója, az 
ellátható feladatok köre nem bővül. A rekonstrukció során elbontott eredeti tárgyi 
eszköz (csővezeték, aknák) selejtezésre kerül.  

c. Fejlesztés: Minden új tárgyi eszköz létesítése, amely ellátási terület bővítését 
eredményezi, valamint közvetve vagy közvetlenül annak érdekében kerül kiépítésre, 
telepítésre. Fejlesztés továbbá minden olyan új technológia beépítése, amely egy adott 
elavult technológia részleges vagy teljes cseréjével jár és ezáltal magasabb műszaki 
színvonalat eredményez úgy, hogy a tárgyi eszköz kapacitása, funkciója, az ellátható 
feladatok köre bővül. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy, az önkormányzati tulajdonú víziközmű eszközök felújítása, 
rekonstrukciója és fejlesztése Megrendelők feladata. 

 
6.3. Elkülönített Alap  

6.3.1. Megrendelők a koncesszióba adott víziközművek felújítási, pótlási és fejlesztési forrásainak 
biztosítására településenként elkülönített Alapot (továbbiakban: Alap) hoznak létre, amelyek 
bevételei (pénzeszközei) Megrendelők (települési önkormányzatonként elkülönítve) tulajdonát 
képezik. 
Az Alapokat Megrendelők kezelik, Megrendelők bankjánál vezetett elkülönített bankszámlán. 
6.3.2. Az Alapok bevételei: 

a. a víziközmű létesítmények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság 
által megfizetendő, a jelen Koncessziós Szerződés 6.3.1. pontja szerint Megrendelők 
által e célra nyitott ( Érd esetében Bank által kijelölt ESCROW befizetésgyűjtő számlán 
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keresztül befolyó) eszközhasználati díjnak az a része, amely a víziközművek 
felújításának, rekonstrukciójának forrásaként kerül megállapításra az eszközhasználati 
díjban, és amelyet kizárólag felújításra és rekonstrukcióra lehet fordítani; 

b. a víziközmű létesítmények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság 
által a jelen Koncessziós Szerződés 6.3.1. pontja szerint Megrendelők által (Érd 
esetében a Bank által kijelölt ESCROW befizetésgyűjtő számlán keresztül befolyó) 
eszközhasználati díjként megfizetendő díjnak az a része, amely a víziközművek 
fejlesztésével összefüggő adósságszolgálat fedezeteként kerül megállapításra és 
amelyet kizárólag adósságszolgálat teljesítésére lehet fordítani; 

c. a Koncessziós Társaság által beszedett és Megrendelők részére átadott, víziközmű-
fejlesztési hozzájárulások, amelyek kizárólag a szennyvíz-közművek felújítására, 
rekonstrukciójára, fejlesztésére fordítható. 

d. a víziközmű létesítmények fejlesztésére befizetett egyedi, társulási hozzájárulások, 
csatlakozási díjak, építési célú állami és európai uniós céltámogatások; 

e. az Alapok felhasználható pénzeszközeinek befektetéséből származó kamat; 
f. Megrendelők által adott egyéb támogatás; 
g. Megrendelők részesedése a Koncessziós Társaság nyereségéből,  
h. minden egyéb beruházási célú hozzájárulás, pályázaton elnyert forrás; 
i. a víziközmű társulatok által átadott pénzeszközök. 

6.3.3. Az Alapok bevételeit az adósságszolgálatba kerülő részen felül, kizárólagosan a 
koncesszióba adott szennyvíz-közműhálózat és kapcsolódó műtárgyak, berendezések 
rekonstrukciójára, felújítására és fejlesztésére kell fordítani, a Koncessziós Társaság javaslata, és 
Megrendelők által elfogadott Gördülő Felújítási és Pótlási Terv alapján. 

 
6.4. Gördülő Felújítási és Pótlási Terv 

6.4.1. Koncessziós Társaság köteles minden év szeptember 30. napjáig, a koncesszióba vett 
eszközökre, településenként, a következő év tételes, illetve a második és harmadik év 
koncepcionális pótlási, felújítási, eszközpótlási (ideértve a rövid élettartamú eszközök cseréjét is) – 
ütemtervét (továbbiakban együttesen: Gördülő Felújítási és Pótlási Terv) elkészíteni és azt 
Megrendelők részére benyújtani. 
6.4.2. A Gördülő Felújítási és Pótlási Tervnek összhangban kell állnia az ajánlattal és a KEOP 
Projekthez készített és elfogadott pénzügyi költség-haszon elemzéssel (továbbiakban: CBA). 
6.4.3. A Gördülő Felújítási és Pótlási Terv tartalmazza a tervezett felújítások és rekonstrukciók 
finanszírozási igényét és forrásának megjelölését is. 
6.4.4. A Koncessziós Társaság javaslata az eszközök tulajdonosai és a települések közigazgatási 
határai szerinti bontásban az alábbiakat tartalmazza: éves és 3 éves felújítási és pótlási terv a 
meglévő víziközmű eszközökre, minden évben gördülő tervezési móddal, műszaki tartalom, 
költség előirányzat és időbeli ütemezés meghatározásával, első alkalommal az első üzleti év 
lezárását jelentő beszámolóval együtt. A tervben elő kell irányozni a váratlan, előre nem tervezhető 
meghibásodások következtében szükségessé váló felújítási munkák elvégzését is.   
6.4.5. Megrendelők kötelesek a részükre benyújtott Gördülő Felújítási és Pótlási Terv 
elfogadásáról minden év október 15. napjáig írásban nyilatkozni. Szerződő Felek megállapodnak 
abban, hogy a Gördülő Felújítási és Pótlási Terv elfogadása érdekében együttműködnek, és 
egyeztetések útján rendezik a vitás kérdéseket. Megrendelők írásbeli elfogadó nyilatkozata 
alapján, a Gördülő Felújítási és Pótlási Terv elfogadottnak tekintendő. 

 
6.5. Az éves felújítási és pótlási terv végrehajtása 

6.5.1. Megrendelők az Elfogadott Gördülő Felújítási és Pótlási Terv alapján, kötelesek az éves 
felújítási és pótlási tervben szereplő várható kiadásokra az Alapból forrást biztosítani.   
6.5.2. A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó felújítási és rekonstrukciós munkák esetében,  –
az egybeszámítás szabályainak figyelembevételével - a nemzeti értékhatár alatti felújítási és 
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rekonstrukciós munkákat a Koncessziós Társaság végzi, vagy végezteti. 
6.5.3. A Koncessziós Társaság a tárgyévben az Alap terhére végzett felújítási és rekonstrukciós 
munkáiról a tárgyévet követő év február 15-ig írásbeli jelentést készít.  
6.5.4. A Koncessziós Társaság köteles üzemeltetői szakvéleményt kiadni minden új 
szennyvízközmű műtárggyal és berendezéssel kapcsolatos tervezési tevékenység során; 
6.5.5. A Koncessziós Társaság köteles Megrendelők által üzembe helyezett új műtárgyak 
átvételére és üzemeltetésre, ha ezek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, műszaki 
irányelveknek, terveknek, és a Koncessziós Társaság eljárásaiban, munkautasításaiban 
előírtaknak; 
6.5.6.1. A Koncessziós Társaság képviselője jogosult minden új létesítmény beruházásánál 
amelynek üzemeltetésére később kötelezetté válik az építési terület megtekintésére, a szakmai 
észrevételek megtételére, és nyilatkozat adására az üzemeltetésre való alkalmasságról a 
beruházó felé. 
6.5.6.2. A Koncessziós Társaságot meg kell hívni az átadás-átvételi eljárásra, és joga van ahhoz, 
hogy észrevételeit az eljárás jegyzőkönyvébe megtegye.  
6.5.6.3. A munkák átvétele után az átadott rendszer megvalósulási dokumentációja átadásával az 
illetékes önkormányzat a beruházást a Koncessziós Társaságnak üzemeltetésre átadja.  

 
6.6. Koncessziós Társaság nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége 

6.6.1. A Koncessziós Társaság köteles az általa használt/üzemeltetett létesítmények műszakilag 
és gazdaságilag szükséges részletezettségű eszköznyilvántartását vezetni, melyben szerepel 
legalább: 

a. megnevezés, műszaki jellemzők, 
b. a nagyobb hibaelhárítások és karbantartások létesítményenkénti nyilvántartása, mely 

tartalmazza legalább a hibaelhárítás helyét, idejét, műszaki jellemzőit, 
c. a felújítás, rekonstrukciók létesítményenkénti nyilvántartása, amely tartalmazza 

legalább a felújítás, rekonstrukció helyét, idejét, műszaki jellemzőit, a ráfordított 
erőforrásokat, 

d. a felújítás, rekonstrukció aktiválási értékét és az aktiváló személy megjelölését, az 
alvállalkozók megnevezését, díjazását, 

e. a beruházások nyilvántartását, amely tartalmazza legalább a beruházás helyét, idejét, 
műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat, költségnemek szerint, az aktiválás 
értékét és az aktiváló személy megjelölését, a vállalkozók megnevezését, díjazását. 

6.6.2. A Koncessziós Társaság köteles évente, az üzleti évről készült beszámoló mellékleteként - 
Megrendelők tulajdonviszonyaik szerint megbontásban - műszaki beszámolót készíteni, amelyben 
fel kell tüntetni a koncesszióba vett szennyvíz-közművek üzemeltetését és műszaki állapotát 
jellemző adatokat:  

a. a felhasznált erőforrások mennyisége az alábbi bontásban: 
- igénybe vett villamos energia, 
- igénybe vett gázenergia, 
- igénybe vett alvállalkozói teljesítmények, alvállalkozók szerinti bontásban, 

értékben, feladatleírásban 
b. csatornahálózatra vonatkozóan: 

- üzemeltetett csatornahossz, azon belül gravitációs, nyomott, szívott, egyéb, 
átmérő, kor és anyag szerint 

- az elvezetett szennyvíz mennyisége, azon belül lakosságtól, egyéb 
szervezetektől 

- kiemelt csatornaiszap mennyisége 
- bekötések száma, fogyasztók száma 
- tisztított csatornahossz 
- vizsgált csatornahossz 
- javított csatornahossz 
- dugulás elhárítás száma 



ÉrdI�KÖzLÖny

216

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

17/42 oldal 
 

 
 

- elöntések száma 
c. átemelő telepekre vonatkozóan: 

- energia felhasználás, 
- üzemzavarok száma, 
- nagyobb karbantartások, javítások, 
- dugulások száma, 
- szívótér tisztítások száma, kiemelt iszap mennyisége. 

d. tisztítótelepre vonatkozóan: 
- tisztított szennyvíz mennyisége, a telepre beérkező és a telepről elfolyó 

szennyvíz minősége, 
- felhasznált energia, és vegyszer mennyisége, 
- nagyobb üzemzavarok száma, és következménye, 
- nagyobb javítások, karbantartások száma, helye, 
csatornamű hulladékok (beleértve a szennyvíziszapot is) mennyisége, elhelyezése, 
hatósági ellenőrzések, vizsgálatok és eljárások eredménye. 

 
6.7. A Koncessziós Társaság kötelességei a működtetés során 

6.7.1. A Koncessziós Társaság a jelen Koncessziós Szerződés alapján használatába adott 
szennyvíz-közművek működtetése körében köteles: 

a. biztosítani a rendelkezésére álló víziközművek teljesítőképességének erejéig az 
ingatlanokon keletkező szennyvizek közüzemi szolgáltatás keretében történő 
összegyűjtését, károkozás nélküli elvezetését, és tisztítását;  

b. biztosítani a csatornahálózat üzemeltetéséhez, fenntartásához, és a közszolgáltatás 
biztonságos és folyamatos ellátáshoz szükséges, saját tulajdonú, vagy bérelt, bármikor 
igénybe vehető csatornatisztító célgépeket, kamerás csatornavizsgáló 
berendezéseket, földmunka gépeket és egyéb, a szakmai jogszabályokban 
meghatározott eszközrendszert, és az ezek kezelését végző, képzett szakembereket; 

c. meghatározni a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjét, személyes, 
telefonos és interneten elérhető ügyfélszolgálatot működtetni, valamint biztosítani az 
elektronikus közszolgáltatási rendszerhez történő csatlakozás lehetőségét; 

d. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére 
és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetésére; 

e. Megrendelők általi ellenőrzések tűrésére; 
f. a jelen Koncessziós Szerződésben meghatározott koncessziós, illetve 

eszközhasználati díj fizetésére. 
6.7.2. A Koncessziós Társaság a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvényben (Vgtv.) és a kapcsolódó jogszabályokban előírt követelményeknek 
megfelelni és a közüzemi közszolgáltatást folyamatosan ellátni az alábbiak szerint: 

a. Köteles – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a tisztított szennyvizet elhelyezni, 
a keletkezett szennyvíziszap kezelését és elhelyezését biztosítani. 

b. Feladata a csatornamű hulladékok (pl. rácsszemét, csatornaiszap, homok) 
elhelyezéséről, ártalmatlanításáról való gondoskodás. 

c. Gondoskodik a keletkező zsír összegyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről és/vagy 
lerakásáról az érvényben lévő előírásokat, törvényeket követve. 

d. Amennyiben a szennyvíz eredetű hulladékok tekintetében a hatósági szabályozás 
változik, a csatornadíj módosításra kerül úgy, hogy a hulladékkezelési és elhelyezési 
költségnövekmények beépülnek a díjba. 

e. Jogosult áramkimaradás, havária esetén a Dunába vezető vészkiömlő csatorna 
zsilipjének felnyitásával a vészkiömlő elvezető képességének megfelelő mértékű 
szennyvíz Dunába történő bevezetésére. 

f. Amennyiben a közcsatornán érkező szennyvíz minősége eltér a jogszabály által 
meghatározottól, a szennyvíztisztító hatásfoka csökkenhet. 

g. Köteles napi 24 órán keresztül a hálózati, technológiai és elektromos üzemzavarok 
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elhárítására, és minden műszakilag indokolt és szükséges intézkedést megtenni ezek 
megelőzése és a biztonságos közmű-üzemeltetés érdekében, a külön jogszabályban 
és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően.  

h. Rendelkeznie kell az üzemeltetéshez szükséges, jogszabályokban előírt 
dokumentumokkal, amelyek nevesítve jelenleg a következők: a műtárgyakra és 
berendezésekre vonatkozó dokumentációk, kezelési, karbantartási utasítások, a 
magyar nyelvű gépkönyvek; munkavédelmi és érintésvédelmi bizonylatok, műszaki 
átadási és üzembe helyezési jegyzőkönyvek, vízjogi üzemeltetési engedély. 

i. A környezetvédelmi előírások folyamatos betartása Koncessziós Társaság feladata. 
Koncessziós Társaság felel mindazon károkért, amelyek ezen környezetvédelmi 
előírások megszegéséből erednek. Ugyancsak viseli az ezzel kapcsolatos szankciókat. 
Koncessziós Társaság a tevékenysége során fokozott gondot fordít arra, hogy 
környezet állapotára értékelhető befolyással rendelkező erőforrásait – a közüzemi 
közszolgáltatás ellátásának veszélyeztetése nélkül - a lehető leghatékonyabban,  
környezetkímélő módon hasznosítsa. 

j. Az üzembiztonságot érintő meghibásodásokról az érintett Megrendelőt köteles írásban 
értesíteni és a javítást a mindenkori jogszabályi előírások szerint elvégezni. 

6.7.3. Koncessziós Társaság kötelessége a felszín alatti vízbázis védelmi feladatok ellátása: 
a. A szennyvízkezelő műbe bebocsátott, a tisztítás alatt álló, valamint a tisztított 

szennyvíz és a szennyvíziszap fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai, szükség szerinti 
toxikológiai vizsgálatát a Koncessziós Társaság végzi vagy végezteti. Üzemviteli 
laboratóriumi vizsgálatokról a Koncessziós Társaság saját vagy megbízott laboratórium 
útján gondoskodik. A tisztított szennyvíz, illetőleg szennyvíziszap minőség ellenőrzését 
szolgáló vizsgálatok végzésére csak a külön jogszabály által e tevékenységre elismert, 
illetőleg a környezetvédelmi hatóság által erre alkalmasnak elfogadott laboratórium 
jogosult. A Koncessziós Társaság az elvezetett vagy a tisztított szennyvíz 
minőségében bekövetkezett hátrányos változás észlelésekor az okok felderítése és a 
minőségromlás megszüntetése érdekében köteles haladéktalanul intézkedni, szükség 
esetén államigazgatási eljárást kezdeményezni. A szennyvízelvezető mű 
üzemeltetését szolgáló berendezések, műszerek folyamatos működéséről és 
fenntartásáról Koncessziós Társaságnak kell gondoskodnia. E feladat elvégzésére 
megfelelő szakképzettséggel rendelkező személlyel, illetőleg szervezettel 
megállapodást köthet.   

b. Feladata a csatornaszennyezők felderítése és a csatornabírság kiszabásának 
kezdeményezése. 

c. Megrendelőkkel együttműködve törekszik a csapadékvíz és talajvíz szennyvízcsatorna 
hálózatba bejutásának megakadályozására.  

6.7.4. Koncessziós Társaság egyéb kötelezettségei: 
a. Köteles gondoskodni a szervezett munkarendről, ügyeleti, készenléti szolgálatról a  

víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002.(IV.25.) KöViM rendelet (Víziközmű 
üzemeltetési rendelet) 1.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

b. Koncessziós Társaság köteles a Víziközmű üzemeltetési rendelet 1.sz. mellékletében 
megjelölt feladatokat az ott meghatározott képesítéssel rendelkező, valamint a 
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998. (IV.24.) NM rendelet alapján alkalmasnak minősített 
személyek útján ellátni. 

c.  Koncessziós Társaság, hogy a szolgáltató rendszert jelenleg üzemeltető Érd és 
Térsége Vízmű Kft 2011. december 31-i állapotnak megfelelő, a koncessziós 
tevékenység közigazgatási területére eső jelen Koncessziós Szerződés 4. számú 
mellékletében rögzített munkajogi személyi állományát foglalkoztatja, amennyiben a 
foglalkoztatást azonos bértömeg mellett a munkavállaló felvállalja. 

d. Elvégzi a Víziközmű üzemeltetési rendeletben meghatározottaknak megfelelően a 
jelen szerződés tárgyát képező víziközművek üzemeltetésére vonatkozó feladatait, 
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gondoskodik az üzemeltetési szabályzat elkészítéséről, a szükséges ellenőrzések, 
vizsgálatok elvégzéséről, továbbá az előírt nyilvántartások vezetéséről, 
adatszolgáltatás ellátásáról. 

e. Feladata a vízjogi üzemeltetési engedély megkérése a szerződés tárgyát képező 
víziközmű rendszerre, illetve az engedély folyamatosságának fenntartása. 

f. Köteles a közszolgáltatás ellátásra átadott rendszer műszaki teljesítőképességének 
határain belül a vízügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 
szolgáltatás biztosítására. 

g. További kötelessége: 
- a szakági műszaki közműnyilvántartások vezetése, azokról adatszolgáltatás 

biztosítása, ügyeleti szolgálat szervezése, fenntartása, amely alkalmas a 
felmerülő hibák javításának 12 órán belüli megkezdésére,  

- a közszolgáltatás ellátására átvett víziközmű rendszer rendszeres ellenőrzése, 
előírás szerinti működtetése,  

- a közszolgáltatás ellátására átvett víziközmű rendszer műtárgyainak, 
védőterületeinek karbantartása, állagmegóvása, gépészeti, villamos és 
irányítástechnikai berendezések karbantartása, 

- az ipari szennyvízkibocsátók rendszeres ellenőrzése, csatornabírságolási eljárás 
kezdeményezése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

 
6.7.5. Karbantartás, hibaelhárítás 

Karbantartási (ideértve a sürgős felújítási munkát és hibaelhárítást) jellegű munkák burkolat 
bontásai esetén a Koncessziós Társaság közterület-használati, burkolatbontási engedéllyel 
kapcsolatos díjat nem fizet. Amennyiben bármely vezetéken csőtörés vagy meghibásodás 
keletkezik, a Koncessziós Társaság a hiba elhárításához nem kér engedélyt. A hiba elhárítását a 
Koncessziós Társaság a bejelentést/észlelést követő 8 órán belül megkezdi és bontási munkát 
egyidejűleg a közútkezelőnek bejelenti. 
A hiba elhárítását a Koncessziós Társaság – érdekkörén kívül eső, normál üzemmeneten kívüli 
hiba elhárításának esetét, illetve az aszfaltozás és burkolat helyreállításának időjárási viszonyok 
miatti késleltetését kivéve – 72 órán belül köteles befejezni. 
Az utak helyreállítását az finanszírozza, aki az ott végzett hibaelhárítási, karbantartási, 
felújítási/pótlási és új vezeték építési munkálatokat finanszírozza. 

 
6.7.6. Szennyvíz bekötések 

6.7.6.1. A Koncessziós Társaság vállalja, hogy csak azoknak a fogyasztóknak és annyi 
érdekeltségi egység után engedélyezi a rákötést az üzemelő hálózatra, amelyek esetén a 
vonatkozó jogszabályok alapján az érdekeltségi hozzájárulást, közműfejlesztési hozzájárulást vagy 
utólagos rácsatlakozási díjat megfizették és ezt – Megrendelőkkel egyeztetett formában – a 
rákötést kérelmezők igazolják. 
A Koncessziós Társaság – Megrendelők pályázatban vállalt fejlesztési kötelezettségére tekintettel 
– elfogadja és alkalmazza Megrendelők által kidolgozott legegyszerűbb hatósági eljárásrendet. Az 
eljárásrend elfogadását és alkalmazását kizárólag akkor tagadhatja meg amennyiben az 
jogszabályba ütközik. 
6.7.6.2. A szennyvíz elvezető törzshálózatba történő bekötéshez szükséges bekötővezeték 
létesítését, annak a már üzemeltetett törzshálózatra való rákötését a Koncessziós Társaság 
köteles a leendő fogyasztó, mint megrendelő költségére elvégezni, vagy elvégeztetni. A 
bekötővezeték megépítését, illetve a törzshálózatra történő rákötését a megrendelő költségére a 
Koncessziós Társaság végzi el. A Koncessziós Társaság hozzájárulásának birtokában bekötés 
létesítését építés kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy is elvégezheti. 
6.7.6.3. Amennyiben a szennyvíz bekötő vezetéket a Koncessziós Társaság hozzájárulásával más 
kivitelező építi, abban az esetben az üzemelő csatornára való rákötést, valamint a megvalósult 
bekötés átvételét a földtakarás elkészülte előtt meg kell rendelni a Koncessziós Társaságtól. 
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6.7.6.4. A települési folyékony hulladék fogadása: 
A szennyvíztisztító telepen szippantott települési folyékony hulladék fogadásának feltételeinek 
megteremtése esetén Szerződő Felek a fogadás feltételeiről és díjairól külön megállapodást 
kötnek. 
A szippantott anyagok összegyűjtése nem tartozik Koncessziós Társaság szerződéses 
kötelezettségei közé.  
Ha a jelen szerződés időtartama alatt a Megrendelők a települési kommunális folyékony hulladék 
gyűjtésére és kezelésére közszolgáltatóként Koncessziós Társaságot bízzák meg, akkor ezen 
feladat ellátására külön közszolgáltatási szerződés keretében kerülhet sor. 

 
6.7.7. Megrendelők kötelezettségei a működtetés során 

Megrendelők a jelen Koncessziós Szerződés teljesítése során kötelesek: 
a. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a helyi közszolgáltatók számára 

szükséges információk szolgáltatására; 
b. a jelen szerződés területi hatálya alá tartozó közigazgatási területen működtetett 

különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítésére; 
c. a Koncessziós Társaság  kizárólagos közszolgáltatási jogának folyamatos 

biztosítására és fenntartására; 
d. a közüzemi közszolgáltatás díjának jogszabályban előírt módon történő 

megállapítására és a díjmegállapítással összefüggő, jelen Koncessziós Szerződésben 
rögzített kötelezettségei teljesítésére; 

e. az elfogadott Gördülő Felújítási és Pótlási Terv szerinti felújítások, pótlások 
elvégzésére, 

f. az évenként őket megillető eszközhasználati díj elkülönített kezelésére és annak a 
jelen Koncessziós Szerződésben meghatározott célok szerinti felhasználására, a 
KEOP Projekt CBA-ban rögzített elvek és ütemterv figyelembevételével. 

 
6.7.8. A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai 

Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak 
kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények 
jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a tájékoztatott fél írásban másképp nem 
rendelkezett, a tájékoztató félnek folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a 
teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 

 
 

7. A koncessziós díj meghatározása, a díjrendszer, valamint a koncesszió-
köteles tevékenység, pénzügyi feltételei 

7.1. Egyösszegű koncessziós díj 

Koncesszor a jelen Koncessziós Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 8 (nyolc) banki 
munkanapon belül köteles a Megrendelők részére, számla ellenében, egy összegben – a pályázati 
biztosítékként letett 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forint beszámításával - összesen nettó 
…………………- Ft összegű egyszeri koncessziós díjat fizetni az alábbiak szerint: 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére:………………Ft 
Bank megnevezése, bankszámlaszám: 
 
Diósd Község Önkormányzata részére: :………………Ft 
Bank megnevezése, bankszámlaszám: 
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzata részére: :………………Ft 
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Bank megnevezése, bankszámlaszám: 
 
7.2. Eszközhasználati díj 

7.2.1. A Koncessziós Társaság – a közszolgáltatás keretében történő üzemeltetés megkezdésétől 
kezdődően köteles Megrendelők részére a használatába adott eszközök használatáért 
eszközhasználati díjat fizetni a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig történő jóváírással, a 
Megrendelő által e célra elkülönítetten kezelt, és a kötelezett felé kijelölt bankszámlára. Az 
eszközhasználati díjjal szemben beszámításra nincsen lehetőség. Az eszközhasználati díj 
egyedüli kizárólagos teljesítésének módja a kijelölt számlára történő jóváírás, más számára történő 
fizetés nem minősül teljesítésnek. A jelen Koncessziós Szerződésben meghatározott 
eszközhasználati díj megfizetésért a Koncesszor helytáll.  
7.2.2. Az eszközhasználati díj tárgyévi tervezett mértékét Megrendelők, az elfogadott Gördülő 
Felújítási és Pótlási Terv tárgyévi felújítási és pótlási tervében meghatározott finanszírozási 
forrásigényre is fedezetet képezve, a CBA-ban meghatározott elveket és ütemtervet – Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat esetében a jelen Koncessziós Szerződés 2. számú mellékletében 
meghatározottakat is - figyelembe véve, a tárgyévet megelőző év október 20. napjáig kötelesek 
településenként megállapítani és Koncessziós Társasággal írásban közölni. 
7.2.3. A Koncessziós Társaság által a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, számla 
ellenében ténylegesen megfizetendő eszközhasználati díjat, Koncessziós Társaság 
adatszolgáltatása alapján, Megrendelők külön-külön, a rájuk eső értékesítési mennyiséget alapul 
véve, az alábbiak szerint kötelesek megállapítani és kiszámlázni Koncessziós Társaság részére: 

NED = É * ED/V, ahol 
NED: tárgynegyedévre fizetendő eszközhasználati díj, 
É: tárgynegyedévben értékesített (kiszámlázott) szennyvíz mennyiség, 
ED: tárgyévre tervezett eszközhasználati díj, 
V: tárgyévre tervezett értékesített (kiszámlázott) szennyvíz mennyiség (volumen). 

7.2.4. Megrendelők az elfogadott Gördülő Felújítási és Pótlási Terv tárgyévi felújítási és pótlási 
tervében meghatározott munkák fedezetére befizetendő eszközhasználati díjat, kötelesek az 
általuk létrehozott elkülönített Alapban kezelni. 
7.2.5. A Koncessziós Társaság vállalja, hogy az alkalmazandó eszközhasználati díj 
meghatározásának ellenőrzése és verifikálása érdekében, az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által megbízott tanácsadó cég számára a működésébe az Önkormányzatot 
finanszírozó Bank igénye alapján teljes körű betekintést enged, és felhatalmazza, hogy a Bank 
részére a szükséges információkat átadja. 
7.2.6. A Koncessziós Társaság a jelen Koncessziós Szerződés alapján végzett közüzemi 
szennyvíz-elvezetési szolgáltatáshoz kapcsolódó forgalmát köteles az önkormányzatok által 
megjelölt Banknál vezetett számlán kezelni. 

 
7.3. Óvadéki betét 

7.3.1. A Koncessziós Társaság 50.000.000,-Ft, azaz Ötvenmillió forintot óvadéki betétben köteles 
a Koncessziós Szerződés megkötésétől számított 8 (nyolc) banki napon belül elhelyezni, vagy 
50.000.000,-Ft, azaz Ötvenmillió forint értékben köteles Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
mint kedvezményezett javára első osztályú magyar banktól származó visszavonhatatlan legalább 
5 évre szóló és megújításra kerülő, a Koncessziós Szerződés teljes tartama alatt a Érd Megyei 
Jogú Város javára érvényben tartott bankgaranciát nyújtani, mellyel a koncessziós díj fizetési 
kötelezettségét biztosítja. 
7.3.2. Az óvadéki betét vagy a bankgarancia részbeni vagy teljes felhasználását követően a 
Koncessziós Társaságnak haladéktalanul gondoskodni kell az óvadéki betét feltöltéséről, illetve a 
bankgarancia ismét teljes mértékű rendelkezésre állásáról, a Koncessziós szerződés teljes 
tartamára. 
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7.4. Zálogjog 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, az illetékességi területén a Koncessziós Társaság - jelen 
Koncessziós Szerződés alapján végzett közüzemi szennyvíz-elvezetési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó - árbevételének az eszközhasználati díjra vonatkozó részére zálogjogot létesít, 
valamint ezen összeg erejéig felhatalmazást kap beszedési megbízásra a Koncessziós Társaság 
valamennyi bankszámlája ellenében. 

 
7.5. Biztosítás 

Megrendelő a tulajdonukat képező - a közüzemi szennyvíz-elvezetési és – tisztítási közszolgáltatás 
jelen Koncessziós Szerződés szerinti ellátásához szükséges - vagyontárgyak vagyonbiztosításáról, 
saját költségükre kötelesek gondoskodni. 
Működéshez kapcsolódó felelősségbiztosítást Koncessziós Társaság köteles megkötni a 
közszolgáltatási tevékenység megkezdése előtt. 

 
7.6. A díjmegállapítás rendje, 

7.6.1. A szennyvíz-elvezetési díj (Szolgáltatási Díj) 
7.6.1.1 A Koncessziós Társaság az üzemeltetés során a szennyvíz-elvezetési díjat – továbbiakban 
Szolgáltatási Díj - közvetlenül a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóktól jogosult beszedni.  
7.6.1.2. A jelen Koncessziós Szerződés aláírásakor hatályos jogszabályok értelmében a 
közszolgáltatásért járó díjazás (a továbbiakban: Szolgáltatási Díj) egységárát a Megrendelők 
képviselő-testületei – ármegállapítási jogkörükben eljárva – a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírások figyelembevételével kötelesek megállapítani. A Koncessziós Társaság köteles a 
Szolgáltatási Díj megállapításához a döntéshez szükséges adatokat a Megrendelők 
rendelkezésére bocsátani legkésőbb a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig, melynek 
alapján a Megrendelők vállalják, hogy azt tárgyévet megelőző év december 31-ig elfogadják.  
7.6.1.3.  A 2012-2015. évek alatti működtetési időszakban, a Szolgáltatási Díj mértékét, a jelen 
Koncessziós Szerződés 2. a) számú melléklete szerinti díjképlet alapján kell megállapítani. 
7.6.1.4.  A 2016. naptári évtől kezdődően, a Szolgáltatási Díj mértékének megállapítására, a jelen 
Koncessziós Szerződés 2. b) számú mellékletében rögzített díjképlet alkalmazandó. 
7.6.1.5.  A Szolgáltatási Díj megállapítása jelen Koncessziós Szerződés 2. a-b) számú melléklete 
szerinti díjképlet alkalmazásával, a CBA számításokban meghatározott elveknek megfelelően, a 
CBA számításban megállapított jövedelemtermelő képesség, és támogatási arány megőrzése 
mellett, az árak megállapításáról szóló, 1990. évi LXXXVII. törvény (Ártörvény) előírásainak 
megfelelően az alábbi elvek figyelembe vételével történik:  

a. A Megrendelők képviselő-testületei, a díjjavaslat alapján az Ártörvény szerint élnek 
árhatósági jogkörükkel és a következő év január 1-i hatályba lépéssel megállapítják az 
adott településen érvényes szolgáltatási díjat.  

b. Az ármegállapító rendelet alapja, az adott időszakra alkalmazandó díjképlet alapján 
készített díjjavaslat, mely a tárgyév első három negyedéveinek tényadataiból 
prognosztizált, a tárgyévre vonatkozó értékesítési és költségadatok alapján, a 
következő év várható változásait figyelembe véve készül. 

c. A Koncessziós Társaság minden év október 31. napjáig köteles a következő évi 
Szolgáltatási Díjra vonatkozó javaslatát a Megrendelők elé terjeszteni. 

d. A szolgáltatási díj megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor Koncessziós 
Társaság a jelen szerződés 2.c). számú mellékletében meghatározott elvek 
figyelembe vételével köteles eljárni: 

7.6.1.6. A Koncessziós Társaság vállalja, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
illetékességi területén alkalmazandó szennyvíz-elvezetési díj előterjesztés ellenőrzése és 
verifikálása érdekében, a finanszírozó bankja által javasolt tanácsadó cég számára a működésébe 
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teljes körű betekintést enged, és felhatalmazza, hogy a Bank részére a szükséges információkat 
átadja. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata akkor fogadja el az előterjesztett díjat, ha a 
megbízott tanácsadó cég jóváhagyta azt. 
7.6.1.7. Az érintett  Megrendelők vállalják, hogy a Koncessziós Társaság részére megfizetik az 
erről kiállított havi számlák alapján azt az árbevétel kiesést, amely a Koncessziós Társaságot 
amiatt éri, hogy a jelen megállapodásban meghatározott díjképlet szerint számított szolgáltatási 
díjnál az érintett  Önkormányzatok alacsonyabb díjat fogadtak el, illetve amely amiatt áll be, hogy a 
Szolgáltatási Díj elfogadásával valamely Megrendelő késedelembe esik. 
7.6.1.8. Amennyiben a Megrendelők a jelen megállapodás szerinti díjképlet szerint számított 
szolgáltatási díjnál magasabb díjat állapítanak meg a 7.6.1.5.  pont szerint, az abból eredő – 
adóval csökkentett - többlet bevétellel jogosultak rendelkezni. 
 
7.6.2. Vízterhelési díj 
A vízterhelési díj (VTD) a Szolgáltatási Díjnak nem része.  A vízterhelési díjat a Koncessziós 
Társaság áthárítja a fogyasztókra. A VTD-t szennyvízrendszerenként azonos módon és mértékben 
kell meghatározni a rendszerre kapcsolt összes érintett Megrendelő területén levő fogyasztói 
csoportokra vonatkozóan.  
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Koncessziós Társaság a vízterhelési díj 
fogyasztókra történő áthárítása mennyiségarányosan történik a jelen Koncessziós Szerződés 3. 
számú mellékletében meghatározott képlet alkalmazásával 

 
7.6.3. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 
7.6.3.1. A közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) 
Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján, gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósítása, 
vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének, vagy minőségének növelése esetén, a 
gazdálkodó szervezet által fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegéről a Koncessziós 
Társaság taggyűlése dönt.  
7.6.3.2. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedésére Koncessziós Társaság jogosult, aki 
köteles az általa beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét – pénzeszköz-átadási 
megállapodás alapján - átadni a Megrendelőknek. Az átadott pénzeszközök az Alap bevételét 
képezik és kizárólag a szennyvíz-közművek fejlesztésére fordíthatóak. 

 
7.7. Az igazolt díjhátralékok kiegyenlítésére vonatkozó eljárás 

7.7.1. A Koncessziós Társaság a közszolgáltatási tevékenysége során köteles a kiszámlázott 
szolgáltatási díjak beszedéséről teljes körűen gondoskodni. 
7.7.2. A Koncessziós Társaság köteles pénzgazdálkodását úgy megszervezni, hogy a kiszámlázott 
szolgáltatási díjak fizetési határidőn belüli, illetve a lejárt, be nem folyt követelések nélkül is 
folyamatosan és tartósan fedezni tudja folyó kiadásait.  
7.7.3. A közüzemi közszolgáltatás díjszámlázásának rendjét Koncessziós Társaság – a 
Megrendelő tájékoztatása mellett - a fogyasztóvédelmi szabályok betartásával, belső 
szabályzatában határozza meg. 
7.7.4. A Koncessziós Társaság köteles a közüzemi közszolgáltatás számlázáshoz alkalmazott 
informatikai, pénzügyi, számlázási rendszerét a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban 
kialakítani és működtetni. 
7.7.5. A Koncessziós Társaság a késedelmes díjfizetések után köteles késedelmi kamatot 
érvényesíteni a késedelmesen fizető fogyasztókkal szemben. 
7.7.6. A Koncessziós Társaság a kiszámlázott szolgáltatási díjak beszedése érdekében jogosult a 
közszolgáltatást igénybe vevő, illetve igénybevételre kötelezett felhasználókat/fogyasztókat a lejárt 
tartozás megfizetésére írásban felszólítani, illetőleg a tartozás behajtása érdekében a 
jogszabályokban biztosított lehetőségekkel élve, egyéb behajtást végezni (pl. ügyvédi felszólítás, 
fizetési meghagyás kibocsátása, - ha a jogszabály engedi, a szolgáltatás korlátozása, 
megszüntetése –, végrehajtás, felszámolási eljárás kezdeményezése stb.) 
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7.8. A Koncessziós Társaság által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló 
tevékenységek  

7.8.1. A Koncessziós Társaság jogosult vállalkozási tevékenysége keretében víziközmű-
szolgáltatást nyújtani más önkormányzatok részére. Erre a célra azonban csak Megrendelők által 
fel nem használt kapacitások használhatók fel és csak addig az ideig, ameddig a kapacitások a 
Megrendelők bővülő igényei kielégítéséhez nem szükségesek. 
7.8.2. A Koncessziós Társaság a koncesszió-köteles közüzemi közszolgáltatási tevékenységgel 
összefüggő, egyéb bevételszerző tevékenységeket is végezhet. 
Amennyiben Koncessziós Társaság a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett (ha erre 
jogszabály lehetőséget biztosít) más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a 
költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. 
7.8.3 A közüzemi közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételszerző tevékenységeknek 
összhangban kell állniuk a KEOP támogatás igénybevételének feltételeivel. 
7.8.4. A Koncessziós Társaság az egyéb bevételeit köteles jogcímenként, elkülönítetten 
nyilvántartani. Az így realizált bevételeket, és a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat 
elkülönítetten kell nyilvántartani.  
Amennyiben a közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételszerző tevékenység költségei, 
ráfordításai meghaladják a tevékenységgel elért bevétel összegét, a többletköltségek a közüzemi 
közszolgáltatás díjában nem érvényesíthetők. 

 
7.9. A Megrendelők ellenőrzési jogai: 

7.9.1. A Koncessziós Társaság jelen Koncessziós Szerződés alapján megillető jogok gyakorlását, 
annak szabályszerűségét, és célszerűségét Megrendelők a Koncessziós Társaság Taggyűlése és 
Felügyelő bizottsága útján jogosultak ellenőrizni. 
7.9.2. A KEOP projekt ellenőrzése: 
a. Koncessziós Társaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, 

valamint az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány 
által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve a 
KEOP Irányító Hatóság és a KEOP Kifizető Hatóság által a támogatás felhasználásával 
kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket tűrni köteles. 

b. Az ellenőrzések eredményességének elősegítése érdekében Koncessziós Társaság köteles 
adott esetben – előzetes értesítés alapján – akár a helyszínen is lehetővé tenni az 
ellenőrzési feladatok ellátásával megbízottak munkáját, számukra minden szükséges 
tájékoztatást megadni, kérésükre a beruházással összefüggésben keletkezett bizonylatokba, 
számlákba, stb. betekintést engedni, ellenőrzési tevékenységüket támogatni. 

c. Koncessziós Társaság köteles a KEOP projekt záró egyenleg bizottsági átutalásától 
számított 5 évig a KEOP Közreműködő Szervezet, valamint az Európai Számvevőszék és az 
Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve a KEOP Irányító Hatóság és a KEOP 
Kifizető Hatóság által kért, a támogatás felhasználásával illetve a beruházás 
megvalósításával kapcsolatos adatokat haladéktalanul közölni. 

d. Koncessziós Társaság tudomásul veszi, hogy a KEOP projekt során létrejövő 
létesítményeket a beruházás befejezésétől számított legalább 5 évig köteles az elfogadott 
támogatási kérelemben rögzített funkciónak és a jelen szerződésében foglalt műszaki 
tartalomnak megfelelően üzemeltetni. Koncessziós Társaság csak a Megrendelők és a 
Közreműködő Szervezet előzetes hozzájárulásával jogosult megváltoztatni a beruházás 
működési, üzemeltetési feltételeit, a támogatás odaítélésekor rögzített eredeti 
körülményeket, így különösen a beruházás jellegét, műszaki és egyéb paramétereit,  stb.  
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8. A szerződésszegés és jogkövetkezményei 
8.1. Megrendelők szerződésszegése: 

Megrendelők szerződésszegést követnek el, ha a jelen Koncessziós Szerződésben vállalt 
kötelezettségeiket nem teljesítik, így különösen: 

a. A jelen Koncessziós Szerződés 5.7. pontjában foglalt kötelezettségek ellenére a 
Koncessziós Társaság Taggyűlésén szavazati jogukat az 5.7. pontban 
meghatározottakkal ellentétesen gyakorolják, vagy tartózkodásukkal, vagy más 
magatartásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Koncessziós Társaság taggyűlésén az 
együttszavazással kiváltani kívánt joghatás elmaradjon  

b. Ha megszegik a jelen Koncessziós Szerződés 2.4. pontjában foglaltakat.  
c. Ha a jelen Koncessziós Szerződés mellékleteiben meghatározott képletek alapján 

számítottnál alacsonyabb szennyvíz-elvezetési díjat fogadnak el, vagy a szennyvíz-
elvezetési díj elfogadásával késedelembe esnek, és az ez esetre vonatkozó fizetési 
kötelezettségüknek felszólítás ellenére nem tesznek eleget a 7.6.1.7. pontja szerint. 

d. Amennyiben a jelen Koncessziós Szerződésben meghatározott titoktartási 
megállapodást megszegik, és ezzel vagy más szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Koncesszor által rendelkezésre 
bocsátott know-how-k, vagy üzleti titkok nyilvánosságra kerüljenek. 

e. A jóváhagyott Gördülő Felújítási és Pótlási Terv tárgyévre tervezett felújítási és 
rekonstrukciós munkáira nem biztosítanak az Alapban megfelelő pénzügyi fedezetet.   

 
8.2. Koncesszor szerződésszegése 

Koncesszor szerződésszegést követ el, ha  
a. a jelen Koncessziós Szerződés 5.1. pontjában foglalt társaság cégbírósági 

nyilvántartásba vétele az előírt határnapra Koncesszorra visszavezethető okból 
elmarad,   

b. a jelen Koncessziós Szerződés 2.2. pontjában foglalt és 5.2. pontjában vállalt 
kötelezettségeit megsérti 

c. a jelen Koncessziós Szerződés 5.7. pontjában foglalt kötelezettségek ellenére a 
Koncessziós Társaság Taggyűlésén szavazati jogát a meghatározottakkal ellentétesen 
gyakorolják, vagy tartózkodással, vagy más magatartással hozzájárul ahhoz, hogy a 
Koncessziós Társaság taggyűlésén az együttszavazással kiváltani kívánt joghatás 
elmaradjon 

d. a jelen Koncessziós Szerződés 5.3-5.11 pontjaiban foglalt kötelezettségeit megsérti  

 
8.3. A Koncessziós Társaság szerződésszegése 

A Koncessziós Társaság szerződésszegést követ el: 
a. Ha a jelen Koncessziós Szerződés 5. pontja alapján taggyűlési hatáskörbe tartozó 

kérdéskörben taggyűlés tartása nélkül intézkedik, vagy tartózkodásával, vagy más 
magatartásával hozzájárul ahhoz, hogy a Koncessziós Társaság taggyűlésének 
döntése az előírtak szerint ne szülessen meg. 

b) Amennyiben a jelen Koncessziós Szerződésben meghatározott titoktartási 
megállapodást megszegi. 

c)  Amennyiben a közművagyon tekintetében vállalt 6.2.1. pontja szerinti kötelezettsége 
ellenére beálló, illetve a harmadik személyekkel szemben okozott kárt nem téríti meg 
(5.3.2. pont), 

d) Amennyiben a koncessziós jog gyakorlása körében és a működtetésre vonatkozóan 
6.7.1. pontban előírt kötelezettségvállalásait súlyosan megszegi. 

e) Amennyiben Megrendelőknek fizetendő eszközhasználati díjakban a Koncessziós 
Társaságnak felróható okokból legalább fél éves időtartamban bármely megrendelő 



225

III��MELLÉKLETEK I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

26/42 oldal 
 

 
 

irányában késedelembe esett. 
 
8.4. Eljárás szerződésszegés esetén 

Amennyiben Szerződő Felek közül bármelyik a jelen Koncessziós Szerződést vagy az ehhez 
Kapcsolódó egyéb megállapodásokat a 8.1-8.3 pontokban részletezett esetekben vagy egyéb 
módon jelentősen megszegik (közvetve vagy közvetlenül), a szerződésszerűen teljesítő másik fél 
írásban részletesen tájékoztatja a szerződésszegő felet a vélt szerződésszegésről. A 
szerződésszegő fél köteles a szerződésszegést ésszerű időn, de legkésőbb 60 napon belül 
megszüntetni. 

 
8.5 Megrendelők szerződésszegésének szankciói: 

8.5.1 A 8.1.b) pontnak megszegése esetén Szerződő Felek kötelesek újratárgyalni a jelen 
Koncessziós Szerződés feltételeit és mindent elkövetni annak érdekében, hogy a megállapodás a 
megváltozott körülmények között is tovább működjön, az újratárgyalt feltételek szerint. 
Amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni Szerződő Feleknek, a fenti esetben a Koncessziós 
Társaság jogosult jelen Koncessziós Szerződést felmondani.  
8.5.2. A jelen Koncessziós Szerződés 7.6.1.7.pontjában meghatározott szerződésszegés esetén, 
a Megrendelők vállalják, hogy a Koncessziós Társaság részére megfizetik annak a kárnak az 
összegét, amely a Koncessziós Társaságot amiatt éri, hogy a jelen Koncessziós Szerződésben  
meghatározott díjképlet szerinti számított szennyvíz-elvezetési díjnál kevesebbet fogadott el az 
adott önkormányzat képviselő testülete. Amennyiben a jelen Koncessziós Szerződésben 
meghatározott díjképlet szerinti számított szennyvíz-elvezetési díj megszavazásával a 
Megrendelők képviselő-testületének valamelyike késedelembe esik, úgy az a Megrendelő köteles 
megfizetni a Koncessziós Társaság részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő késedelmi kamatot, valamint megtéríteni a Koncessziós Társaság részére azt a kárt, 
amely a késedelem miatt állt elő. 
8.5.3. Amennyiben a Megrendelők valamelyike, vagy több Megrendelő - akár különböző időben 
– a 8.2 és 8.3. pontban foglaltakon kívüli ok miatt mondja fel a jelen Koncessziós Szerződést, 
akkor a Koncessziós Társaság abban az esetben jogosult jelen Koncessziós Szerződést a többi 
megrendelővel szemben felmondani, ha a szerződést felmondó megrendelő, vagy Megrendelők 
közigazgatási területén keletkező alaptevékenységi árbevétel együttesen a Koncessziós Társaság 
teljes alaptevékenységi (szennyvízelvezetés) árbevételének 10%-át meghaladja. A jelen 
Koncessziós Szerződést felmondó Megrendelők árbevétel kiesése összeadódik. Egyetlen 
megrendelő szerződés felmondása esetén a szerződés felmondást megelőző év árbevételéből a 
szerződést felmondó megrendelőre vonatkozó árbevétel a meghatározó. Több, szerződést 
felmondó Megrendelő esetén az elsőként szerződést felmondó Megrendelő szerződés 
felmondását megelőző év árbevételén belül a szerződést felmondó megrendelőkkel kapcsolatos 
árbevétel teljes alaptevékenységi árbevételhez viszonyított arányát kell vizsgálni.  
8.5.4. Megrendelői szerződésszegés esetén a Koncessziós Társaság jogosult a jelen Koncessziós 
Szerződés és a kapcsolódó szerződések megváltozott körülmények miatti módosítását 
kezdeményezni. 
8.5.5.A Koncessziós Társaság tulajdonosai, valamint a Koncessziós Társaság jogosultak a 
szerződésszegővel szemben érvényesíteni minden kárt, amely őket érte. A kár fogalmába 
beleértendő mindaz, amit a Polgári Törvénykönyv a kár fogalmán ért, egyebek mellett minden a 
Megrendelők szerződésszegő magatartásából eredő esetleges üzemeltető váltással kapcsolatban 
felmerülő minden többletköltség, a Koncessziós Társaság tulajdonosainak a szerződés lejártának 
időpontjáig elmaradt haszna, stb. 

 
8.6. A Koncessziós Társaság szerződésszegésének szankciói: 

Amennyiben a Koncessziós Társaság a 8.3. pontban meghatározott szerződésszegést követ el, a 
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Megrendelők az alábbi igényeket támaszthatják: 
8.6.1. A 8.3.a.) alpontjában meghatározott szerződésszegés esetén a Koncessziós Társaság 
köteles a Megrendelőket ért kárt egymáshoz viszonyított üzletrészeik arányában megtéríteni. 
8.6.2. A 8.3. c.) alpontjában meghatározott szerződésszegés esetén Megrendelők jogosultak az 
okozott kár teljes összegét követelni Koncessziós Társaságtól. 
8.6.3. A 8.3. d.) és e) alpontjában meghatározott szerződésszegés esetén a bármely megrendelő 
jogosult a teljes Koncessziós Szerződés vonatkozásában azonnali hatállyal felmondani. 

 
8.7. Bírságok, kötbérek 

8.7.1. Amennyiben Koncessziós Társaság a közüzemi szolgáltatás ellátására vonatkozóan 
közszolgálási kötelezettségének nem tesz eleget, és a Koncessziós Társaságra bírság kirovását 
alkalmazza az adott település jegyzője, úgy a kiszabott bíróságot a 6.3. pontja szerinti Alap 
részére  kell befizetni, mely kötelezettség nem zárja ki Koncessziós Társaság károkozás 
szempontjából fennálló felelősségét harmadik személyek irányában.  
8.7.2. A szennyvízelvezetés szüneteltetése a Koncessziós Társaságtól függő okok miatt 
A bírság felső határa az 1 m3 áfa nélküli átlag szennyvízdíj (lakossági és nem lakossági 
csatornadíj számtani átlaga) harmincszorosa, a szolgáltatásból kieső órák száma és a 
szolgáltatásból kieső lakosság száma 2 százalékának szorzataként adódik. 
8.7.3. A szerződéses okiratok késedelmes benyújtása 
Amennyiben a jelen Koncessziós Szerződés 6.6.2. pontjában meghatározott műszaki beszámoló 
az előírt határidőn belül nem kerül benyújtásra és a Polgármesteri Hivatal erre vonatkozó 
felszólítása 15 napon keresztül válasz nélkül marad, úgy minden késedelmes napra 500 m3 víz és 
csatorna díjának üzemeltetési hányadával egyenértékű bírság szabható ki. 
8.7.4. A 8.7.2. és a 8.7.3. pontokban meghatározott szankciók alkalmazására nem kerülhet sor, 
ha a szennyvízelvezetés elmaradása a jelen Koncessziós Szerződés hatályba lépésének 
pillanatában meglévő létesítményi hiányosságoknak, illetve a Koncessziós Társaság által kért és 
elmaradt beruházási munkálatoknak tulajdoníthatók. 
 
 

9. A szerződés megszűnése  
9.1. A jelen Koncessziós Szerződés megszűnik: 

- elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 
- lehetetlenüléssel 
- a 3.4.pontban meghatározott időtartam lejártával, 
- a Koncessziós Társaság (közszolgáltató) jogutód nélküli megszűnésével, 
- bármelyik fél felmondásával.  

9.2. A Koncesszor Társaság a Koncessziós Szerződéstől a szerződésben foglalt kötelezettségei 
teljesítésének megkezdéséig elállhat, azt követően pedig a szerződést felmondhatja, ha a jelen 
Koncessziós Szerződés megkötését követően alkotott és hatályba lépett jogszabály a szerződés 
tartalmi elemeit, vagy a víziközművek működetési feltételeit úgy változtatja meg, hogy az a 
közszolgáltatás szerződésszerű teljesítését lehetetleníti, vagy a Koncessziós Társaságnak a 
szerződésszerű teljesítés körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. Ez 
esetben Megrendelőket illeti a Koncessziós Társaság által már megfizetett egyösszegű 
koncessziós díj.  
9.3.1. Ha a jelen Koncessziós Szerződés, a teljesítés olyan okból való lehetetlenülése miatt szűnik 
meg, amelyért nem a Koncessziós Társaság a felelős, Koncessziós Társaság jogosult az általa 
megfizetett egyösszegű koncessziós díjnak a közszolgáltatási szerződés még hátralévő 
időszakára eső, időarányos részére. 
Ezen túlmenően, ha a szerződés, a teljesítés olyan okból való lehetetlenülése miatt szűnik meg, 
amelyért a Megrendelők a felelősek, Koncessziós Társaság jogosult az igazolt kárát 
Megrendelőkkel szemben érvényesíteni.  
9.3.2. Ha a jelen Koncessziós Szerződés, a teljesítés olyan okból való lehetetlenülése miatt szűnik 
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meg, amelyért a Koncessziós Társaság a felelős, Koncessziós Társaság elveszíti az addig 
befizetett koncessziós, illetve eszközhasználati díjat.  
 
9.4. A Koncessziós Társaság a Koncessziós Szerződést a 8.5.1. és a 8.5.3. pont szerinti eseteken 
kívül, a 8.4. pontban jelzett türelmi idő lejártát követően akkor mondhatja fel, ha a Megrendelők a 
jelen Koncessziós Szerződésben meghatározott kötelezettségüket súlyosan megsértik, és ezzel a 
Koncessziós Társaságnak igazoltan kárt okoznak vagy akadályozzák a közszolgáltatás 
teljesítését. Ez esetben a Megrendelők teljes kártérítési kötelezettséggel tartoznak ideértve a 
Koncessziós Társaság elmaradt hasznát is.   
9.5.1 Megrendelők a Koncessziós Szerződést felmondhatják, 

a. ha a Koncessziós Társaság – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére 
vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a 
jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította,  

b. a 8.4. pontban jelzett türelmi idő lejártát követően, ha a Koncessziós Társaság a jelen 
Koncessziós Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan 
megsértette, 

c) a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (Koncessziós törvény) 17. § (2) bekezdése, 
20. § (1) bekezdése és 21. § (3) bekezdése szerinti esetekben. 

9.5.2. Amennyiben a Megrendelők a fentiek szerinti felmondási jogukkal élnek, a Koncessziós 
Társaság elveszíti az addig befizetett koncessziós, illetve eszközhasználati díjat, valamint köteles 
a Koncessziós szerződés alapján átadott vagyonelemek visszaszolgáltatására, a 4.5. pont szerint, 
mely időpontig a Megrendelők nem kötelesek az óvadékba helyezett összeg felszabadításához 
hozzájárulni, illetve  a bankgaranciát visszaadni.  
A jelen Koncessziós Szerződés felmondására a Koncessziós törvény 17. § (2) bekezdése és 20. § 
(1) bekezdése, valamint a jelen Koncessziós Szerződés 9.5.1.a) valamint  8.3. d) és e) pontja 
szerinti esetben azonnali hatállyal, minden más esetben legalább 6 (hat) hónapos felmondási 
idővel kerülhet sor. 
9.5.3. Kötbér  
9.5.3.1. Amennyiben a jelen Koncessziós Szerződés a közszolgáltatás megkezdése előtt, a 
Koncessziós Társaságnak felróható okból meghiúsul a jelen Koncessziós Szerződés, az 
egyösszegű koncessziós díj 20%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, mely 
a Megrendelőket a 7.1. pont szerinti arányban illeti.   
9.5.3.2. A jelen Koncessziós Szerződés közszolgáltatás megkezdése előtti, Megrendelőknek 
felróható okból történő meghiúsulása esetén Megrendelők meghiúsulási kötbér megfizetésére 
kötelesek az egyösszegű koncessziós díj 20 %-nak megfelelő összegben, mely kötelezettség a 
Megrendelőket 7.1. pont szerinti részarányban terheli.  
9.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Koncessziós Szerződés bármely oknál 
fogva történő megszűnése/megszüntetése automatikusan kihat a megszűnésének időpontjában 
hatályos, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletekre is. 
9.7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Koncessziós Szerződés bármely oknál 
fogva történő megszűnése/megszüntetése esetén a Koncessziós Társaság köteles a Megrendelők 
feladat-ellátási körébe tartozó és Koncessziós Társaság által végzett közüzemi közszolgáltatás 
más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására, valamint a Koncessziós Társaság által a 
Megrendelőktől jelen szerződés időtartama alatt működtetésére átvett víziközmű-vagyon 
visszaszolgáltatására, működőképes, hibátlan állapotban. Koncessziós Társaság köteles továbbá 
pénzügyileg elszámolni. 
9.8. Az elszámolás keretén belül a Koncessziós Társaság köteles a folyamatos közszolgáltatás 
biztosításához szükséges információkat, adatokat Megrendelőknek kiszolgáltatni. Ezek közül, 
különösen az alábbiak átadása kötelező:  

a. valamennyi fogyasztó neve és címe, 
b. egy évi időszakra vonatkozó, átlagos, egy fogyasztóra vonatkozó fogyasztási adatok, 

közület és lakosság megbontásban, 
c. késedelmes fizetőkre vonatkozó adatok. 



ÉrdI�KÖzLÖny

228

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

29/42 oldal 
 

 
 

 

10. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
10.1. A koncessziós pályázati eljárás dokumentumai  

10.1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés a fenti tárgyú koncessziós 
pályázati eljárásban megjelent Pályázati Felhívásban, a hozzá kapcsolódó Dokumentációban, 
továbbá a Koncessziós Társaság által a koncessziós pályázati eljárás során benyújtott Ajánlatban 
meghatározott együttes feltételrendszer figyelembevételével jött létre. Ennél fogva a Koncessziós 
Szerződés több ízben visszahivatkozik ezen dokumentumokra, amelyek teljes és azonos tartalmú 
szövege mindkét fél részére rendelkezésre áll.   
10.1.2 A jelen Koncessziós Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 
vonatkozóan a Koncessziós Szerződés elválaszthatatlan részét képező alábbi dokumentumok az 
irányadók, amelyek a jelen Koncessziós Szerződéssel együtt a Teljes Koncessziós Szerződést 
alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a 
sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum 
rendelkezéseit: 

a. Koncessziós Szerződés 
b.  Koncessziós Társaság Társasági szerződése 
c. Közművagyon meghatározása 
d. A Szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó díjképletek 
e.  a fizetendő eszközhasználati díj megállapításának elvei 
f. vízterhelési díj megállapításának szabályai 
g. a Koncesszor Ajánlati Nyilatkozata  
h.  Koncessziós pályázati felhívás és dokumentáció. 

10.1.3. A Teljes Koncessziós Szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban 
értelmezendőek, és amennyiben a Teljes Koncessziós Szerződés valamely rendelkezése vagy 
egy beazonosítható rész érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a 
jelen Szerződés többi rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit. 

 
10.2. Alkalmazott jog, jogviták rendezése, illetékesség 

10.2.1. A jelen Koncessziós Szerződés és Szerződő Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. 
10.2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében a Koncessziós Társaság 
használatába adott vagyontárgyak egy része a KEOP projekt során jöttek/jönnek létre, ezért a 
jelen szerződés, illetve módosításai érvényességéhez a megvalósuló eszközrendszer üzembe 
helyezésétől számított 10 évig a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 
Igazgatósága, mint Közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges. A jelen szerződés csak 
mellékleteivel együtt érvényes. 
10.2.3. A Szerződésre a magyar jog az irányadó, ide értve elsősorban a Koncessziós törvényt, a 
Vgtv-t, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit.  
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatásköri, illetve szakirányú jogszabályokban és 
törvényekben nem szabályozott esetekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
10.2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 
együttműködnek. Esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton 
rendezik. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességét. 

 
10.3. Referencia 

Megrendelők kötelezik magukat, hogy Koncesszor ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó 
nyilatkozatot, a szöveg előzetes egyeztetését követően Koncesszor részére kiállítják. 
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10.4. Titoktartás 

13.1. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Koncessziós Szerződés teljesítése során 
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a Szerződéssel összefüggésben keletkezett 
dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem 
foglalja magában azokat az információkat, adatokat stb., amelyek bármely jogszabály szerint 
közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. 

 
10.5.Szerződő Felek nyilatkozatai 

10.5.1. Koncesszor a jelen Koncessziós Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 
szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és Megrendelők által a koncessziós 
pályázati eljárás során, illetve a szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott 
egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat 
ismeri.  
10.5.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés megkötésére képviselőik 
megfelelő felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen Szerződés aláírása nem 
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését 
Szerződő Felek a jelen Koncessziós Szerződést elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt – cégszerűen és jóváhagyólag írják alá.  
 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Megrendelőket illető már meglévő és átadásra kerülő közművagyon 
meghatározása 
2. számú melléklet: 

2.a) a Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2012-2015. évek alatti működtetési 
időszakban, 

2.b) a Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2016. naptári évtől kezdődően 
2.c) a Szolgáltatás Díj megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor alkalmazott elvek 

3. számú melléklet: A vízterhelési díj megállapításának szabályai 
4. számú melléklet: Munkajogi személyi állomány és bértömeg meghatározása 
5. számú melléklet: A koncesszióköteles tevékenység ellátásához szükséges adatok átvételére 
vonatkozó szerződés 
 
Kelt: …….. ………………… 
 
 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Megrendelő 

 
 
 

Tárnok Nagyközség 
Megrendelő 

Diósd Község 
Megrendelő 

 
Koncesszor 

 
 
Záradék: A szerződéshez a Környezetvédelmi és Fejlesztési Igazgatóság, mint KEOP 
Közreműködő Szervezet……számú levelében hozzájárult. 
A Környezetvédelmi és Fejlesztési Igazgatóság, mint KEOP Közreműködő Szervezet hozzájáruló 
levele jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
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1. számú melléklet 

 Megrendelőket illető már meglévő és átadásra kerülő közművagyon 
meghatározása 

 
A közművagyon meghatározására alkalmas térképek (4 drb térkép)  a nagy felbontás miatt külön 
mellékelve. 
 
A megrendelőket illető már meglévő és átadásra kerülő közművagyon leírása a Pályázati kiírás 5. 
sz. mellékletében található. 
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2. számú melléklet 

A Szolgáltatási Díj meghatározása 
 

2.a) A Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2012-2015. évek alatti működtetési 
időszakban 

 
A díjképzés kötelező összevetői és számítási módja T településen a t. évben, ha 2012≤ t≤ 2015:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahol: 
t= az az év, amelyre a megállapítandó díj vonatkozik 

DTterv
t : T településen a t. évre tervezett teljes díjbevétel (T: Érd, Diósd, Tárnok): ez áll alapdíj bevételből és 

fogyasztásarányos díjbevételből 

DAt
szh: A jogszabályban meghatározott szennyvízelvezetési helyeken alkalmazandó alapdíj a t. évben az 

szh típusú elvezetési helyen(Ft/szennyvízelvezetési hely) -- településenként azonos  

Nszt
Tterv: szh típusú szennyvízelvezetési helyek száma T településen a t. évre tervezetten 

DTtervt=∑szhDAtszh (Ft/szennyvízelvezetési hely/hó)*NsztTterv*12+DFTt(Ft/m3)* 
mTtervt (m3/év) 
 
Alapdíj: 
DAt

szh  = DAt-1
szh

 *inft 

 
Bekötési vízmérő átmérője 
(mm) 

DA0
szh: alapdíj fogyasztási 

helyenként (Ft/hó)  
13-20 -- lakossági 205 + ÁFA 

25-32 3000 + ÁFA 
40-50 6000 + ÁFA 

65-100 24000 + ÁFA 
150-200 66000 + ÁFA 

Fogyasztás arányos díj.DFT
t  = (ÁKterv

t - TADt
terv)/mterv

t + VKterv
t + KORt + At / mterv

t + Ht/ 
mterv

t + ET
t / mterv

t  
 
Ha az így számított díjak meghaladnák a KEOP pályázatban rögzített fogyasztás arányos díjak 
inflációs index-szel korrigált szintjét, akkor a díjakat a  KEOP pályázatban adott fogyasztás 
arányos díjak inflációs index-szel korrigált szintjén kell megállapítani. 
  
A fogyasztás arányos díjak esetére az egyes fogyasztói csoportokra a következő szorzót kell 
alkalmazni: 

Lakosság: 0,99 
Intézmények: 1 
Egyéb gazdálkodók: 1,2 
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DFT
t: a szennyvízelvezetési helyen mért fogyasztás arányos díj a t. évben T településen 

TADt a szennyvízelvezetési helyenként fizetendő alapdíjakból származó teljes tervezett bevétel a t. évben 
(a három településen tervezett alapdíjbevétel összege)  

mterv
t: a t. évben tervezett számlázott szennyvízmennyiség mindhárom településen, mindhárom fogyasztói 

csoport összesen 

ÁKterv
t =  A t. évre tervezett üzemeltetés teljes állandó költsége, ami áll: a munkaerő költségek, üzemi 

általános és cég általános költségeiből és egyéb költségekből, (Ft/év) 

VKterv
t = tervezett fajlagos változó költsége a teljes üzemeltetésnek a t. évben (Ft/m3). Tervezése: a 

kezelt szennyvíz mennyiségre számolt fajlagos változó költséget szorozzuk a t. évre tervezett kezelt 
szennyvízmennyiséggel (tervezett keletkezett szennyvíz + idegenvíz) majd osztjuk a tervezett számlázott 
szennyvízmennyiséggel. A változó költség áll: az energia költségek, vegyszer költségek, és a 
mennyiséggel arányos egyéb – Megrendelők által elfogadott – költségekből. A díj meghatározásánál 
beépítésre kerülnek továbbá a jogszabály változásból adódó többlet – üzemeltetési, -karbantartási, -
rekonstrukciós  költségek. 

inft= inflációs tényező: –a Koncessziós Társaság alaptevékenységére vonatkozó inflációs index, mely 
az alábbi módon került meghatározásra:  
inft = 0,09 x mip  + 0,08 x men + 0,83 x mfogy   

 
ahol:  
mip - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30.  napja előtt az interneten elérhető 

STADAT rendszerében a 2.1.6.11.”Az ipar havi árindexei” táblázat előző év azonos 
időszaka = 100 % „belföldi értékesítési árak” oszlopában számított érték. Az mip 
együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga. 

mfogy   - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 
STADAT rendszerben a 2.1.6.22.”Fogyasztóiár-index a javak főbb csoportjai szerint, 
havonta” táblázat előző év azonos időszaka = 100 % „Összesen” oszlopában számított 
érték. Az mfogy együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.  

 
men  -a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 

STADAT rendszerben a 2.1.6.11.”Az ipar havi árindexei” táblázat előző év azonos 
időszaka = 100 % „Villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás” oszlopából számított érték. 
Az men együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.  

 

KORt = a mért és a tervezett adatok különbségéből adódó költségtényezők a t. évben. 

At = kizárólag az üzemeltető társaság saját, üzemeltetésre használt eszközei után számolt éves 
értékcsökkenés (Ft/év) 

Ht
terv = Haszon, átszámolva a nyertes ajánlattevő által megajánlott nyereséghányadból a tervezett elismert 

üzemeltetési költségek (ÁKterv
t /mterv

t + VKterv
t + KORt + At / mterv

t ) alapján  Ft/év 

Hmt = Az adott évi banchmark költségekhez (ÁKTBM
t , VKTBM

t * mterv
t) képesti  megtakarításból fakadó, az 

üzemeltetőt a t. évben  megillető haszon, Ft/év,  

ET
t = Eszköz használati díj: T. településen.(Ft/év) Ez nyújt fedezetet a tényleges pótlásra (P) , az 

adósságszolgálatra (Asz) és esetleg tartalékra (T) amit a bank megkövetel. ET
t= PT

t + AszT
t + TT

t 
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2.b) A Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2016. naptári évtől kezdődően 

 
A díjképzés kötelező összevetői és számítási módja T településen a t. évben, ha 2016≤t≤ 2036 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahol: 
 

= az az év, amelyre a megállapítandó díj vonatkozik 

DTterv
t : T településen a t. évre tervezett teljes díjbevétel (T: Érd, Diósd, Tárnok): ez áll alapdíj bevételből és 

fogyasztásarányos díjbevételből 

DAt
szh: A jogszabályban meghatározott szennyvízelvezetési helyeken alkalmazandó alapdíj a t. évben az 

szh típusú elvezetési helyen(Ft/szennyvízelvezetési hely) -- településenként azonos 

Nszt
Tterv: szh típusú szennyvízelvezetési helyek száma T településen a t. évre tervezetten 

DFT
t: a szennyvízelvezetési helyen mért fogyasztás arányos díj a t. évben T településen 

TADt a szennyvízelvezetési helyenként fizetendő alapdíjakból származó teljes tervezett bevétel a t. évben 
(a három településen tervezett alapdíjbevétel összege)  

DTtervt=∑szhDAtszh (Ft/szennyvízelvezetési hely/hó)*NsztTterv*12+DFTt(Ft/m3)* 
mTtervt (m3/év) 
 
Alapdíj: 
DAt

szh  = DAt-1
szh

 *inft 

 
Bekötési vízmérő átmérője 
(mm) 

DA0
szh: alapdíj fogyasztási 

helyenként (Ft/hó)  
13-20 -- lakossági 205+ ÁFA 

25-32 3000 + ÁFA 
40-50 6000 + ÁFA 

65-100 24000 + ÁFA 
150-200 66000 + ÁFA 

 
 
Fogyasztás arányos díj 
DFT

t  = (ÁKterv
t - TADt

terv)/mterv
t + VKterv

t + KORt + At / mterv
t + Ht

terv/ mterv
t + Hmt/ mterv

t + 
ET

t / mterv
t + FT

t 
 
ÁKterv

t  ≤ ÁKTBM
t 

 
VKterv

t≤ VKTBM
t 

 
A fogyasztás arányos díjak esetére az egyes fogyasztói csoportokra a következő szorzót kell 
alkalmazni: 

Lakosság: 0,99 
Intézmények: 1 
Egyéb gazdálkodók: 1,2 
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mterv
t: a t. évben tervezett számlázott szennyvízmennyiség mindhárom településen, mindhárom fogyasztói 

csoport összesen 

ÁKterv
t =  A t. évre tervezett üzemeltetés teljes állandó költsége, ami áll: a munkaerő költségek, üzemi 

általános és cég – Megrendelők által elfogadott – általános költségeiből és egyéb költségekből, (Ft/év) 

VKterv
t = tervezett fajlagos változó költsége a teljes üzemeltetésnek a t. évben (Ft/m3). Tervezése: a kezelt 

szennyvíz mennyiségre számolt fajlagos változó költséget szorozzuk a t. évre tervezett kezelt 
szennyvízmennyiséggel (tervezett keletkezett szennyvíz + idegenvíz) majd osztjuk a tervezett számlázott 
szennyvízmennyiséggel. A változó költség áll: az energia költségek, vegyszer költségek, és a 
mennyiséggel arányos egyéb – Megrendelők által elfogadott – költségekből. 

 
A díj meghatározásánál beépítésre kerülnek továbbá a jogszabály változásból adódó többlet – 
üzemeltetési, -karbantartási, -rekonstrukciós  költségek. 

inft= inflációs tényező: –a Koncessziós Társaság alaptevékenységére vonatkozó inflációs index, mely 
az alábbi módon került meghatározásra:  

inft = 0,09 x mip  + 0,08 x men + 0,83 x mfogy   
 

ahol:  
mip - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30.  napja előtt az interneten elérhető 

STADAT rendszerében a 2.1.6.11.”Az ipar havi árindexei” táblázat előző év azonos 
időszaka = 100 % „belföldi értékesítési árak” oszlopában számított érték. Az mip 
együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga. 

mfogy   - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 
STADAT rendszerben a 2.1.6.22.”Fogyasztóiár-index a javak főbb csoportjai szerint, 
havonta” táblázat előző év azonos időszaka = 100 % „Összesen” oszlopában számított 
érték. Az mfogy együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.  

 
men  -a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 

STADAT rendszerben a 2.1.6.11.”Az ipar havi árindexei” táblázat előző év azonos 
időszaka = 100 % „Villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás” oszlopából számított érték. 
Az men együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.  

 

ÁKTBM
2016: : az első 4 év (2012-2015) működési tapasztalatai és a nemzetközi tapasztalatok alapján meghatározott 

benchmark állandó költség (Ft/év) 

VKTBM
2016: : az első 4 év (2012-2015) működési tapasztalatai és a nemzetközi tapasztalatok alapján meghatározott 

benchmark változó költség (Ft/m3) -- számlázott szennyvíz mennyiségre vetítve 

ÁKTBM
t = ÁKTBM

t-1* inft+ áktt    

áktt = korrekciós tényező, ami a "benchmark"-ként megállapított állandó költségeket módosítja, pl. szabályozó 
változás, újonnan belépő létesítmények üzemeltetési költségei, stb. (Ft/év) 

VKTBM
t = VKTBM

t-1* inft +vktt             

vktt = korrekciós tényező, ami a "benchmark"-ként megállapított változó költségeket módosítja, pl. szabályozó 
változás, jelentős relatív ár változás, újonnan belépő létesítmények üzemeltetési költségei, stb 
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KORt = a mért és a tervezett adatok különbségéből adódó költségtényezők a t. évben. 

At = kizárólag az üzemeltető társaság saját, üzemeltetésre használt eszközei után számolt éves 
értékcsökkenés (Ft/év) 

Ht
terv = Haszon, átszámolva a nyertes ajánlattevő által megajánlott nyereséghányadból a tervezett elismert 

üzemeltetési költségek (ÁKterv
t /mterv

t + VKterv
t + KORt + At / mterv

t ) alapján  Ft/év 

Hmt = Az adott évi benchmark költségekhez (ÁKTBM
t , VKTBM

t * mterv
t) képesti  megtakarításból fakadó, az 

üzemeltetőt a t. évben  megillető haszon, Ft/év,  

ET
t = Eszköz használati díj: T. településen.(Ft/év) Ez nyújt fedezetet a tényleges pótlásra (P) , az 

adósságszolgálatra (Asz) és esetleg tartalékra (T) amit a bank megkövetel. ET
t= PT

t + AszT
t + TT

t 

FTt = Ft/m3, egy olyan tétel, amit az Önkormányzatok határozhatnak meg önkéntes többlet fejlesztési 
célú felhalmozásra, saját területükre vonatkoztatva. 
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2.c) A Szolgáltatás Díj megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor alkalmazott elvek 
 
a) Az egységnyi, általános forgalmi adó nélkül számított díjaknak fedezetet kell nyújtania: 
a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, tartós működés 
valamennyi elismert közvetlen és közvetett költségének ráfordításának megtérülésére, figyelemmel 
a közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételekre, az elvonásokra és a támogatásokra is,  
a Koncesszor  által vállalt finanszírozási költségekre (egyösszegű koncessziós díj megtérülésére),  
a Koncesszor  1990. évi LXXXVII. törvény 8. §-ában meghatározott mértékű hasznára, 
valamint a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéb 
indokolt költségekre és ráfordításokra. 
 
Az így megállapított költségek és bevételek nem eredményezhetik a CBA-ban meghatározott 
támogatási arány módosulását és a költség-hatékony működésre ösztönözzön. 
 
b) A szolgáltatási díjjavaslatban Koncessziós Társaságnak be kell mutatnia: 
a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás tervezett mennyiségi adatait,  
a szerződés tárgya szerinti eszközökkel végzett szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás 
valamennyi tervezett közvetlen és közvetett költségét, ráfordítását, 
a Koncessziós Társaság működtető vagyonának működtetési költségeit, valamint Koncessziós 
Társaság  általános igazgatási költségeit és ráfordításait, továbbá annak, a szerződés területi 
hatálya alá tartozó közszolgáltatással arányos részét, 
a szerződés tárgya szerinti eszközök, egyéb hasznosításával elérni tervezett bevételeket,  
a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt állami/önkormányzati támogatásokat, 
elvonásokat, befizetési kötelezettségeket, 
a szerződés teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó egyéb költségeket és ráfordításokat, 
az adott évre tervezett és elfogadott felújítási költségeket és kapcsolódóan a Megrendelőket 
megillető éves eszközhasználati díjat, 
Koncessziós Társaságnak a szerződés tárgya szerinti közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó 
tervezett hasznát. 

 
c) A szolgáltatási díjjavaslat készítése és a szolgáltatási díjak megállapítása során – a KEOP 
Projekt CBA-jának elveit betartva - Feleknek figyelembe kell venniük a díjakat érintő: 
jogszabályok, rendeletek, hatósági előírások, adók, vámok, járulékok változását, 
a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás lényeges minőségi vagy mennyiségi 
változását,  
a szerződés területi hatálya alá tartozó fogyasztók, illetve fogyasztás változását, 
a szerződés területi hatálya alá tartozó kapacitás változását, 
inflációs hatást (vegyszerek, energia, stb. ráfordítások növekedését) 
koncessziós díj, illetve – adott esetben - az amortizációs költségek változását. 
 
d) Az általános forgalmi adó nélkül számított fogyasztás arányos egységnyi (fajlagos) díjat a 
támogatásokkal, egyéb bevételekkel korrigált indokolt költségek, ráfordítások, és a nyereség 
összege, és naturális adatokkal kifejezhető várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként, az 
aktuális időszakra alkalmazandó díjképlet szerint kell megállapítani. A várható szolgáltatási 
mennyiséget az előző évi tényleges szolgáltatási mennyiség alapul vételével kell kiszámítani, a 
közüzemi közszolgáltatásra vonatkozó, ágazati jogszabályokban előírt módon, a KEOP Projekt 
CBA-ban alkalmazott előrejelzésekkel összhangban. Az egységnyi szolgáltatási díj a mindenkor 
érvényes általános forgalmi adóról szóló törvény szerint tartozik az általános forgalmi adó hatálya 
és mértéke alá. 
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3. számú melléklet 

 A vízterhelési díj megállapításának szabályai 
 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Koncessziós Társaság a vízterhelési díj 
fogyasztókra történő áthárítása mennyiségarányosan történik az alábbiakban meghatározott képlet 
alkalmazásával 
 
VTD = (VTDt + VTDe )/Qt, ahol: 
VTD – tárgyévi vízterhelési díjnak a fogyasztókra áthárítandó egy m3-re jutó, általános forgalmi 
adó nélküli összege, Ft/m3  -- ez Érd, Diósd és Tárnok területén egységes 
VTDt - tárgyévi tervezett terhelés után a Koncessziós Társaságot, mint kibocsátót terhelő 
vízterhelési díj kötelezettség, Érd, Diósd és Tárnok területén összesen, Ft 
VTDe – a tárgyévet megelőző évi vízterhelési díj elszámolásból adódó esetleges különbözet Érd, 
Diósd és Tárnok területén összesen, Ft. 
Qt – a tárgyévre tervezett szennyvíz-értékesítés volumene összesen az adott 
szennyvízrendszeren Érd, Diósd és Tárnok területén összesen, m3 
 
VTDe = VTDeb - VTDeá, ahol: 
VTDeb = a tárgyévet megelőző évre vonatkozó vízterhelési díj kötelezettség az adóhatóság felé 
Érd, Diósd és Tárnok területén összesen, Ft 
VTDeá = előző évben a fogyasztókra áthárított vízterhelési díj Érd, Diósd és Tárnok területén 
összesen, Ft. 
(A VTDe pozitív és negatív értéket egyaránt felvehet.)  
 
Az esetlegesen visszaigényelhető VTD elszámolásáról a Felek külön megállapodást kötnek.  
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4. számú melléklet 

Munkajogi személyi állomány és bértömeg meghatározása 
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5. számú melléklet 

A koncesszióköteles tevékenység ellátásához szükséges adatok átvételére 
vonatkozó szerződés 

 
M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

amely létrejött 
 
egyrészről az ………………………………… (székhely: , adószáma: , KSH azonosító: , képviseli: 
), továbbiakban: Megbízó, 
másrészről az ”Érd és Térsége” Regionális Víziközmű Korlátolt Felelőségű Társaság 
(székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-066513, adószám: 
10819067-2-13, KSH azonosító: 10819067-4100-113-13, bankszámla száma: 10200926-
22611440-00000000, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató), mint Megbízott, 
továbbiakban: ÉTV Kft., (továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) 
között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:  
 
1. Előzmények 

Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község és Tárnok Nagyközség Önkormányzatainak 
Képviselő-testületei az ÉTV Kft-vel Érd, Diósd és Tárnok települések közigazgatási 
határán belül az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra kötött üzemeltetési és bérleti szerződést 
201__. …………... napjával módosították. 
Érd, Diósd és Tárnok települések közműves csatornaszolgáltatását 
…………………napjátóll Megbízó látja el koncessziós szerződés keretében.  
Érd, Diósd és Tárnok településeken az ivóvíz-szolgáltatást az ÉTV Kft. biztosítja és 
tevékenységének számlázhatósága érdekében a vízmérőket az üzletszabályzatában és a 
fogyasztókkal megkötött szolgáltatási szerződésben rögzített időszakonként saját 
leolvasóival leolvassa. 

 
2. Szerződés tárgya 

Megbízó megbízza az ÉTV Kft-t, hogy az általa végzett szennyvízszolgáltatás 
ellenértékének számlázhatósága érdekében az ÉTV Kft. által  
- lakossági fogyasztók esetében a tárgyhónapban leolvasásra kiadott vízmérők leolvasási 

adatait (vízmérő azonosító, vízmérő állása, leolvasás keltje) a tárgyhónapot követő 
második hónap 5. munkanapjáig, 

- Közületi fogyasztók esetében a tárgyhónapban leolvasásra kiadott vízmérők leolvasási 
adatait (vízmérő azonosító, vízmérő állása, leolvasás keltje) a tárgyhónapot követő 
hónap 10. munkanapjáig 

a kapcsolattartó elektronikus levelezési címére xls formátumban és Megbízó rendszerével 
összeegyeztethető módon adja át, mely Megbízó részéről az ÉTV Kft. által már használt 
azonosító-rendszer alkalmazását igényli. 

 
3. Szolgáltatás ellenértéke 

ÉTV Kft. jelen szerződésben rögzített szolgáltatást 3.000.000 Ft+áfa/hó, azaz Hárommillió 
forint/áfa/hónap ellenérték fejében végzi. Szerződő Felek határozott idejű, havi 
elszámolásban állapodnak meg. 
ÉTV Kft. számláját a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig állítja ki és küldi meg 
Megbízó felé, aki a számla kézhezvételét követő 8 napon belül gondoskodik a számla 
pénzügyi teljesítéséről. 
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4. Jogok, kötelezettségek: 
Tekintettel arra, hogy ÉTV Kft. nem rendelkezik a csatornaszolgáltatást ténylegesen 
igénybevevők pontos listájával, ezért a tárgyidőszakban vízmérő leolvasásra kiadott 
összes vízmérő adatait átadja Megbízó részére, melyből a csatornaszolgáltatást 
igénybevevők leválogatása Megbízó feladata. 
ÉTV Kft. a megbízási díj keretében vállalja a locsolómérők leolvasását és az adatok fenti 
rend szerinti átadását. Figyelembe véve, hogy az ÉTV Kft. által végzett ivóvíz-szolgáltatás 
számlázásához ezen mérők nyilvántartása nem szükséges, Szerződő Felek rögzítik, hogy 
ÉTV Kft. kizárólag Megbízó által írásban (kapcsolattartó elektronikus levelezési címére) 
kért és azonosított (vízmérő-azonosító, gyári szám, fogyasztási neve, fogyasztási hely 
címe, fizető neve, fizető címe) locsolómérőt olvassa le.  
A locsolómérők jogszabály szerinti felszerelése, annak átvétele és ellenőrzése minden 
esetben Megbízó feladata. ÉTV Kft. rögzíti, hogy a locsolómérőknek az ÉTV Kft. tulajdonát 
képező, és a fővízmérő elhelyezésére kialakított vízmérő-aknában történő elhelyezéséhez 
nem járul hozzá! 
ÉTV Kft. jelen szerződés tárgyában rögzített szolgáltatáson kívül egyéb szolgáltatást nem 
végez. Így Megbízó feladata különösen a közműves szennyvízelvezetésre vonatkozó 
Szolgáltatási Szerződések megkötése, a csatornaszolgáltatásról szóló számlák 
kibocsátása, a kibocsátott számlák befizetésének a könyvelése, csoportos beszedési 
megbízás elindítása, befizetések nyilvántartása, a nem fizető fogyasztók kezelése, a 
hátralékok behajtása, az esetleges reklamációk kezelése, jóváírások eldöntése, a 
fogyasztók szennyvízszolgáltatással kapcsolatos mindennemű tájékoztatása, stb. 
ÉTV Kft. az ivóvíz-szolgáltatásról szóló számláit  
- lakossági fogyasztók esetében kéthavonta, 
- közületi fogyasztók esetében havonta állítja ki. 
Az ÉTV Kft. a vízmérők leolvasását – Üzletszabályzatában rögzített eljárási rend betartása 
mellett – a fogyasztókkal kötött szolgáltatási szerződésben rögzített időszakonként 
olvassa le. Amennyiben egy fogyasztó nem rendszeres – lakossági fogyasztók esetében 
kéthavi, közületi fogyasztók esetében havi – leolvasást kér, az ÉTV Kft. évente egy előre, 
a szolgáltatási szerződésben rögzített időszakban olvassa csak a vízmérőt. A köztes 
időszakban azonban a rendszeres leolvasásnak megfelelő ütemezésben folyamatosan 
előlegszámlát bocsát ki vagy a fogyasztó által diktált mérőállás alapján és/vagy 
átalánymennyiség alapján. 
ÉTV Kft. adatszolgáltatását ezen rend alapján látja el, melyet Megbízó tudomásul vesz és 
elfogad. 
Szerződő Felek kölcsönösen együttműködnek a fogyasztói adatbázis aktualizálásában, 
karbantartásában. Ennek érdekében a tudomásukra jutott fogyasztói törzsadat-
állományban történő változással kapcsolatos információkat írásban, haladéktalanul 
megküldik másik Fél részére. 

 
5. Egyéb rendelkezések: 

Szolgáltatás ellenértékét Szerződő Felek minden év január 1-től a KSH-ak tárgyévet 
megelőző év november 30. napja előtt az www.ksh.hu honlapon elérhető stADAT-táblák 
rendszerében a 3.6.1. „Fogyasztói-árindex a javak főbb csoportja szerint havonta” táblázat 
előző év azonos időszaka 100 % összesen oszlopába számított érték utolsó 12 adatának 
számtani átlagának                     mértékével emelik.  
Jelen szerződés Szerződő Felek határozatlan időre kötik, amelyet Szerződő Felek 3 
hónapos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhat. 
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A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályban lévő 
előírásai mérvadóak. 
Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. 
Dátum: 
 
 
 
 

Megbízó Megbízott 
ÉTV Kft 

 
 

 



ÉrdI�KÖzLÖny

242

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

178/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 

3. számú melléklet 

 A koncessziós joggal érintett ingatlanok, valamint a szolgalmi 
jogok és egyéb kötelezettségek meghatározása 

 
A koncessziós joggal érintett ingatlanok, valamint a szolgalmi jogok és egyéb 
kötelezettségek meghatározására alkalmas térképek (4 drb térkép)  a nagy felbontás 
miatt külön mellékelve. 
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4. számú melléklet: Az érintett közigazgatási területen 
szennyvízkezelési közüzemi közszolgáltatással érintett lakosok 

száma, és a szennyvízkezelési közüzemi közszolgáltatással érintett 
területen keletkező szennyvíz várható mennyisége 2016-tól 

 

A Pályázati Kiírás Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási 
területén élő lakosságot (állandó és ideiglenes tartózkodásúakat egyaránt), valamint azon 
intézményeket, gazdálkodó szervezeteket érinti, amelyek székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel rendelkeznek az érintett közigazgatási területen. 

1. A szennyvízkezelési közüzemi közszolgáltatással érintett lakosok száma összesen: … fő, 
amelyen belül:  

Érd Megyei Jogú Város: … fő  

Tárnok Nagyközség:   …fő 

Diósd Község:    ... fő 

 

2. A szennyvízkezelési közüzemi közszolgáltatással érintett területen keletkező szennyvíz 
várható mennyisége 2016-tól összesen: 3.400.000,-m3/év, amelyen belül: 

Érd Megyei Jogú Város:  2.550.000,-m3/év 

Tárnok Nagyközség:      420.000,-m3/év 

Diósd Község:       430.000,-m3/év 

 

178/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 

3. számú melléklet 

 A koncessziós joggal érintett ingatlanok, valamint a szolgalmi 
jogok és egyéb kötelezettségek meghatározása 

 
A koncessziós joggal érintett ingatlanok, valamint a szolgalmi jogok és egyéb 
kötelezettségek meghatározására alkalmas térképek (4 drb térkép)  a nagy felbontás 
miatt külön mellékelve. 
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178/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 

5. számú melléklet 
Önkormányzatokat illető már meglévő közművagyon leírása 

 
 

 
 

1. ERD MEGYEI JOGÚ VÁROS, DIÓSD KÖZSÉG, ÉS TÁRNOK NAGYKÖZSÉG 
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN JELENLEG IS VÉGZETT SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 

ÉS CSATORNÁZOTTSÁG MŰSZAKI PARAMÉTEREI 
 
 

Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község és Tárnok Nagyközség összes lakossága jelenleg 

cc. 80.000 fő. A szennyvízelvezető hálózat közös rendszert alkot. A csatornázottsági 

arányok meglehetősen alacsonyak. Jelenleg Érden a lakosság 23%-a, Diósdon 40%-a, 

Tárnokon 26%-a van rákötve a csatornára. A gravitációs szennyvízcsatornákat 

átemelőtelepek egészítik ki. Az összegyűjtött szennyvíz az Érdi Szennyvíztisztító Telepre jut, 

ahonnan megtisztítás után a Duna sodorvonalába kerül. 

Az Érdi Szennyvíztisztító Telep jelenlegi állapotát több fejlesztési ütemben érte el. Első 

lépésben, 1980-ban egy kétszintes ülepítő üzembe állítására került sor, a kapacitás 2.500 

m3/nap volt. 1981-82-ben elkészült a biológiai tisztító egység, 2.500 m3/nap kapacitással. A 

technológiai sorban a meglévő kétszintes ülepítőhöz bécsi medencét, Dorr utóülepítőt, 

klórozót és Parshall mérőcsatornát kapcsoltak. Az iszap víztelenítése szikkasztóágyon 

történt.  
 
Az 1990-es évek elején a kapacitást 5.000 m3/napra emelték. A régi műtárgyakat az 

utóülepítő kivételével az üzemből kiiktatták. Új előmechanikai egység, Dorr előülepítő, 3 

párhuzamos sorral rendelkező mélylégbefúvásos levegőztetésű biológiai egység és egy 

további Dorr utóülepítő épült. Az előülepítőt és az egyik tisztítósort nem helyezték üzembe, 

mert ezt az akkori vízmennyiség még nem tette szükségessé. Az iszap víztelenítésére 

vákuumos iszapágyat létesítettek. 

1994-1995-ben a kapacitás megnövekedett 7.500 m3/napra. Előkészítették a 3. tisztítósor 

üzembe állítását, gravitációs sűrítőket, rothasztót és gáztartályt építettek, szippantott 

szennyvíz fogadó berendezést szereztek be. A kivitelező gazdasági csődje miatt a 

kivitelezés befejezésére és üzembehelyezésre nem került sor. 

1996-ban a védőtávolságon belülre települő kereskedelmi létesítmény miatt sor került a telep 

teljes lefedésére és bűztelenít bioszűrő telepítésére. Üzembe állították a gravitációs sűrítőket 

és iszapvíztelenítő szalagszűrőprést helyeztek üzembe. 

2006-ban beüzemelésre került a 3. tisztítósor, ezzel a kapacitás 8000m3/napra növekedett. 
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2008-ban megtörtént az előülepítő fedése és üzembe állítása. 

Az utóbbi években számos mérőműszer került beépítésre, és folyamatirányítás készült az 

oldott oxigén tartalom szabályozására a levegőztető medencékben.  

 

A megvalósítás alatt van Érd és Térsége Regionális Szennyvízelvezetési és 

Szennyvíztisztítási Program. Ennek során a három településen közel teljessé válik a 

csatornázottság és korszerű szennyvíztisztító telep létesül. A KEOP projekt teljes 

megvalósítási költsége 31,35 milliárd Ft. A költségek 78%-át az Európai Unió fedezi. A 

megvalósítás után megszűnnek a szennyvíz tárolásával, szippantásával, szállításával 

kapcsolatos problémák, és a talaj, talajvíz szennyezése, ami a szabálytan szikkasztás miatt 

következik be. 

A következő részben bemutatjuk a meglévő és a tervezett rendszereket, ismertetjük a 

legfontosabb adatokat. 

Az itt szereplő adatok a 2010. december 31-én fennálló üzemeltetési és gazdálkodási 

paramétereket tartalmazzák 

 

1.1. A JELENLEGI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP MŰSZAKI PARAMÉTEREI  
A jelenleg üzemelő szennyvíztisztító telep kapacitása 8.000 m3/d. A telep rendelkezik 

érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel. 

Vízjogi üzemeltetési engedélyének  

o száma: KTVF: 42.415-4/2006, módosítás:KTVF:7069-4/2007, kiegészítés KTVF:860-

1/2008 

o érvényessége:2011.12.31. 
 
A tisztított szennyvíz átemeléssel, az 500 mm átmérőjű nyomócső segítségével Duna 

sodorvonalába kerül. A bebocsátási pont a Duna folyam 1627 + 350 km szelvényében van. A 

Duna közepes vízhozama: KÖQ = 2300 m3 /s  

 

A vízjogi üzemeltetési engedély által meghatározott kibocsátási határértékek a következők 

szerint alakulnak: 

28/2004 (XII.25.)KvVM rendelet 1. melléklet I. rész szerinti technológiai határértékek 

 

 KOIcr:   125mg/l 

 BOI5:      25mg/l 

 Lebegőanyag:     35mg/l 

 Összes nitrogén:   15 mg/l V.1-jétől XI.15-ig,  
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25mg/l XI16-tól IV.30-ig 

 egyéb komponensekre 2. sz ,melléklet alapján az „4. általános védettségi kategória 

befogadói” területi kategória határértékei érvényesek. 

 

A tisztítási technológia a következők szerint működik:  

A szennyvíztisztítás három fokozatú. Mechanikai tisztítás után eleveniszapos biológiai 

tisztítás nitrifikációval és elődentrifikációval, kémiai foszforeltávolítással. Az iszapkezelés 

gravitációs sűrítéssel és szalagszűrőpréses víztelenítéssel történik. 

 

A szennyvíztisztító telep részletes technológiai leírása: 

Mechanikai tisztítás 

Rácsműtárgy 

A terepből kiemelten épült. Magában foglalja a nyomócsövek fogadóaknáját, valamint az iker 

kialakítású rácsfolyosót. A telepre a teljes vízmennyiség nyomócsövön érkezik. Beépítésre 

került MEVA RS 14-80-3 típusú rács és 1 db 1,0 m széles kézi tisztítású íves rács (GIR-1,0 

VIZÉP). Az áramlás szabályozása a rácsok között a fogadóaknában elhelyezett 

zsiliptolózárakkal történik. 

Rács előtti vízmennyiség csúcsban: Qcs =0,139 m3/s  

Rácsszemét mennyisége: 0,62 m3/d (Qd = 8000 m3/d) 

A rácsszemét fertőtlenítő vegyszerrel való kezelés után lerakóhelyre kerül. 

 

Homokfogó, homokmosó 

Az ásványi anyag kiülepítését 1 db PURATOR-PISTA 2-25 típusú köralaprajzú ~ 2,5 m 

tangenciális homokfogó végzi. Térfogata: 5,2 m3 

A homokfogó keverővel és mamutszivattyús homokkiemelővel van ellátva. 

Homokmennyiség: (Qd= 8000 m3/d) = 0,9 m3/d 

A homokmosás Akvi Patent típusú csigás homokkihordóval történik.  

A homokfogó üledék fertőtlenítő vegyszerrel való kezelés után lerakóhelyre kerül. 

 

Előülepítő 

Az ülepíthető szervesanyag eltávolítása az előülepítőben történik. 

1 db fedett, Dorr-típusú medence üzemel. 

o Átmérő: 22 m 

o Hasznos mélység: 1,4 m 

o Térfogat: 540 m3 

o Tartózkodási idő: 1,08 h 
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Mechanikus kotró üzemel, amely a középen lévő zsompba juttatja a nyersiszapot. A 

kiülepített iszapot az iszapkezelő rendszerhez szivattyúzzák. A szennyvíz az osztóművön 

keresztül a biológiai egység denitrifikáló medencéibe folyik.  

 

Biológiai tisztítás 

A előülepített szennyvíz a 3 párhuzamos technológiai sorból álló biológiai egységbe jut. 

Biológiai egység elődenitrifikálóval és levegőztetővel. A szennyvíz először az elődenitrifikáló 

medencékbe folyik. A denitrifikáló medencék közötti vízosztást osztóaknába beépített 

állítható bukók biztosítják. 

Az elődenitrifikáló térfogat 3 x   250 m3 =  750 m3  

Az elődenitrifikáló medencékbe 1-1 db Flygt típusú a harmadikba ABS típusú keverő van 

beépítve. 

Az elődenitrifikáló medencékből a szennyvíz átfolyik a levegőztető medencékbe. 

A levegőztető térfogat 3 x 1.000 m3 = 3.000 m3  

Levegőztető rendszer: mélylégbefúvásos, finombuborékos. A levegőztető medencékbe 

3x400 =1.200 db Flygt Sanitaire légbevivő elem van telepítve. 

Mértékadó órai  O2 bevitel: 187 kgO2/h 

Levegőbevitel: 2.200 Nm3 / h 

 

Kompresszor gépház 

A levegőztető medencék O2 szükségletét, valamint a homokfogó mamutszivattyújának 

légellátását biztosítja. 

Beépítésre került 1+1 db Aerzener GMa 13,8 típusú kompresszor 32 kW teljesítménnyel, 

valamint 1 db Aerzener GM30L G-5 típusú kompresszor 37 kW teljesítménnyel. 

A műtárgy a levegőztető medencékkel egy műtárgyblokkot alkotva épült. 

A gépház földtöltéssel körbevett és földtakarással ellátott. A légellátást 2 db, a födémbe 

épített levegő szívócső biztosítja. 

 

Kémiai foszforeltávolítás 

A foszforvegyületek kicsapatása folyékony vas(III) sók adagolásával történik. A vas(III) oldat 

lehet vas(III)klorid vagy vas(III)szulfát. Különleges esetekben – fonalas felúszó iszap 

kialakulásakor – sor kerülhet különleges vegyszer-kombinációk (pl.: alumínium alapú 

vegyszerek) alkalmazására.  

Az adagoló szivattyú típusa:  

Dosapro Milton Roy Seria G 

Q = 7 – 830 l/d 
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Kiskörös recirkulációs szivattyúház 

A levegőztető medence elfolyási oldalához kapcsolva a nitrifikált, magas nitráttartalmú 

szennyvíz-eleveniszap elegy visszajuttatását biztosítja a denitrifikáló medencébe, min. 

200%-os visszaforgatási mértékben a napi átlag vízmennyiségre vonatkozóan. 

A gépház száraz terű, beépítve 1+1 db CT 3127 LT 442 típusú Flygt szivattyú 

(Q = 60 1/s; H = 3,5 m). 

 

Utóülepítő 

A utóülepítők feladata a tisztított szennyvíz és az eleveniszap szétválasztása. Az 

eleveniszapot a nagykörös recirkulációs szivattyúk juttatják a biológiai rendszer elejére. A 

tisztított szennyvíz a sodorvonali átemelőbe folyik, ahonnan a befogadóba kerül. 

 

1. utóülepítő 

Átmérő: Ø 22,0 m,  h = 2,2 m átlagmélységű Dorr típusú ülepítő 

Vhasznos    = 810 m3 

Fhasznos     = 323 m2  

Tartózkodási idő:csúcs  = 3 h  

Felületi hidr.terh csúcs.:VF  = 0,7 m/h  
 
2.utóülepítő 

Vhasznos    = 480 m3 

Átmérő: Ø 20,0 m h =1,5 m átlagmélységű Dorr típusú ülepítő 

Vhasznos    = 480 m3 

Fhasznos     = 300 m2 

Tartózkodási idő csúcs  = 3 h 

Felületi hidr.terh.csúcs VF  = 0,7 m/h  

 

Recirkulációs szivattyúház  

Az utóülepítőkkel egybeépült aknában vannak letelepítve a recirkulációs anyagáramot 

szolgáltató szivattyúk. 

Mindkét aknában 2 db szivattyú üzemel: 

1 db CT 3127 MT 435, Q = 40 1/s, H = 10,0 m 

1 db NT 3153 HT 456, Q = 40,5 1/s, H = 10,8 m 

 

Fertőtlenítés 

Folyamatos fertőtlenítésre a telep nincs kötelezve. Külön hatósági utasítás esetén nátrium-

hipoklorit kézi szabályozással történő adagolásával biztosítható a fertőtlenítés. 
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Fertőtlenítés esetén a behatási idő, figyelembe véve a meglévő behatási medence 72 m3-es 

és a Dunába vezető cső (NA 500; h = 1.766 m) 347 m3 térfogatát (Vösszes = 419 m3; qcs = 

500 m3/h) t = 0,85 h. 

 

Vízhozammérés: 

A telepről elfolyó tisztított szennyvíz mennyiségének mérése NIVELCO típusú ultrahangos 

vízhozammérővel felszerelt Parshall csatornában történik. 

 

Iszapkezelés 

Az előülepítőből a nyersiszap, és az utóülepítőkből a fölösiszap egy 12 m átmérőjű, 214 m3 

térfogatú pálcás sűrítő medencébe kerül elvételre, ahol a gravitáció segítségével kerül 

sűrítésre. Ezzel a medencével közvetlen összeköttetésbe van egy 8 m átmérőjű, 95 m3 

térfogatú medence, amiben két darab Flygt típusú keverő végzi a sűrített iszap 

homogenizálását.  

Az érdi szennyvíztisztító telepen kétféle megoldás került kiépítésre a sűrített iszap további 

kezelésére.  

Az egyik lehetőség, hogy két darab Seepex típusú szivattyú segítségével az iszap feladásra 

kerül egy DEWA NP-D 16 L típusú szalagszűrő présgépre, melynek segítségével az iszap 

megfelelő mértékű víztelenítése során konténerekbe kerül összegyűjtésre és végül pedig 

elszállításra további kezelésre.  

A másik lehetőség, hogy a telepen kiépítésre került egy töltőcsonkkal rendelkező hálózat, 

ahol egy Flygt típusú szivattyú segítségével lehet megtölteni a 25 m3-es tartályautókat Ebben 

az esetben ezek szállítják el a sűrített iszapot további kezelésre. Jelenleg ez a módszer 

üzemel a szennyvíztelepen, napi 50-75 m3 iszap kerül elszállításra.  

 
Bűztelenítés 

2005-2006-os év során egy bevásárlóközpont épült a szennyvíztisztító telep közelébe, 

melynek következtében a telep védőtávolságát le kellett csökkenteni 500 m-ről, 300 m-re. Ez 

úgy lett megoldva, hogy a védőtávolságon belül elhelyezkedő technológiai sorban lévő 

műtárgyakat le kellett fedni, ill. az itt keletkező bűzös levegőt meg kell tisztítani.  

Ez a tisztítás két egységből álló, Bioteg MCBF 6500 QSW típusú, fakéreg töltetű biofilter 

segítségével történik. A rendszer kapacitása 6.500 m3 levegő/h. 

 

A szennyvíztisztító telep fő üzemi adatai: 

A tisztítótelepen mért tisztított szennyvíz éves mennyisége: 
O 2006:   2.028.281 m3 

O 2007:   1.748.176 m3 
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O 2008:   2.023.706 m3 

O 2009:   2.143.574 m3 

O 2010: 3.200.325 m3 

(a 2010. évi növekedés a különösen csapadékos időjárás következménye) 

A keletkezett iszap szárazanyag éves mennyisége: 

o 2007  670,5 tonna szárazanyag 

o 2008 640,1 tonna szárazanyag 

o 2009  696,0 tonna szárazanyag 

o 2010  731,6 tonna szárazanyag 

 

A kiszűrt rácsszemét éves mennyisége: 

o 2007 64,38 tonna 

o 2008 63,46 tonna 

o 2009 43,15 tonna 

o 2010 53,90 tonna 

 

A kiülepített homokfogó üledék éves mennyisége: 

o 2007 32,19 tonna 

o 2008 38,20 tonna 

o 2009 34,01 tonna 

o 2010 40,34 tonna 

 

A telepen illetve az Érd és Térsége Víziközmű kft. akkreditált laboratóriumában 

rendszeresen végeznek szennyvízminőségi vizsgálatokat. A következő táblázatokban az 

utóbbi 4 évben a befolyó és az elfolyó szennyvízből előre tervezett és a 

környezetvédelmi hatóságnak bejelentett időpontban vett pontminták elemzéseinek 

eredményét ismertetjük.  
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Önellenőrzési laboratóriumi vizsgálatok eredményei: 2007, 2008, 2009, 2010 

  NYERS SZENNYVÍZ  (mg/l) 

2007  
pH 
  KOI 

BOI5 
NH3  

NO2 NO3 Össz N Össz Össz SZOE Össz.  Leb.aÖssz. Össz. Össz Össz 
      sz.len N foszf.   leb.any. izz.m. old.ag. vas Mn 

01.09. 8-9 7,95 615 334 68,7 0,01 0,1 68,8 72,7 10,7 18,1 298 90 1066 0,58 0,08 

02.01. 9-10 7,8 574 410 57,9 0,02 0,1 58 0 10,3 29,1 300 52 976 0,54 0,08 

03.01. 10-11 7,35 467 241 47,4 0,01 0,1 47,5 58 14,8 16,7 188 36 1090 0,5 0,07 

04.16. 11-12 7,69 1090 587 60,5 0,02 0,14 60,7 0 16 22,4 522 100 796 1,34 0,11 

05.08. 12-13 7,71 644 267 62,3 0,01 0,1 62,4 72,8 9,69 29,5 260 52 1090 0,48 0,07 

06.13. 13-14 7,5 505 331 62,8 0,01 0,1 62,9 73,8 9,87 19,3 286 58 902 0,73 0,07 

07.05. 14-15 7,32 610 393 67,2 0,01 0,1 67,3 70,2 10,8 29,6 400 140 946 14 0,17 

08.06. 16-17 7,28 1070 587 65,9 0,01 0,14 66,1 74,4 12,6 44 753 108 928 1,34 0,08 

09.04. 15-16 7,57 766 248 70,9 0,01 0,11 71 84,9 18,4 36,7 308 48 912 1,03 0,06 

10.03. 10-11 7,54 817 481 72,3 0,01 0,1 72,4 77,6 13,9 21,3 436 76 912 1,32 0,1 

11.15. 11-12 7,77 762 315 65,4 0,01 0,1 65,5 67,9 11,8 28,5 384 80 1010 0,89 0,09 

12.04. 11-12 7,72 718 294 62,1 0,01 0,1 62,2 77,9 10,3 29,2 364 60 1050 1,7 0,11 
 

TISZTÍTOTT  SZENNYVÍZ     (mg/l) 

2007 
pH 

KOI 
BOI 5 

NH3  
NO2 NO3 Kjel ÖsszN Össz Öszz SZOE Össz.  Leb.a Össz. Össz Össz Össz Össz Össz Össz Össz Össz 

        N szlen N foszf.   leb.a izz.m. old.ag. vas Mn réz kadm. nikkel ólom króm higany 

01.09. 8-9 7,79 93,8 49,9 42 0,1 0,1 43,5 42,2 43,7 1,77 2,3 46 28 1026 0,5 0,06             

02.01. 9-10 7,71 145 51,1 8,27 0,87 5,16 13,6 14,3 19,6 5,23 2 151 43 854 1,14 0,06 0,09 0,0005 0,04 0,008 0,02 0,0001 

03.01. 10-11 7,25 59,8 20,9 12,9 0,54 1,05 19,5 14,5 21,1 2,55 2 29 10 908 0,28 0,05             

04.16. 11-12 7,3 817 249 3,51 0,53 4,45 10,4 8,49 15,4 22 14,6 730 212 1020 25 0,18             

05.08. 12-13 7,16 50 17,6 0,07 0,09 11,7 1,33 11,9 13,1 0,82 2 30 13 1060 1,07 0,05 0,03 0,0005 0,03 0,005 0,02 0,0001 

06.13. 13-14 7,2 31,8 12,9 0,84 0,58 6,41 3,89 7,83 10,9 0,57 2 47 10 872 1,07 0,07             

07.05. 14-15 7,17 47,9 21,3 0,17 0,24 5,06 2,55 5,47 70,2 1,15 2 10 10 816 1,31 0,06             

08.06. 16-17 7,33 35,9 15,4 4,18 0,36 5,37 7,03 9,91 12,8 0,29 2 15 4 842 0,9 0,06             

09.04. 15-16 7,32 48,3 5,6 0,74 0,19 7,01 3,61 7,94 10,8 1,08 2 52 21 848 3,84 0,09             

10.03. 10-11 7,18 90 20,2 1,97 0,2 3,4 14,8 5,57 18,4 3,07 2 96 34 804 3,3 0,08 0,04 0,0005 0,02 0,0007 0,02 0,0005 

11.15. 11-12 7,17 114 24,8 1,05 0,47 6,3 2,17 7,82 8,94 1,95 2 66 18 964 3,3 0,09             

12.04. 11-12 7,18 36,4 7,3 26,6 0,44 0,88 33 27,9 34,3 0,39 2 17 6 842 0,9 0,1             
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 NYERS SZENNYVÍZ     (mg/l) 

2008  pH KOI BOI5 NH3  NO2 NO3 Kjeldahl 
N 

ÖsszN Össz Össz SZOE Össz.  Leb.aÖssz. Össz. Össz Össz 
Sz.len N foszf. leb.any. izz.m. old.ag. vas Mn 

01.15. 8-9h 7,99 544 283 59,8 0,01 0,1 62,9 59,9 63,0 9,43 23 262 42 1040 0,53 0,06 

02.06. 9-10h 7,63 753 385 62,2 0,01 0,1 73,6 62,3 73,7 10,5 18,6 336 40 1120 0,73 0,08 

03.04 10-11h 7,94 682 661 62,5 0,01 0,5 69,50 63 70,00 9,31 20,4 328 74 1050 1,07 0,08 

04.16. 11-12h 7,57 573 320 52,6 0,01 0,5 53,80 53,1 54,30 9,89 15,1 248 56 1040 1,27 0,09 

05.22. 12-13h 7,86 654 331 59,9 0,02 0,5 61,8 60,4 62,3 10,8 39,8 326 66 876 1,54 0,07 

06.09. 13-14h 7,2 504 276 55 0,01 0,5 67,1 55,5 67,6 8,95 30,3 236 40 946 0,4 0,08 

07.02. 14-15h 7,25 821 327 60 0,01 0,5 65,4 60,5 65,9 12,6 35,2 366 62 888 1,17 0,06 

08.04. 16-17h 7,13 835 521 63 0,01 0,5 71,6 63,5 72,1 12,3 22 422 60 860 0,82 0,07 

09.02. 15-16h 7,47 975 507 57,1 0,01 0,5 79,1 57,6 79,6 13,3 29,7 532 64 866 6,9 0,13 

10.01. 10-11h 7,63 816 540 73,4 0,03 0,5 111,0 73,9 112,0 13,8 21,7 514 80 918 0,98 0,07 

11.06. 11-12h 7,70 886 507 79,7 0,01 0,5 88,8 80,2 89,3 12,1 26,6 422 62 944 0,98 0,07 

12.01. 11-12h 7,90 595 337 71,3 0,01 0,5 80,7 71,8 81,2 9,44 27,3 354 46 1030 0,81 0,09 
 

TISZTÍTOTT  SZENNYVÍZ     (mg / l ) 

2008 pH KOI BOI5 NH3  NO2 NO3 Kjel ÖsszN Össz Össz SZOE Össz.  Leb.a Össz. Össz Össz Össz Össz Össz Össz Össz Össz 
N Sz.len N foszf. leb.a izz.m. old.ag. vas Mn réz kadm. nikkel ólom króm higany 

01.15. 8-9h 7,34 42,6 4,3 29,5 1,09 0,39 31,3 31 32,8 0,25 2 12 4 1030 0,68 0,08             

02.06. 9-10h 7,25 77,7 26,2 42,9 0,11 0,1 48,8 43,1 49 2,05 2 40 10 990 0,85 0,06 0,03 0,0005 0,02 0,005 0,02 0,0001 

03.04 10-11h 7,12 44,3 13,9 4,6 1,88 1,7 6,43 8,18 10 0,75 2 18 5 848 0,67 0,07             

04.16. 11-12h 6,25 30 20,9 1,45 0,39 6,34 3,61 8,18 10,3 0,55 2 11 10 910 1,19 0,11             

05.22. 12-13h 7,82 279 94,5 1,14 0,62 5,34 5,02 7,1 11 7,51 2,2 206 57 738 8,3 0,05 0,06 0,0005 0,01 0,012 0,02 0,0001 

06.09. 13-14h 7,01 39,5 8,3 0,08 0,16 10,8 1,06 11 12 0,44 2 9 4 836 0,64 0,08             

07.02. 14-15h 6,98 33,5 10,3 0,15 0,4 9,23 2,12 9,78 11,8 0,72 2 9 7 870 1,1 0,04             

08.04. 16-17h 7,12 36,2 9,4 2,49 0,62 6,89 4,09 10 11,6 0,66 2 6 5 846 1,58 0,06             

09.02. 15-16h 6,98 30 6,7 0,08 0,02 10 1,61 10,1 11,6 0,33 2 6 4 636 0,3 0,03 0,01 0,0005 0,01 0,005 0,02 0,0001 

10.01. 10-11h 7,3 30 6,5 0,05 0,02 7,04 1,7 7,11 8,8 0,58 2 13 7 896 0,77 0,06 0,01 0,0005 0,01 0,005 0,02 0,0001 

11.06. 11-12h 7,03 30 6,6 0,24 0,45 14,7 1,81 15,4 17 0,42 2 18 5 924 0,86 0,07             

12.01. 11-12h 7,33 30,9 7,8 0,69 0,54 6,19 2,24 7,42 8,97 0,53 2 9 7 872 1,24 0,07             
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  NYERS SZENNYVÍZ    (mg/l) 
 pH KOI BOI5 NH3  NO2 NO3 Kjeldahl 

N 
ÖsszN Össz Össz SZOE Össz.  Leb.aÖssz. Leb.aÖssz. Össz. Össz Össz 

2009                Sz.len N foszf.   leb.any. izz.m. izz-veszt. old.ag. vas Mn 

2009.01.13. 8-900 7,98 731 336 61,5 0,01 0,5 78,8 62 79,3 10,8 33,2 316 52 264 1110     

2009.02.04. 9-1000 7,62 625 424 42,3 2,09 1,23 66,6 45,6 69,9 6,13 23,7 266 48 218 1100     

2009.03.03. 10-1100 7,83 554 547 45,4 2,48 0,5 56 48,4 59 8,08 22,2 292 54 238 1250 2,301 0,2 

2009.04.06. 11-1200 7,81 610 315 56,7 0,01 0,5 66,6 57,2 67,1 9,4 26,2 294 46 248 1140 0,5 0,11 

2009.05.06. 12-1300 7,88 953 470 72,3 0,01 0,5 73,8 72,8 74,3 12,4 28,6 560 196 364 1010 2,55 0,12 

2009.06.11. 13-1400 7,42 1150 627 58,5 0,01 0,5 68,7 59 69,2 10,8 35,4 492 136 356 986 2,05 0,13 

2009.07.01. 14-1500 7,53 1040 547 56,1 0,01 0,5 73,7 56,6 74,2 11,7 27 426 76 350 984 1,28 0,08 

2009.08.11. 13-1400 7,54 1210 480 64,9 0,01 0,5 70,2 65,4 70,7 11 20,1 450 90 360 874 1,65 0,09 

2009.09.02. 11-1200 7,41 1110 672 70,5 0,01 0,5 81,6 71 82,1 15,5 31,7 524 96 428 1070 1,99 0,09 

2009.10.17. 09-1000 7,22 908 741 107 0,01 0,5 131 108 132 13,5 39,7 530 84 446 1010 1,04 0,08 

2009.11.09. 12-1300 7,80 686 385 69,7 0,01 0,5 81,8 70,2 82,3 8,88 22,2 332 52 280 874 1,02 0,08 

2009.12.07. 11-1200 7,61 777 353 80,5 0,01 0,5 90,9 81 91,4 10,1 26,3 356 54 302 1060 0,63 0,07 
 

TISZTÍTOTT  SZENNYVÍZ     (mg/l) 
 pH KOI BOI5 NH3  NO2 NO3 Kjel Össz 

N 
Össz Össz SZOE Össz.  Leb.a Össz. Izz. 

Maradék 
Izz. 

Veszt. 
Össz Össz Össz Össz Össz Össz Össz Össz 

 2009             N Sz.len N foszf.   leb.a izz.m. old.ag.     vas Mn Cu Cd. Ni Pb Cr Hg 

2009.01.13. 8-900 7,81 66,9 18 22,2 2,49 1,85 29,7 26,5 34 0,76 2 23 6 1062 838 224                 

2009.02.04. 9-1000 6,59 685 288 13,2 0,26 2,64 24,5 16,1 27,4 0,63 3,4 574 146 1108 828 280                 

2009.03.03. 10-1100 7,12 42,3 8 15,5 0,42 3,72 18,4 19,6 22,5 1,54 2 4 4 1204 942 262 0,22 0,09 0,02 0,0005 0,04 0,005 0,01 0,0001 

2009.04.06. 11-1200 7,14 58,4 3 11,8 0,62 4,62 14,3 17 19,5 0,52 2 33 6 1020 820 200 1,22 0,12             

2009.05.06. 12-1300 7,28 34,8 4,3 0,08 0,19 9,99 2 10,3 12,2 0,36 2 15 4 954 728 226 0,98 0,09 0,02 0,0005 0,01 0,005 0,02 0,0001 

2009.06.11. 13-1400 7,56 43,8 8,7 0,35 0,51 11,2 2,95 12,1 14,7 1,19 2 11 4 852 626 226 1,13 0,04             

2009.07.01. 14-1500 7,58 65,8 19,8 0,18 0,72 16,2 2,38 17,1 19,3 2,7 2 46 18 872 634 238 5,43 0,06             

2009.08.11. 13-1400 7,63 35,6 7 0,1 0,01 11,2 1,53 11,3 12,7 1,97 2 4 4 808 616 192 0,84 0,05 0,01 0,0005 0,01 0,005 0,01 0,0004 

2009.09.02. 11-1200 7,53 33,2 9,3 0,09 0,04 11,2 2 11,3 13,2 3,35 2 14 5 838 608 230 0,92 0,04             

2009.10.17. 09-1000 7,63 30 9,3 0,11 0,06 14,8 0,74 15 15,6 1,8 2 13 8 912 644 268 0,91 0,04 0,02 0,0005 0,01 0,005 0,01 0,0001 

2009.11.09. 12-1300 6,98 30 3,9 0,04 0,02 8,87 0,91 8,93 9,8 0,51 2 9 4 836 596 240 1 0,03             

2009.12.07. 11-1200 7,1 30 3,4 0,11 0,06 12,2 2,67 12,4 14,9 0,6 2 10 8 1054 770 284 0,95 0,09             
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  NYERS SZENNYVÍZ    (mg/l) 

2010  pH KOI BOI5 NH3  NO2 NO3 Kjeldahl Össz N Össz Öszz SZOE Össz.  Leb.aÖssz. Leb.aÖssz. Össz. Össz Össz 
Sz.len N foszf. leb.any. izz.m. izz-veszt. old.ag. vas Mn 

2010.01.12. 8-900 7,9 592 304 49,7 0,15 0,75 51,9 50,6 52,8 10,9 34,2 222 26 196 1350 0,37 0,06 

2010.02.08 830-930 7,27 1020 521 65,1 0,01 0,5 69,8 65,6 70,3 10,4 36,9 520 74 446 1220 0,93 0,08 
2010.03.24. 900-1000 7,95 665 414 49,5 0,66 2,44 56,6 52,6 59,7 8,7 21,2 234 38 196 1130 0,88 0,08 

2010.04.15. 930-1030 7,73 508 299 41,6 1,41 0,5 59,2 43,5 61,1 11,6 42,2 250 32 218 1280 0,83 0,06 

2010.05.17. 1000-1100 7,06 348 136 21,8 3,86 1,78 24,5 27,4   4,44 19,8 216 64 152 968 1,67 0,08 

2010.06.08. 1030-1130 7,76 490 262 36,2 0,01 0,5 40 36,7 40,5 7,06 26,6 270 44 226 1264 0,92 0,08 

2010.07.28. 1100-1200 7,64 778 421 51,7 0,01 0,5 66,3 52,2 66,8 11,7 29,6 464 84 380 1060 1,52 0,09 

2010.08.05.1130-1230 7,54 765 369 53,9 0,01 0,5 57,7 54,4 58,2 11,6 40,8 432 28 404 1090 0,83 0,05 

2010.09.06. 1200-1300 7,52 812 481 57,8 0,01 0,5 76,9 58,3 77,4 10,8 38,7 414 78 336 1030 5,6 0,13 

2010.10.05. 1230-1330 7,64 625 310 40,6 0,01 0,5 45,6 41,1 46,1 7,59 29,7 286 58 228 1060 1,1 0,08 

2010.11.10. 1300-1400 7,58 667 377 49,4 0,01 0,5 50,6 49,9 51,1 9,4 26,2 176 50 126 1050 1,33 0,09 

2010.12.02. 1330-1430 7,96 207 101 23,7 1,00 7,48 30,5 32,2 39 3,71 10,2 106 34 72 1210 0,49 0,08 
 

TISZTÍTOTT  SZENNYVÍZ     (mg / l ) 
 

2010 
pH KOI BOI5 NH3  NO2 NO3 Kjel 

N 
ÖsszN 
sz.len 

N 

Össz 
N 

Össz 
P 

SZOE Össz. 
LA 

Leb.a 
izz. M 

Össz. 
Old. 
A. 

Izz. 
Maradék 

Izz. 
Veszt. 

Össz 
Fe 

Össz 
Mn 

Össz 
Cu 

Össz 
Cd 

Össz 
Ni 

Össz 
Pb 

Össz 
Cr 

Össz 
Hg 

2010.01.12. 8-900 7,14 33,6 3,5 0,11 0,1 15,2 1,09 15,4 16,4 0,7 2 14 7 1280 980 390 0,97 0,1             

2010.02.08 830-930 7,45 72,4 17 1,1 2,28 9,87 1,44 13,3 13,6 1,81 2 37 8 1110 890 220 2,73 0,07 0,01 0,0050 0,02 0,005 0,02 0,0001 
2010.03.24. 900-1000 7,73 30 5,6 0,1 0,04 12,1 0,3 12,2 12,4 0,58 2 16 12 1150 864 286 1,27 0,08             

2010.04.15. 930-1030 7,01 44,3 6,5 0,04 0,07 17,9 2,39 18 20,4 1,67 2 10 10 1050 780 270 1,27 0,05             

2010.05.17. 1000-1100 7,08 45,2 11,4 0,08 0,03 15,9 1,14 16 17,1 1,31 2 36 6 974 648 326 1,92 0,03 0,03 0,0005 0,02 0,005 0,01 0,0002 

2010.06.08. 1030-1130 7,33 56,8 21,6 2,77 2,02 18,1 5,17 22,9 25,3 0,86 2 24 8 1444 1012 432 3,2 0,07             

2010.07.28. 1100-1200 7,4 34,5 7,8 0,1 0,01 14,2 0,67 14,3 14,9 1,01 2 29 12 1090 800 290 0,97 0,04             

2010.08.05.1130-1230 7,29 30 3,1 0,05 0,01 13,6 0,3 13,7 13,9 0,62 2 4 4 1010 700 310 0,99 0,07             

2010.09.06. 1200-1300 7,43 30 4,8 0,05 0,01 12,4 1,41 12,5 13,8 0,96 2 5 4 1060 810 250 1,09 0,05 0,02 0,0005 0,02 0,005 0,015 0,0003 

2010.10.05. 1230-1330 7,18 30 3,1 0,02 0,01 15,7 0,44 15,7 16,2 0,57 2 4 4 1110 840 270 0,66 0,03             

2010.11.10. 1300-1400 7,08 30 3 0,02 0,01 13,1 0,3 13,1 13,4 1,46 2 10 4 1050 790 260 0,7 0,05 0,02 0,0005 0,02 0,005 0,01 0,0002 
2010.12.02. 1330-1430 7,27 92,7 40,6 9,34 0,31 10,8 11,7 20,5 22,8 2,12 2 71 49 1130 910 220 1,08 0,09             
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VI.1.2. A JELENLEGI CSATORNAHÁLÓZAT MŰSZAKI PARAMÉTEREI  
 

Érd, Diósd és Tárnok települések szennyvize jelenleg 160 km hosszúságú elválasztó 

rendszerű csatornahálózaton, 25 db átemelő telep segítségével kerül elvezetésre Érd, 

Diósd és Tárnok közös szennyvíztelepére.  

 

A települések közigazgatási területén 2008, 2009 és 2010. évben a kiszámlázott 

szennyvíz mennyisége a következőképpen alakult:  

 
Számlázott 
szennyvízelvezetési 
szolgáltatás 

2008 2009 2010 

  m3 m3 m3 

Érd 915 135 854 645 866 544 
Diósd 252 808 216 014 234 832 
Tárnok 143 397 132 831 145 173 
összes 1 311 340 1 203 490 1 246 549 
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A szennyvízcsatorna-hálózat fő hosszúsági adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
 
 Gravitációs vezetékek átmérő szerinti megoszlása bekötővezetékek nélkül

átmérő  
mm

100 150 200 250 300 400 500 600 összes 
gravi-
tációs

típus gravi-
tációs

gravi-
tációs

gravi-
tációs

gravi-
tációs

gravi-
tációs

gravi-
tációs

gravi-
tációs

gravi-
tációs

gravi-
tációs

hossz m m m m m m m m m
Érd 260 45 274 1 205 39 280 7 543 2 743 96 96 401
Diósd 11 976 8 576 20 552
Tárnok 20 17 652 2 310 19 982
összes 20 260 74 902 1 205 50 166 7 543 2 743 96 136 935

Nyomóvezetékek átmérő szerinti megoszlása bekötővezetékek nélkül

átmérő  
mm

63 90 100 110 150 200 250 300 500 összes 
nyomott

típus nyomott nyomott nyomott nyomott nyomott nyomott nyomott nyomott nyomott nyomott
hossz m m m m m m m m m m
Érd 1 290 178 1 136 1 220 1 169 5 170 1 224 1 048 1 730 14 165
Diósd 577 2 320 5 130 8 027
Tárnok 315 1 282 1 597
összes 2 182 178 1 136 1 220 1 169 8 772 1 224 6 178 1 730 23 789

összes szennyvízvezeték bekötővezetékekkel

összes 
gravi-
tációs

összes 
nyomott

összes 
gerinc 

vezeték

összes 
bekötő-
vezeték

összes 
szennyvíz-
vezeték

gravi-
tációs

nyomott

hossz m m m m m
Érd 96 401 14 165 110 566 36 855 147 421
Diósd 20 552 8 027 28 579 8 839 37 418
Tárnok 19 982 1 597 21 579 10 766 32 345
összes 136 935 23 789 160 724 56 460 217 184
a dőlt számmal írt érték becslés  

Az adatok forrását jelöli a következő táblázat: 
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adatforrás gerincvezeték bekötővezeték 

Érd digitális térinformatikai rendszer becslés 

Diósd papírtérkép papírtérkép 
Tárnok digitális térinformatikai rendszer digitális térinformatikai rendszer 

 
A digitális térinformatikai rendszer fejlesztése, a papírtérképek adatainak digitalizálása, és az adatok helyszíni mérésekkel történő 

pontosítása jelenleg is folyamatban van. 
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VI.1.3. AZ ÁTEMELŐK JELENLEGI MŰSZAKI PARAMÉTEREI  
 
 
Átemelők száma: (db) 
Érd:   17 
Diósd:   5 
Tárnok:   3 
Összesen:  25 
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Az átemelők fő műszaki adatait tartalmazza az alábbi táblázat:  
 

sor-
szám

Átemelők Akna 
Átmérő 

(m)

Akna 
Mélység 

(m)

Gyártmány db Tipus Jk. 
szám

Áram-
felvétel                
(KW)

Táv-jelzők Helye Szállító-
képesség

Belső 
átmérő 
(mm)

Anyag Hossz 
(fm)

1 Erzsébet u. piac felől 2,5 7 Flygt 2 3201 630 22 szintérzéke
lő

ÉRD 195 l/s 300 AC-KM 200-350

2 Erzsébet u.Lakótelep felőli 2,5 7 Flygt 2 3201 630 22 szin-
térzékelő

ÉRD 195 l/s 300 AC-KM 200-350

3 Nagyállomás 2,5 6 Grundfos 2 S1264H1B 430 13,5 van ÉRD 105 l/s 200 AC 700

4 Szajkó u. 2,5 6 Grundfos 2 S1264H1B 430 13,5 van ÉRD 105 l/s 200 AC 1150

5 Kócsag u. 2,0 7 Flygt 2 3127 430 5,9 van ÉRD 82 l/s 200 KM 360

6 ANILIN 2,5 7 Flygt 2 3126 250 7,5 van ÉRD 43 l/s 200 AC 320

7 Hortobágy u. 2 6 Flygt 2 3085 434 1,3 van ÉRD 32 l/s 100 KM 400

8 Apály u. 2 6 Flygt 2 3102 440 3,1 van ÉRD 55 l/s 100 KM 400

9 Sárd u. (Körönd) 2 6 Flygt 2 3127 430 5,9 van ÉRD 82 l/s 200 KM 300

10 Temes-Patak u. 2 6 Flygt 2 3102 440 3,1 an ÉRD 55 l/s 100 KM 350

11 Léüzem 2,5 6 Flygt 2 3152 430 13,5 van ÉRD 55 l/s 150 KM 650

12 Ágnes u. 2,5 7 Flygt 2 3201 456 30 van ÉRD 115 l/s 200 AC-ACÉL 650
13 Ófalu Mecset u. 2,5 7 Flygt 2 3127 430 5,9 van ÉRD 82 l/s 150 KM 350

14 DM 2 5 Flygt 2 3102 nincs ÉRD 100 KPE 600

15 Turul u. magántul. Átvétel 
előkészítés alatt

2 6 Flygt 2 3102 252 3,1 nincs ÉRD 32 l/s 200 KM 50

16 Ófalu(Vizmű) 2 10 Flygt 2 3102 252 3,1 nincs ÉRD 32 l/s 200 KM 1100

17 Diósd I. (Diófasor)) 2 6 Flygt 2 3127 430 5,9 van DIÓSD 82 l/s 250 AC 1000
18 Diósd II. (Gyár u.) 2 6 Flygt+Jung 1+1 3127+UAK 

100/2 B5
252 3,1 van DIÓSD 32 l/s 250 AC 1100

19 Ip.park (Vadrózsa) 1,2 3 Flygt 1 3067 263 1,2 nincs DIÓSD 150 KG 250

20 Rádíótorony                  (OTP 
lakópark)

6 Flygt 2 3085 2,4 nincs DIÓSD 32 l/s 80 KPE 300

21 Petőfi u. 1,5 6 Flygt 1 3085 460 2,4 nincs DIÓSD 32 l/s 80 KPE 50

22 Tárnok I. (PUHI) 2,5 8 Flygt 2 3152 430 13,5 van TÁRNOK 105 l/s 200 KM 1100
23 Tárnok II. (Fehérvári) 2,5 10 Flygt 2 3127 430 5,9 van TÁRNOK 82 l/s 200 KM 600

24 Tárnok III.(Testvériség) 2,5 7 Flygt 2 3127 430 5,9 van TÁRNOK 82 l/s 200 KM 550

25 Szvt.sodorvonal bevez. Flygt 2 3300 644 44 nincs ÉRD 280 l/s 500 AC 1300  
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VI.1.4. VÍZJOGI ENGEDÉLYEK LISTÁJA 
 

I. Engedélyek: 

Az Érd-Diósd-Tárnok rendszerrel összefüggő vízjogi létesítés engedélyek jegyzékét 
mutatja a következő táblázat. A nagyobb jelentőségű engedélyeket vastagított betűkkel 
jelöltük. 

  ÉRD     
Ssz. engedély száma engedélyes tárgya 

1 11.403-3/1975. Érd Nagyközségi 
Tanács VB. 

Érd Nagyközségben szennyvíztisztító 
telep létesítéséhez szükséges területek 
kisajátítása 

2 H.15.378-7/1982.  Délbuda Térségi 
Víz- és Csatornamű 
Társulat 

Érd térségi szippantott szennyvizek 
elhelyezése és tisztítása a községi 
szennyvíztisztító telepen. 

3 20.275-3/1985. Délbuda Térségi 
Víz- és Csatornamű 
Társulat 

Érden a szennyvízcsatorna 
gyűjtőhálózatot bővítse. 

4 H. 41.709-2/1989. Pest megyei Víz- és 
csatornamű vállalat 

Érd, szennyvíztisztító telep 1. sz. MOBA 
átemelő bővítésének vízjogi létesítési 
engedélye. 

5 H. 48.766-8/1990. Délbuda Térségi 
Víz- és Csatornamű 
Társulat 

Érd város szennyvíztisztító telep 
bővítése. 

6 H. 464-4/1991. Érd Polgármesteri 
Hivatala 

Érd város szennyvíztisztító telep 
bővítése, elvi vízjogi engedély 

7 H. 1333-3/1991. Érd Város 
Önkormányzat 
Polgármesteri 
Hivatala 

Érd város szennyvíztisztító telep 
bővítése, vízjogi létesítési  engedélye 

8 5134-7/1992. Érd Város  
Polgármesteri 
Hivatala 

Érd város szennyvíztisztító telep 
bővítésének I/b ütemének vízjogi 
létesítési engedélye 

9 H. 11.521-7/94 Érd Város 
Önkormányzat 
Polgármesteri 
Hivatala 

Érd városi szennyvízcsatorna hálózat 
bővítése 

10 H. 11.987-2/94 Délbuda Térségi 
Víz- és Csatornamű 
Társulat 

Érd szennyvízcsatorna hálózat 
bővítésének vízjogi létesítési engedélye. 

11 H. 15.301-8/95. Érd Város 
Önkormányzata 

Érd városi szennyvízcsatorna hálózat 
bővítésének -1995-1996. évi ütem-; 
vízjogi létesítési engedélye  

12 H. 15.413-7/1995.  Délbuda Térségi íz- 
és Csatornamű 
Társulat 

Érd Ófalu szennyvízcsatornázás vízjogi 
létesítési engedélye. 

13 H. 20.847-3/96.  Érd Város 
Önkormányzat 
Polgármesteri 
Hivatala 

Érd városi szennyvízcsatorna hálózat 
bővítés vízjogi létesítési engedélyének 
módosítása 
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  ÉRD     

Ssz. engedély száma engedélyes tárgya 

14 H. 22.479-5/96. Érd Város 
Önkormányzata 

Érd szennyvízcsatorna bővítés 1996. évi 
ütem és Benedek u.  
szennyvízcsatornázás vízjogi létesítési 
engedélye. 

15 H. 26.381-3/97. PILLÉR 2000 
Szerkezetépítő Kft. 

Érd Burkoló u. és Búvár u. közötti terület 
vízellátás és szennyvízelvezetés vízjogi 
létesítési engedélye 

16 H. 27.440-6/97.  BUDAVIDÉK 
Szövetkezeti, 
Kereskedelmi, 
Szolgáltató és Ipari 
Rt. 

Érd belterület 8103 jelű út és Bem köz 
csomópont átépítés vízellátás, szennyvíz 
és csapadékvíz elvezetés létesítési 
engedélye 

17 H. 29.075-4/97.  Becska István Érd Kankalin utca szennyvízcsatornázás 
vízjogi létesítési engedélye 

18 H. 40.281-8/99.  Érd Város 
Önkormányzata 

Érd, község szennyvízcsatornázás VIII. 
ütem vízjogi létesítési engedélye 

19 H. 40321/99.  Érd Város 
Önkormányzata 

Érd, község szennyvízcsatornázás VII. 
ütem Badacsonyi u. -Bükkfa u. )   
létesítési engedélye 

20 H. 43 237-4/2000. FRIGO Érd Kft. Érd Frigo Kft hűtőház külső 
víziközműveinek vízjogi létesítési 
engedélye 

21 H. 46.321-5/2000.  Érd Város 
Önkormányzata 

Érd község szennyvízcsatornázás IX. 
ütem vízjogi létesítési engedélye 

22 H. 47,696-7/2000.  Érd Város 
Önkormányzata 

Érd, Város szennyvízcsatornázás VII/ E 
ütem vízjogi létesítési engedélye 

23 H. 47.697-5/2000. Érd Város 
Önkormányzata 

Érd, Város szennyvízcsatornázás VII/ C 
ütem vízjogi létesítési engedélye 

24 H. 47.698-5/2000.  Érd Város 
Önkormányzata 

Érd, Város szennyvízcsatornázás VII/ D 
ütem vízjogi létesítési engedélye 

25 H. 47.699-6/2000 Érd Város 
Önkormányzata 

Érd, Város szennyvízcsatornázás VII/B 
ütem vízjogi létesítési engedélye 

26 H. 47.996-4/2000. Érd Város 
Önkormányzata 

Érd, Város szennyvízcsatornázás VII/ G 
ütem vízjogi létesítési engedélye 

27 H. 48.789-4/2000. Érd Város 
Önkormányzata 

Érd város és térsége szennyvízelvezetés 
és tisztítás elvi vízjogi engedélye 

28 H. 51.123/2001. Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd, Ágnes utcai MOBA 
szennyvízátemelő vízjogi létesítési 
engedélye 

29 H. 52.594/2001.  Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd Felső u. 153. (22905 hrsz. út 
szennyvízcsatornázás vízjogi létesítési 
engedélye 

30 H. 66.681-4/2002.  Domján Károly Érd Deák F. u 62-64.sz. 
szennyvízelvezetés vízjogi létesítési 
engedélye 

31 H. 67.166-8/2002.  Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd Felső u. ( 148 sz.-Szántó u. között )  
szennyvízelvezetés  vízjogi létesítési 
engedélye 



ÉrdI�KÖzLÖny

262

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

 

19 
 

 
  ÉRD     

Ssz. engedély száma engedélyes tárgya 

32 H. 73,459-4/2002 Érd Város 
Önkormányzata 

Érd, város Önkormányzati Tűzoltóság 
szennyvízelvezetés vízjogi létesítési 
engedélye 
 
 

33 H. 73.802-3/2003.  ÉRDBER Beruházó 
és 
Ingatlanhasznosító 
Kft. 

Érd Fácán köz 17973/9 hrsz-ú ingatlan 
telken belüli szennyvíz és csapadékvíz 
elvezetés vízjogi létesítési engedélye 

34 H. 79.676/2003. Érd Város 
Önkormányzata 

Érd Gépész  u. szennyvízelvezetés 
vízjogi létesítési engedélye 

35 H. 80.832-6/2003. Belügyminisztérium 
Beszerzési és 
Kereskedelmi Rt. 
Építési és 
Beruházási 
Igazgatóság 

Érd Fehérvári út 79/a Tűzoltó laktanya 
szennyvíztisztítás vízjogi létesítési 
engedélye 

36 H. 80.879-4/2003. Simon János Érd Dráva u. 4. sz. ingatlan 
szennyvízelvezetés vízjogi létesítési 
engedélye 

37 H. 83.149-4/2003. AKROPOL 2000 Kft. Érd Betonozó u. szennyvízelvezetés 
vízjogi létesítési engedélye 

38 V. 00.680-7/2004  TESCO_ GLOBÁL 
Rt.  

Érd, város szennyvíztisztító telep 
iszapkezelése és védőtávolságának 
csökkentése vízjogi létesítési 
engedélye  

39 V. 02.144/2004  KÖ-MA Kft.  Érd, Áfonya u. szennyvízelvezetés 
vízjogi létesítési engedélye 

40 V. 02.145/2004. Couple 21 Kft. Érd Burkoló u. szennyvízelvezetés 
vízjogi létesítési engedélye 

41 KTVF: 3862-7/2005. Center Invest Kft. Érd Budai út 2208/1 hrsz. Stop-Shop 
áruház vízellátás, szennyvíz-, 
csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési 
engedélye 

42 KTVF: 11.999-
11/2005 

Érd Város 
Önkormányzata 

Érd Bakator és Aszú u. 
szennyvízelvezetés vízjogi létesítési 
engedélye 

43 KTVF: 13402-
3/2005. 

GENERÁL 
Kereskedelmi Kft. 

Érd, Diósdi út 13398. hrsz., Spar áruház 
szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés 
vízjogi létesítési engedélye  

44 KTVF: 22.178-
9/2005.  

TESCO-GLOBÁL Rt.  Érd Tesco áruház telken kívüli 
csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési 
engedélye 

45 KTVF: 22.182-
6/2005.  

TESCO-GLOBÁL Rt.  Érd Tesco áruház területén szennyvíz 
nyomóvezeték kiváltás vízjogi létesítési 
engedélye 
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  ÉRD     

Ssz. engedély száma engedélyes tárgya 

46 KTVF: 2242-4/2006 Érd Város 
Önkormányzata 

Érd, Bajcsy Zs. u. - Tárnoki út - 
Riminyáki u. körforgalomú csomópont 
csapadékvíz- elvezetés vízjogi létesítési 
engedélye 

47 KTVF: 3396-9/2006 HVB-Leasing Sport 
Kft. 

Érd, Velencei út uszoda és 
rendezvénycsarnok vízellátás, 
szennyvíz-, és csapadékvíz- elvezetés 
vízjogi létesítési engedélye 

48 KTVF: 4757-3/2006 Érd Város 
Önkormányzata 

Érd, szennyvíztisztító telep esővíz  
idei megkerülő vezeték vízjogi 
létesítési engedélye 
 

49 KTVF: 10.745-
2/2006 

TESCO-GLOBÁL Rt.  Érd Tesco áruház telekhatáron belüli 
szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés 
vízjogi létesítési engedélye 

50 KTVF: 30.367-
6/2006. 

Magyar 
Államvasutak ZRt. 

Érd, Budapest -Pusztaszabolcs 
vasútvonal Érdliget megállóhely 
parkolófelületek csapadékvíz - elvezetés 
vízjogi létesítési engedélye 

51 KTVF: 35275-
9/2007. 

Királyfi Bt. Érd Budai út szennyvízelvezetés vízjogi 
létesítési engedély 

52 KTVF: 48208-
10/2006. 

Metál-Boy Kft. Érd Délibáb u. 26224 hrsz. (097/1-8. 
hrsz. Között ) ivóvíz és szennyvíz 
elvezetésének ügye 

53 KTVF: 5011-6/2007. Don Feng Csoport 
Kft. 

Érd, Diósdi út 4., üzlethelység 
zsírfogójának vízjogi létesítési engedélye 

54 KTVF: 3039-8/2008. Érd Megyei Jogú 
Város 
Önkormányzata 

Érd belterületén a Bajcsy- Riminyáki -
Tárnoki utak kereszteződésében 
létesítendő jelzőlámpás csomópont 
csapadékvíz elvezetés és közműkiváltás, 
vízjogi létesítési engedély 

55 KTVF: 3042-6/2008.  Érd Megyei Jogú 
Város 
Önkormányzata 

 

56 KTVF: 3042-7/2008.  Érd Megyei Jogú 
Város 
Önkormányzata 

Érd belterületi útjai csapadékvíz 
elvezetés ének vízjogi létesítési 
engedélye 

57 KTVF: 4681-4/2008 MÁV Zrt. Érd Diósdi úti vasúti átjárók fejlesztése 
Diósdi út lesüllyesztése, szervizút és 
alagút víztelenítése vízjogi létesítési 
engedély 

58 KTVF: 279-3/2009. Érd Megyei Jogú 
Város 
Önkormányzata 

Dél-Buda regionális 
szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt keretében. 
Érd, 11-H engedélyezési csoport 8H-
III-XIV. kötetek) 
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  ÉRD     

Ssz. engedély száma engedélyes tárgya 

59 KTVF: 20288-
14/2009  

LIDL Magyarország 
Bt.  

Érd Fürdő utcai Lidl élelmiszer-áruház 
csapadékvíz- elvezetésének vízjogi 
létesítési engedélye 

60 KTVF: 3151-2/2010. Érd Város 
Önkormányzata 

Érd Karolina utca Felső út 38., 39-41. sz. 
előtt útépítéshez kapcsolódó 
csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési 
engedélye 
 
 

61 KTVF: 12043-
1/2010. 

Érd Megyei Jogú 
Város 
Önkormányzata 

Érd, Szent László tér csapadékvíz 
elvezetésének vízjogi létesítési 
engedélye 

62 KTVF: 27943-1/2010 Gránit 
Ingatlanbefektetési 
Kft. 

Érd Budai út 28. alatti lakó- és üzletház 
szennyvízkibocsátásának engedélyezése 

63 KTVF: 37725-
4/2010. 

Érd Megyei Jogú 
Város 
Önkormányzata 

Érd belterületi útjai csapadékvíz 
elvezetése vízjogi létesítési 
engedélyének módosítása 
 

64 KTVF: 1640-
1/2011.. 

Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd, Érd és térsége 
Szennyvízelvezetési és 
Szennyvíztisztítási Program, 
szervizutak csapadékvíz-elvezetés 
vízjogi létesítési engedélye 
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  DIÓSD     

Ssz. engedély száma  engedélyes tárgya 

1 H. 10.673-5/94 Diósd községi 
Polgármesteri 
Hivatala 

Diósd szennyvízcsatorna hálózat 
bővítésének vízjogi létesítési engedélye 

2 H. 29.927/97. Diósd Község 
Önkormányzata 

Diósd Gyár u. szennyvízcsatornázás II. 
ütem vízjogi létesítési engedély 

3 H. 26.866-5/97. Diósd Község 
Önkormányzata 

Diósd, Eötvös utca szennyvízelvezetés 
vízjogi létesítési engedélye  

4 H.32.267/98. Diósd Község 
Önkormányzata 

Diósd Homokbánya utca 
szennyvízcsatornázás vízjogi létesítési 
engedélye 

5 H. 43. 490-3./ 2000. Diósd Község 
Önkormányzata 

Diósd Homokbánya u.  
szennyvízcsatornázás vízjogi létesítési 
engedély módosítása 

6 H. 47.318-4/2000. Róka Lajos és 
Galambos Jánosné 

Diósd, 1931/1 hrsz-ú út vízellátás, 
szennyvízelvezetés vízjogi létesítési 
engedélye 

7 H. 54.252/2001. Érd és Térsége 
Víziközmű Kft 

Diósd Völgy és Petőfi u. 
szennyvízelvezetés vízjogi létesítési 
engedélye 

8 V. 06210-3/2004. Bagi Gyula  Budapest XXII. Ker., Diótörő u. 
szennyvízcsatorna építése (Viharvédő u. 
Balatoni u. között) 

9 KTVF:47.983/05 Füstér Endréné Diófasor u. 3047/1-12 hrsz. Vízell., 
szv.elv. 

10 KTVF: 11.733-
6/2005 

Diósd Önkormányzat Gyár u. II.ütem, 

11 KTVF: 3492-6/2006. HLT 
Ingatlanforgalmazó 
Kft. 

Diósd, 1713/3-5 hrsz-ú ingatlanok 
szennyvízelvezetés vízjogi létesítési 
engedélye 

12 KTVF:25.049-
8/2006. 

Generál 
Kereskedelmi Kft. 

Diósd INTERSPAR áruház vízellátás, 
szennyvíz-, és csapadékvíz- elvezetés 
vízjogi létesítési engedélye 

13 KTVF: 3152-5/2007  Érd és Térsége 
Víziközmű Kft 

Diósd Vadrózsa úti lakópark vízellátása 
és szennyvízelvezetése vízjogi létesítési 
engedélye 

14 KTVF: 1459-1/2008. Diósd Község 
Önkormányzata 

Diósd 1027/4. hrsz. Utca vízellátás, 
szennyvízelvezetés vízjogi létesítési 
engedély  

15 KTVF: 420-1/2008 Diósd Község 
Önkormányzata 

Diósd 3036/9. hrsz. Utca 
szennyvízelvezetés vízjogi létesítési 
engedély 
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  DIÓSD     

Ssz. engedély száma  engedélyes tárgya 

16 KTVF: 326-3/2009.  Diósd Község 
Önkormányzata 

Dél-Buda regionális 
szennyvízelvezetés és 
szennyvíztisztítási projekt keretében: 
Diósd község csatornázásának I-I, I-II, 
I-III kötetek ) vízjogi létesítési 
engedélye 

17 KTVF: 3551-9/2010.  ExxonMobil 
Hungária 
Kereskedelmi Kft 

Diósd Balatoni út 11. számalatti 
ingatlanon lévő üzemanyagtöltő állomás 
csapadékvíz- és szennyvíztisztítása 
vízjogi üzemeltetési engedélyének 
módosítása 

 

  TÁRNOK     
Ssz. engedély száma  engedélyes tárgya 

1 H. 11.051-4/94 Tárnok Nagyközség 
Polgármesteri 
Hivatala 

Tárnok költség szennyvízcsatornázása 
III. ütem vízjogi létesítési engedélye 

2 H.43.360-4/2000 Tárnok Község 
Önkormányzata 

Tárnok, II. szennyvízcsatornázás vízjogi 
létesítési engedély módosítása 

  H.43.361-3/2000 Tárnok Község 
Önkormányzata 

Tárnok Odluk terület vízellátás és 
szennyvízcsatornázás vízjogi engedély 
módosítása 

3 H. 53.201-2/2001. Tárnok Község 
Önkormányzata 

Tárnok , Ódluk terület vízellátás 
szennyvízcsatornázás vízjogi létesítési 
engedély módosítása 

4 KTVF: 7193/2006 Érd és Térsége 
Víziközmű Kft 

Tárnok-Liget szennyvízelvezetés I. ütem 
(Munkácsy-Zrínyi- Deák F. u. )  

  KTVF: 7193-2/2006 Érd és Térsége 
Víziközmű Kft 

Jogerő 

  KTVF: 43412-
7/2007. 

Tárnok Nagyközség 
Polgármesteri 
Hivatala 

engedélyes átírása  

  KTVF: 29-5/2008. Béke Zoltán Tárnok 3908/1. hrsz. Úton víz- és 
szennyvízvezeték építésének vízjogi 
létesítési engedélye  

  KTVF: 3643-2/2009 Tárnok 
Nagyközség 
Önkormányzata 

Dél-Buda regionális 
szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt  
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A vízjogi üzemeltetési engedélyek:  

 ÉRD   
Ssz. engedély száma  engedélyes tárgya 

1 H.11 862-4/1981. Pest megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat 

Érd, szennyvíztisztító telep és csatornahálózat 
vízjogi üzemeltetési engedélye. 

2 H.16 106-3/1982. Pest megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat 

Érd szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési 
engedélye 

3 H. 28.044/1985. Pest megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat 

Érd, szennyvíztisztító telep és községi 
csatornahálózat vízjogi üzemeltetési engedélye. 

4 H. 37.214-3/1988. Pest megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat 

Érd, szennyvíztisztító telep és községi 
csatornahálózat vízjogi üzemeltetési engedélye. 

5 H. 38.545-6/1988. Pest megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat 

Érd, szennyvíztisztító telep és községi 
csatornahálózat vízjogi üzemeltetési engedélye. 

6 H. 26.975/97. Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd, szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna 
vízjogi üzemeltetési engedélye. 

7 H. 42.119/99 Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd, szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna 
hálózat vízjogi üzemeltetési engedélyének 
módosítása. 

8 H. 62.169-4/2002. Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd, Város szennyvíztisztító telep és 
csatornahálózat vízjogi üzemeltetési engedélyének 
módosítása. 

9 KTVF: 42.415-
4/2006. 

Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd, szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés 
vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása. 

10 KTVF: 
15009/2007. 

Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd Ágnes utcai MOBA átemelő vízjogi üzemeltetési 
engedélye 

11 KTVF: 7069-
4/2007. 

Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd, szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés 
vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása. 

12 KTVF: 860-
1/2008. 

Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd, Város szennyvíztisztító telep és 
csatornahálózat vízjogi üzemeltetési 
engedélyének módosítása. 

13 KTVF: 42332-
9/2009. 

Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd város szennyvízelvezető-hálózata- vízjogi 
üzemeltetési engedély 

14 KTVF: 11329-
4/2010. 

Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd Szilfa u. és Nyárfa u.  (7772 és 7517 hrsz.) 
szennyvízcsatornázása -  vízjogi üzemeltetési 
engedély 

15 KTVF: 12.960-
1/2010. 

Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Érd, szennyvíztisztító telepen lévő figyelőkutak 
vízjogi üzemeltetési engedélye 

16 KTVF: 25550-
1/2010. 

Érd Város 
Önkormányzata 

Érd, települési szennyvíztisztító telep 
üzemeltetése szennyezés-csökkentési terv 
elfogadása 

17 KTVF: 23790-
9/2009.  

Penny Market Kft. Érd Bevásárlóközpont csapadékvíz elvezetés és 
tisztítás vízjogi üzemeltetési engedélye 

18 KTVF: 47860-
3/2009.  

Tesco-Global 
Áruházak Zrt. 

Érd, Tesco áruház közműellátás, II. ütem, 
csapadékvíz elvezetés - vízjogi üzemeltetési 
engedély módosítása 
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  DIÓSD     
Ssz. engedély száma  engedélyes tárgya 

1 H. 5.052/3/1979.  Pest megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat  

Diósd, szennyvíztisztító telep vízjogi 
üzemeltetési engedélye. 

2 H.26.654-2/97.. Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Diósd község szennyvízelvezetés vízjogi 
üzemeltetési engedélye 

3 KTVF: 1304-4/2010 Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Budapest XXII. Ker., Diótörő u.(Viharvédő u. 
Balatoni u. között)  szennyvízcsatornázás 
vízjogi üzemeltetési engedély 

4 KTVF: 4660-1/2011.  Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Diósd település szennyvízelvezetés 
vízjogi üzemeltetési engedélye 

 
  TÁRNOK      

Ssz. Engedély száma  engedélyes tárgya 
1 KF:46065/97 ÉTV Kft. Tárnok község szennyvízelvezető csatorna 

vízjogi üzemeltetési engedélye. 
2 KTVF: 38687-1/2008. Érd és Térsége 

Víziközmű Kft. 
Tárnok települési  
szennyvízelvezetésének vízjogi 
üzemeltetési engedélye 

3 KTVF: 7041-7/2009. Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. 

Tárnok, 1606 hrsz. alatti ingatlan 
szennyvízelvezetésének vízjogi üzemeltetési 
engedélye 

 
 
 

VI.1.5. ELEKTROMOS FOGYASZTÁSI HELYEK LISTÁJA 

A szennyvízelvezető és -tisztító rendszerben villamos energia fogyasztás az 
átemelőtelepeken és a szennyvíztisztító telepen keletkezik. A minden fogyasztási helyen 
kisfeszültségű vételezés történik (3*400V).  

A fogyasztási helyek száma: 

Érd: 14 db 
Diósd: 4 db 
Tárnok: 3 db 
Összesen: 21 db 

 
1 fogyasztási hely (Érdi Szennyvíztisztító Telep) rendelkezik üzemi és tartalék villamos 
betáplálással, a listában külön-külön darabként feltüntetve. 
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A villamos áram fogyasztási helyek listája a fogyasztási helyek fő adataival: 

Tele-
pülés 

  Fogyasztási hely 
típusa 

      fogyasztási hely címe teljesítménydíjas/
alapdíjas 

Idősoros/
Profilos 

lekötött 
teljesít-
mény 

túláram 
védelem 
értéke 

Szerz. 
MEF 

Fogy.  
2010. Év 

kWh 

2010. év 
Fogy/MEF 

            kW A 2010. olv. % 
Diósd 1 szennyvízátemelő  Diósd    Gyár u. 129. Alapdíjas Profilos 25 120 13 516 17 147 126,86 
  2 szennyvízátemelő  Diósd    Vadrózsa u. 5. Alapdíjas Profilos 9,5 48 360 98 27,22 
  3 szennyvízátemelő  Diósd    Diófa sor  45. Alapdíjas Profilos 25 120 27 433 35 920 130,94 
  4 szennyvízátemelő  Diósd    Kőbányai u. 1379. Alapdíjas Profilos 12 60 324 127 39,20 
    Diósd   összes:           41 633 53 292 128,00 
Érd 1 szennyvízátemelő  Érd    Szajkó (Fácán) u. 7. Alapdíjas Profilos 45 189 179 536 267 720 149,12 
  2 szennyvíztisztító Érd    Erzsébet u. 89. (Duna 

u.) 
Teljesítménydíjas Idősoros 218 870 1 280 000 1 315 280 102,76 

  3 szennyvíztisztító Érd    Erzsébet u. 89. (tartalék 
) 

Teljesítménydíjas Idősoros 110 870 420 30 7,14 

  4 szennyvízátemelő  Érd    Zámori u. 1. Alapdíjas Profilos 15 75 2 072 4 770 230,21 
  5 szennyvízátemelő  Érd    Temes u. - Patak u. Alapdíjas Profilos 20 96 2 397 3 156 131,66 
  6 szennyvízátemelő  Érd    Aranyos u 99 Alapdíjas Profilos 20 96 5 718 2 545 44,51 
  7 szennyvízátemelő  Érd    Körönd u. 7. Alapdíjas Profilos 20 96 5 549 13 169 237,32 
  8 szennyvízátemelő  Érd    Apály u. 8. Alapdíjas Profilos 9,5 48 3 708 3 744 100,97 
  9 szennyvízátemelő  Érd    Kócsag u. 2. Alapdíjas Profilos 20 96 4 232 6 370 150,52 
  10 szennyvízátemelő  Érd    Petőfi Sándor u. 37. Alapdíjas Profilos 9,5 48 355 342 96,34 
  11 szennyvízátemelő  Érd    Mecset u. Alapdíjas Profilos 9,5 48 3 191 5 654 177,19 
  12 szennyvízátemelő  Érd    Jegyző (hrsz.18473/11 ) Alapdíjas Profilos 45 189 35 172 mérő hiba 119,41 
  13 szennyvízátemelő  Érd    Ágnes u. 99. Teljesítménydíjas Idősoros 96,5 375 111 800 93 990 84,07 
  14 szennyvízátemelő  Érd    Fazekas dülő 7811/4.   Ideiglenes 6,2 30 480 130 27,08 
    Érd összes:           1 634 630 1 716 900 107,75 
Tárnok 1 szennyvízátemelő  Tárnok    Fehérvári út 32. Alapdíjas Profilos 20 96 22 455 17 885 79,65 

  2 szennyvízátemelő  Tárnok    Deak F. u.  (hrsz. 
2424.) 

Alapdíjas Profilos 20 96 6 450 11 955 185,35 

  3 szennyvízátemelő  Tárnok   PUHI,70 -es út mellett 
(hrsz. 3106.) 

Alapdíjas Profilos 38 186 32 178 73 185 227,44 

    Tárnok összes:           61 083 103 025 168,66 
              összes  1 737 346 1 873 217 107,82 
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Az alábbi táblázatban az utóbbi három év villamos energia fogyasztási adatait adtuk meg 

villamos energia       
éves fogyasztások 2008 2009 2010 

  kWh kWh kWh 
Diósd        
Diófasor  u  szv. 25 011 23 227 35 920 
Gyár u.  szv.  13 949 12 674 17 147 
Petőfi u. 37.szv   348 342 
Köbányai u.1379 Szv.   332 127 
Vadrózsa u. 5.(Ip.p.) szv     98 
Diósd Hálózat összes: 38 960 36 581 53 634 
 Érd       
Mecset u.  szv.át. 3 611 3 162 5 654 
Balatoni-Ágnes u.  74 912 106 477 86 483 
Jegyző u szv. 30 244 32 812 36 110 
Sóskuti(Zámori) 2 127 1 861 4 770 
Kócsag u.  szv. 4 017 3 575 6 370 
Apály  u. szv. 8 082 6 700 3 744 
Körönd u szv 6 833 5 767 13 169 
Aranyos u. 6 220 5 631 2 545 
Temes  u. szv 2 296 1 548 3 156 
Szajkó-Fácán  181 618 170 271 267 720 
Hálózat összes: 319 960 337 803 429 721 
Érd-szv.telep üzemi 785 449 1 132 205 1 315 814 
Érd-szv.telep tartalék 33 147 181 30 
Szennyvíztisztító összes: 818 596 1 132 386 1 315 844 
Érd összes: 1 138 556 1 470 189 1 745 565 
 Tárnok       
Fehérvári u 32.sz 27 260 21 002 17 885 
Deák-Testvériség u 7 563 6 016 11 955 
KPM  70-es  út 34 627 34 840 73 185 
Tárnok Hálózat összes: 69 450 61 858 103 025 
Érd Diósd Tárnok összes 1 246 965 1 568 628 1 902 224 
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VI. 2. Érd Megyei Jogú Város, Diósd község, és Tárnok nagyközség közigazgatási 
területén a beruházás megvalósulását követően létrejövő szennyvíztisztító és 
csatornahálózat műszaki paraméterei 

VI. 2.1. A megvalósuló szennyvíztisztító műszaki paraméterei 
VI. 2.2. A megvalósuló csatornahálózat műszaki paraméterei 
VI. 2.3. A megvalósuló átemelők műszaki paraméterei 
VI. 2.4. Egyéb adatok a megvalósuló beruházással és ellátandó szolgáltatással 

kapcsolatban 
VI. 3. A jelenlegi és a beruházást követően a megvalósult beruházás áttekintő 

térképe 
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178/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
6. számú melléklet 

A díjképzés kötelező elvei, összetevői és számítási módja 
 

6.1. a Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2012-2015. évek alatti 
működtetési időszakban 

 
A díjképzés kötelező összevetői és számítási módja T településen a t. évben, ha 2012≤ t≤ 2015:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahol: 
 

t= az az év, amelyre a megállapítandó díj vonatkozik 

DTterv
t : T településen a t. évre tervezett teljes díjbevétel (T: Érd, Diósd, Tárnok): ez áll alapdíj bevételből és 

fogyasztásarányos díjbevételből 

DAt
szh: A jogszabályban meghatározott szennyvízelvezetési helyeken alkalmazandó alapdíj a t. évben az 

szh típusú elvezetési helyen(Ft/szennyvízelvezetési hely) -- településenként azonos  

Nszt
Tterv: szh típusú szennyvízelvezetési helyek száma T településen a t. évre tervezetten 

DFT
t: a szennyvízelvezetési helyen mért fogyasztás arányos díj a t. évben T településen 

DTterv
t=∑szhDAt

szh (Ft/szennyvízelvezetési hely/hó)*Nszt
Tterv*12+DFT

t(Ft/m3)* mTterv
t (m3/év) 

 
Alapdíj: 
DAt

szh  = DAt-1
szh

 *inft 

 
Bekötési vízmérő átmérője 
(mm) 

DA0
szh: alapdíj fogyasztási 

helyenként (Ft/hó)  
13-20 -- lakossági 205 + ÁFA 

25-32 3000 + ÁFA 
40-50 6000 + ÁFA 

65-100 24000 + ÁFA 
150-200 66000 + ÁFA 

 
Fogyasztás arányos díj. 
 
DFT

t  = (ÁKterv
t - TADt

terv)/mterv
t + VKterv

t + KORt + At / mterv
t + Ht/ mterv

t + ET
t / mterv

t  
 
Ha az így számított díjak meghaladnák a KEOP pályázatban rögzített fogyasztás arányos díjak 
inflációs index-szel korrigált szintjét, akkor a díjakat a  KEOP pályázatban adott fogyasztás 
arányos díjak inflációs index-szel korrigált szintjén kell megállapítani.  
A fogyasztás arányos díjak esetére az egyes fogyasztói csoportokra a következő szorzót kell 
alkalmazni: 

 Lakosság: 0,99 
 Intézmények: 1 
 Egyéb gazdálkodók: 1,2 
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TADt a szennyvízelvezetési helyenként fizetendő alapdíjakból származó teljes tervezett bevétel a t. évben 
(a három településen tervezett alapdíjbevétel összege)  

mterv
t: a t. évben tervezett számlázott szennyvízmennyiség mindhárom településen, mindhárom fogyasztói 

csoport összesen 

ÁKterv
t =  A t. évre tervezett üzemeltetés teljes állandó költsége, ami áll: a munkaerő költségek, üzemi 

általános és cég – Megrendelők által elfogadott – általános költségeiből és egyéb költségekből, (Ft/év) 

VKterv
t = tervezett fajlagos változó költsége a teljes üzemeltetésnek a t. évben (Ft/m3). Tervezése: a 

kezelt szennyvíz mennyiségre számolt fajlagos változó költséget szorozzuk a t. évre tervezett kezelt 
szennyvízmennyiséggel (tervezett keletkezett szennyvíz + idegenvíz) majd osztjuk a tervezett számlázott 
szennyvízmennyiséggel. A változó költség áll: az energia költségek, vegyszer költségek, és a 
mennyiséggel arányos egyéb – Megrendelők által elfogadott – költségekből. A díj meghatározásánál 
beépítésre kerülnek továbbá a jogszabály változásból adódó többlet – üzemeltetési, -karbantartási, -
rekonstrukciós  költségek. 

inft= inflációs tényező: –a Koncessziós Társaság alaptevékenységére vonatkozó inflációs index, mely 
az alábbi módon került meghatározásra:  

inft = 0,09 x mip  + 0,08 x men + 0,83 x mfogy   
 

ahol:  
mip - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30.  napja előtt az interneten elérhető 

STADAT rendszerében a 2.1.6.11.”Az ipar havi árindexei” táblázat előző év azonos 
időszaka = 100 % „belföldi értékesítési árak” oszlopában számított érték. Az mip 
együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga. 

mfogy   - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 
STADAT rendszerben a 2.1.6.22.”Fogyasztóiár-index a javak főbb csoportjai szerint, 
havonta” táblázat előző év azonos időszaka = 100 % „Összesen” oszlopában számított 
érték. Az mfogy együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.  

 
men  -a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 

STADAT rendszerben a 2.1.6.11.”Az ipar havi árindexei” táblázat előző év azonos 
időszaka = 100 % „Villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás” oszlopából számított érték. 
Az men együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.  

 

KORt = a mért és a tervezett adatok különbségéből adódó költségtényezők a t. évben. 

At = kizárólag az üzemeltető társaság saját, üzemeltetésre használt eszközei után számolt éves 
értékcsökkenés (Ft/év) 

Ht
terv = Haszon, átszámolva a nyertes ajánlattevő által megajánlott nyereséghányadból a tervezett elismert 

üzemeltetési költségek (ÁKterv
t /mterv

t + VKterv
t + KORt + At / mterv

t ) alapján  Ft/év 

Hmt = Az adott évi banchmark költségekhez (ÁKTBM
t , VKTBM

t * mterv
t) képesti  megtakarításból fakadó, az 

üzemeltetőt a t. évben  megillető haszon, Ft/év,  

ET
t = Eszköz használati díj: T. településen.(Ft/év) Ez nyújt fedezetet a tényleges pótlásra (P) , az 

adósságszolgálatra (Asz) és esetleg tartalékra (T) amit a bank megkövetel. ET
t= PT

t + AszT
t + TT

t 
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6.2. A Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2016. naptári évtől 
kezdődően 

 
A díjképzés kötelező összevetői és számítási módja T településen a t. évben, ha 2016≤t≤ 2036 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahol: 
 

= az az év, amelyre a megállapítandó díj vonatkozik 

DTterv
t : T településen a t. évre tervezett teljes díjbevétel (T: Érd, Diósd, Tárnok): ez áll alapdíj bevételből és 

fogyasztásarányos díjbevételből 

DAt
szh: A jogszabályban meghatározott szennyvízelvezetési helyeken alkalmazandó alapdíj a t. évben az 

szh típusú elvezetési helyen(Ft/szennyvízelvezetési hely) -- településenként azonos 

Nszt
Tterv: szh típusú szennyvízelvezetési helyek száma T településen a t. évre tervezetten 

DFT
t: a szennyvízelvezetési helyen mért fogyasztás arányos díj a t. évben T településen 

DTterv
t=∑szhDAt

szh (Ft/szennyvízelvezetési hely/hó)*Nszt
Tterv*12+DFT

t(Ft/m3)* mTterv
t (m3/év) 

 
Alapdíj: 
DAt

szh  = DAt-1
szh

 *inft 

 
Bekötési vízmérő átmérője 
(mm) 

DA0
szh: alapdíj fogyasztási 

helyenként (Ft/hó)  
13-20 -- lakossági 205+ ÁFA 

25-32 3000 + ÁFA 
40-50 6000 + ÁFA 

65-100 24000 + ÁFA 
150-200 66000 + ÁFA 

 
 
Fogyasztás arányos díj 
 
DFT

t  = (ÁKterv
t - TADt

terv)/mterv
t + VKterv

t + KORt + At / mterv
t + Ht

terv/ mterv
t + Hmt/ mterv

t + 
ET

t / mterv
t + FT

t 
 
ÁKterv

t  ≤ ÁKTBM
t 

 
VKterv

t≤ VKTBM
t 

 
A fogyasztás arányos díjak esetére az egyes fogyasztói csoportokra a következő szorzót kell 
alkalmazni: 

 Lakosság: 0,99 
 Intézmények: 1 
 Egyéb gazdálkodók: 1,2 
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TADt a szennyvízelvezetési helyenként fizetendő alapdíjakból származó teljes tervezett bevétel a t. évben 
(a három településen tervezett alapdíjbevétel összege)  

mterv
t: a t. évben tervezett számlázott szennyvízmennyiség mindhárom településen, mindhárom fogyasztói 

csoport összesen 

ÁKterv
t =  A t. évre tervezett üzemeltetés teljes állandó költsége, ami áll: a munkaerő költségek, üzemi 

általános és cég – Megrendelők által elfogadott – általános költségeiből és egyéb költségekből, (Ft/év) 

VKterv
t = tervezett fajlagos változó költsége a teljes üzemeltetésnek a t. évben (Ft/m3). Tervezése: a kezelt 

szennyvíz mennyiségre számolt fajlagos változó költséget szorozzuk a t. évre tervezett kezelt 
szennyvízmennyiséggel (tervezett keletkezett szennyvíz + idegenvíz) majd osztjuk a tervezett számlázott 
szennyvízmennyiséggel. A változó költség áll: az energia költségek, vegyszer költségek, és a 
mennyiséggel arányos egyéb – Megrendelők által elfogadott – költségekből. 

 
A díj meghatározásánál beépítésre kerülnek továbbá a jogszabály változásból adódó többlet – 
üzemeltetési, -karbantartási, -rekonstrukciós  költségek. 

inft= inflációs tényező: –a Koncessziós Társaság alaptevékenységére vonatkozó inflációs index, mely 
az alábbi módon került meghatározásra:  

inft = 0,09 x mip  + 0,08 x men + 0,83 x mfogy   
 

ahol:  
mip - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30.  napja előtt az interneten elérhető 

STADAT rendszerében a 2.1.6.11.”Az ipar havi árindexei” táblázat előző év azonos 
időszaka = 100 % „belföldi értékesítési árak” oszlopában számított érték. Az mip 
együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga. 

mfogy   - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 
STADAT rendszerben a 2.1.6.22.”Fogyasztóiár-index a javak főbb csoportjai szerint, 
havonta” táblázat előző év azonos időszaka = 100 % „Összesen” oszlopában számított 
érték. Az mfogy együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.  

 
men  -a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető 

STADAT rendszerben a 2.1.6.11.”Az ipar havi árindexei” táblázat előző év azonos 
időszaka = 100 % „Villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás” oszlopából számított érték. 
Az men együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.  

 

ÁKTBM
2016: : az első 4 év (2012-2015) működési tapasztalatai és a nemzetközi tapasztalatok alapján meghatározott 

benchmark állandó költség (Ft/év) 

VKTBM
2016: : az első 4 év (2012-2015) működési tapasztalatai és a nemzetközi tapasztalatok alapján meghatározott 

benchmark változó költség (Ft/m3) -- számlázott szennyvíz mennyiségre vetítve 

ÁKTBM
t = ÁKTBM

t-1* inft+ áktt    

áktt = korrekciós tényező, ami a "benchmark"-ként megállapított állandó költségeket módosítja, pl. szabályozó 
változás, újonnan belépő létesítmények üzemeltetési költségei, stb. (Ft/év) 

VKTBM
t = VKTBM

t-1* inft +vktt             
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vktt = korrekciós tényező, ami a "benchmark"-ként megállapított változó költségeket módosítja, pl. szabályozó 
változás, jelentős relatív ár változás, újonnan belépő létesítmények üzemeltetési költségei, stb 

KORt = a mért és a tervezett adatok különbségéből adódó költségtényezők a t. évben. 

At = kizárólag az üzemeltető társaság saját, üzemeltetésre használt eszközei után számolt éves 
értékcsökkenés (Ft/év) 

Ht
terv = Haszon, átszámolva a nyertes ajánlattevő által megajánlott nyereséghányadból a tervezett elismert 

üzemeltetési költségek (ÁKterv
t /mterv

t + VKterv
t + KORt + At / mterv

t ) alapján  Ft/év 

Hmt = Az adott évi benchmark költségekhez (ÁKTBM
t , VKTBM

t * mterv
t) képesti  megtakarításból fakadó, az 

üzemeltetőt a t. évben  megillető haszon, Ft/év,  

ET
t = Eszköz használati díj: T. településen.(Ft/év) Ez nyújt fedezetet a tényleges pótlásra (P) , az 

adósságszolgálatra (Asz) és esetleg tartalékra (T) amit a bank megkövetel. ET
t= PT

t + AszT
t + TT

t 

FTt = Ft/m3, egy olyan tétel, amit az Önkormányzatok határozhatnak meg önkéntes többlet fejlesztési 
célú felhalmozásra, saját területükre vonatkoztatva. 
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6.3. A Szolgáltatás Díj megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor 
alkalmazott elvek 

 
a) Az egységnyi, általános forgalmi adó nélkül számított díjaknak fedezetet kell nyújtania: 
a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, tartós működés 
valamennyi elismert közvetlen és közvetett költségének ráfordításának megtérülésére, figyelemmel a 
közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételekre, az elvonásokra és a támogatásokra is,  
a Koncesszor  által vállalt finanszírozási költségekre (egyösszegű koncessziós díj megtérülésére),  
a Koncesszor  1990. évi LXXXVII. törvény 8. §-ában meghatározott mértékű hasznára, 
valamint a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéb indokolt 
költségekre és ráfordításokra. 
 
Az így megállapított költségek és bevételek nem eredményezhetik a CBA-ban meghatározott támogatási 
arány módosulását és a költség-hatékony működésre ösztönözzön. 
 
b) A szolgáltatási díjjavaslatban Koncessziós Társaságnak be kell mutatnia: 
a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás tervezett mennyiségi adatait,  
a szerződés tárgya szerinti eszközökkel végzett szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás valamennyi 
tervezett közvetlen és közvetett költségét, ráfordítását, 
a Koncessziós Társaság működtető vagyonának működtetési költségeit, valamint Koncessziós Társaság  
általános igazgatási költségeit és ráfordításait, továbbá annak, a szerződés területi hatálya alá tartozó 
közszolgáltatással arányos részét, 
a szerződés tárgya szerinti eszközök, egyéb hasznosításával elérni tervezett bevételeket,  
a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt állami/önkormányzati támogatásokat, elvonásokat, 
befizetési kötelezettségeket, 
a szerződés teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó egyéb költségeket és ráfordításokat, 
az adott évre tervezett és elfogadott felújítási költségeket és kapcsolódóan a Megrendelőket megillető 
éves eszközhasználati díjat, 
Koncessziós Társaságnak a szerződés tárgya szerinti közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó tervezett 
hasznát. 
 
c) A szolgáltatási díjjavaslat készítése és a szolgáltatási díjak megállapítása során – a KEOP Projekt 
CBA-jának elveit betartva - Feleknek figyelembe kell venniük a díjakat érintő: 
jogszabályok, rendeletek, hatósági előírások, adók, vámok, járulékok változását, 
a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás lényeges minőségi vagy mennyiségi változását,  
a szerződés területi hatálya alá tartozó fogyasztók, illetve fogyasztás változását, 
a szerződés területi hatálya alá tartozó kapacitás változását, 
inflációs hatást (vegyszerek, energia, stb. ráfordítások növekedését) 
koncessziós díj, illetve – adott esetben - az amortizációs költségek változását. 
 
d) Az általános forgalmi adó nélkül számított fogyasztás arányos egységnyi (fajlagos) díjat a 
támogatásokkal, egyéb bevételekkel korrigált indokolt költségek, ráfordítások, és a nyereség összege, és 
naturális adatokkal kifejezhető várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként, az aktuális időszakra 
alkalmazandó díjképlet szerint kell megállapítani. A várható szolgáltatási mennyiséget az előző évi 
tényleges szolgáltatási mennyiség alapul vételével kell kiszámítani, a közüzemi közszolgáltatásra 
vonatkozó, ágazati jogszabályokban előírt módon, a KEOP Projekt CBA-ban alkalmazott előrejelzésekkel 
összhangban. Az egységnyi szolgáltatási díj a mindenkor érvényes általános forgalmi adóról szóló 
törvény szerint tartozik az általános forgalmi adó hatálya és mértéke alá. 
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6.4. A vízterhelési díj megállapításának szabályzat 

 
A Felek megállapodnak abban, hogy a Koncessziós Társaság  a vízterhelési díj fogyasztókra történő 
áthárítása mennyiségarányosan történik az alábbiakban meghatározott képlet alkalmazásával 
 
VTD = (VTDt + VTDe )/Qt, ahol: 
VTD – tárgyévi vízterhelési díjnak a fogyasztókra áthárítandó egy m3-re jutó, általános forgalmi adó 
nélküli összege, Ft/m3  -- ez Érd, Diósd és Tárnok területén egységes 
VTDt - tárgyévi tervezett terhelés után a Koncessziós Társaságot, mint kibocsátót terhelő vízterhelési díj 
kötelezettség, Érd, Diósd és Tárnok területén összesen, Ft 
VTDe – a tárgyévet megelőző évi vízterhelési díj elszámolásból adódó esetleges különbözet Érd, Diósd 
és Tárnok területén összesen, Ft. 
Qt – a tárgyévre tervezett szennyvíz-értékesítés volumene összesen az adott szennyvízrendszeren Érd, 
Diósd és Tárnok területén összesen, m3 
 
VTDe = VTDeb - VTDeá, ahol: 
VTDeb = a tárgyévet megelőző évre vonatkozó vízterhelési díj kötelezettség az adóhatóság felé Érd, 
Diósd és Tárnok területén összesen, Ft 
VTDeá = előző évben a fogyasztókra áthárított vízterhelési díj Érd, Diósd és Tárnok területén összesen, 
Ft. 
(A VTDe pozitív és negatív értéket egyaránt felvehet.)  
 
Az esetlegesen visszaigényelhető VTD elszámolásáról a Felek külön megállapodást kötnek.  
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6. 5. Eszközhasználati díjak előrejelzése településenkénti bontásban 
 
2008, évi áron, millióFt 
 
 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
ERD 20 110  150  250  400  500  550  580  600  
DIOSD 8 25  30  40  45  50  50  50  55  
TARNOK 8 25  30  40  45  50  50  50  55  

 
 2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  

ERD 600  600  600  600  620  620  620  

DIOSD 55  55  55  55  55  55  55  

TARNOK 55  55  55  55  55  55  55  

 
 2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  

ERD 620  620  620  620  650  650  650  650  650  

DIOSD 55  55  55  55  55  55  55  55  55  

TARNOK 55  55  55  55  55  55  55  55  55  
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178/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 

7. számú melléklet 

Munkajogi személyi állomány és bértömeg meghatározása 
 
A szolgáltató rendszert jelenleg üzemeltető Érd és Térsége Vízmű Kft 2011. december 31-i 
állapotnak megfelelő, a koncessziós tevékenység közigazgatási területére eső munkajogi 
személyi állományát a munkáltató ÉTV Kft adja meg. 
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178/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 

8. számú melléklet: A koncesszióköteles tevékenység ellátásához 
szükséges adatok átvételére vonatkozó szerződés 

 

M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

amely létrejött 

 

egyrészről az ………………………………… (székhely: , adószáma: , KSH azonosító: , 
képviseli: ), továbbiakban: Megbízó, 

másrészről az ”Érd és Térsége” Regionális Víziközmű Korlátolt Felelőségű Társaság 
(székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-066513, adószám: 
10819067-2-13, KSH azonosító: 10819067-4100-113-13, bankszámla száma: 10200926-
22611440-00000000, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató), mint Megbízott, 
továbbiakban: ÉTV Kft., (továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) 

között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:  

 

1. Előzmények 

Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község és Tárnok Nagyközség Önkormányzatainak 
Képviselő-testületei az ÉTV Kft-vel Érd, Diósd és Tárnok települések közigazgatási 
határán belül az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra kötött üzemeltetési és bérleti 
szerződést 2010. …………... napjával módosították. 

Érd, Diósd és Tárnok települések közműves csatornaszolgáltatását 
…………………napjátóll Megbízó látja el koncessziós szerződés keretében.  

Érd, Diósd és Tárnok településeken az ivóvíz-szolgáltatást az ÉTV Kft. biztosítja és 
tevékenységének számlázhatósága érdekében a vízmérőket az üzletszabályzatában 
és a fogyasztókkal megkötött szolgáltatási szerződésben rögzített időszakonként saját 
leolvasóival leolvassa. 

 

2. Szerződés tárgya 

Megbízó megbízza az ÉTV Kft-t, hogy az általa végzett szennyvízszolgáltatás 
ellenértékének számlázhatósága érdekében az ÉTV Kft. által  

- lakossági fogyasztók esetében a tárgyhónapban leolvasásra kiadott vízmérők 
leolvasási adatait (vízmérő azonosító, vízmérő állása, leolvasás keltje) a 
tárgyhónapot követő második hónap 5. munkanapjáig, 
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- Közületi fogyasztók esetében a tárgyhónapban leolvasásra kiadott vízmérők 
leolvasási adatait (vízmérő azonosító, vízmérő állása, leolvasás keltje) a 
tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig 

a kapcsolattartó elektronikus levelezési címére xls formátumban és Megbízó 
rendszerével összeegyeztethető módon adja át, mely Megbízó részéről az ÉTV Kft. 
által már használt azonosító-rendszer alkalmazását igényli. 

 

3. Szolgáltatás ellenértéke 

ÉTV Kft. jelen szerződésben rögzített szolgáltatást 3.000.000 Ft+áfa/hó, azaz 
Hárommillió forint/áfa/hónap ellenérték fejében végzi. Szerződő Felek határozott idejű, 
havi elszámolásban állapodnak meg. 

ÉTV Kft. számláját a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig állítja ki és küldi meg 
Megbízó felé, aki a számla kézhezvételét követő 8 napon belül gondoskodik a számla 
pénzügyi teljesítéséről. 

 

4. Jogok, kötelezettségek: 

Tekintettel arra, hogy ÉTV Kft. nem rendelkezik a csatornaszolgáltatást ténylegesen 
igénybevevők pontos listájával, ezért a tárgyidőszakban vízmérő leolvasásra kiadott 
összes vízmérő adatait átadja Megbízó részére, melyből a csatornaszolgáltatást 
igénybevevők leválogatása Megbízó feladat. 

ÉTV Kft. a megbízási díj keretében vállalja a locsolómérők leolvasását és az adatok 
fenti rend szerinti átadását. Figyelembe véve, hogy az ÉTV Kft. által végzett ivóvíz-
szolgáltatás számlázásához ezen mérők nyilvántartása nem szükséges, Szerződő 
Felek rögzítik, hogy ÉTV Kft. kizárólag Megbízó által írásban (kapcsolattartó 
elektronikus levelezési címére) kért és azonosított (vízmérő-azonosító, gyári szám, 
fogyasztási neve, fogyasztási hely címe, fizető neve, fizető címe) locsolómérőt olvassa 
le.  

A locsolómérők jogszabály szerinti felszerelése, annak átvétele és ellenőrzése minden 
esetben Megbízó feladata. ÉTV Kft. rögzíti, hogy a locsolómérőknek az ÉTV Kft. 
tulajdonát képező, és a fővízmérő elhelyezésére kialakított vízmérő-aknában történő 
elhelyezéséhez nem járul hozzá! 

ÉTV Kft. jelen szerződés tárgyában rögzített szolgáltatáson kívül egyéb szolgáltatást 
nem végez. Így Megbízó feladata különösen a közműves szennyvízelvezetésre 
vonatkozó Szolgáltatási Szerződések megkötése, a csatornaszolgáltatásról szóló 
számlák kibocsátása, a kibocsátott számlák befizetésének a könyvelése, csoportos 
beszedési megbízás elindítása, befizetések nyilvántartása, a nem fizető fogyasztók 
kezelése, a hátralékok behajtása, az esetleges reklamációk kezelése, jóváírások 
eldöntése, a fogyasztók szennyvízszolgáltatással kapcsolatos mindennemű 
tájékoztatása, stb. 

ÉTV Kft. az ivóvíz-szolgáltatásról szóló számláit  

- akossági fogyasztók esetében kéthavonta, 
- közületi fogyasztók esetében havonta állítja ki. 
Az ÉTV Kft. a vízmérők leolvasását – Üzletszabályzatában rögzített eljárási rend 
betartása mellett – a fogyasztókkal kötött szolgáltatási szerződésben rögzített 
időszakonként olvassa le. Amennyiben egy fogyasztó nem rendszeres – lakossági 
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fogyasztók esetében kéthavi, közületi fogyasztók esetében havi – leolvasást kér, az 
ÉTV Kft. évente egy előre, a szolgáltatási szerződésben rögzített időszakban olvassa 
csak a vízmérőt. A köztes időszakban azonban a rendszeres leolvasásnak megfelelő 
ütemezésben folyamatosan előlegszámlát bocsát ki vagy a fogyasztó által diktált 
mérőállás alapján és/vagy átalánymennyiség alapján. 

ÉTV Kft. adatszolgáltatását ezen rend alapján látja el, melyet Megbízó tudomásul vesz 
és elfogad. 

Szerződő Felek kölcsönösen együttműködnek a fogyasztói adatbázis aktualizálásában, 
karbantartásában. Ennek érdekében a tudomásukra jutott fogyasztói törzsadat-
állományban történő változással kapcsolatos információkat írásban, haladéktalanul 
megküldik másik Fél részére. 

 

5. Egyéb rendelkezések: 

Szolgáltatás ellenértékét Szerződő Felek minden év január 1-től a KSH-ak tárgyévet 
megelőző év november 30. napja előtt az www.ksh.hu honlapon elérhető stADAT-táblák 
rendszerében a 3.6.1. „Fogyasztói-árindex a javak főbb csoportja szerint havonta” 
táblázat előző év azonos időszaka 100 % összesen oszlopába számított érték utolsó 
12 adatának számtani átlagának                     mértékével emelik.  

Jelen szerződés Szerződő Felek határozatlan időre kötik, amelyet Szerződő Felek 3 
hónapos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhat. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályban lévő 
előírásai mérvadóak. 

Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. 

Dátum: 

 

 

 

 

Megbízó Megbízott 
ÉTV Kft 
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180/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött  
 
egyrészről  
 

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely:2030 Érd, Alsó u. 1, adószám: 
15394909-2-13, továbbiakban: Önkormányzat), képviseletében  T. Mészáros András 
polgármester 
 
másrészről 
 

- az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (székhely: 2030 Érd, Alispán u. 8, 
adószám: 14443282-1-13, továbbiakban: Társulat) képviseletében  Szabó Béla elnök és Simó 
Károly általános elnökhelyettes 
 
között,  
 

az „Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program” KEOP -1.2.0/2F-2009-0001 
azonosítószámú pályázati támogatással  

megvalósítani tervezett szennyvízelvezető viziközművek Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén megvalósuló beruházás  

 
tárgyában a következő feltételek szerint: 
 
 
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a tárgyban megnevezett viziközmű eszközök 
megépítésével összefüggő, a KEOP pályázati saját forrás finanszírozása során ezen 
szerződésben szabályozott módon egymással  együttműködnek. 
 
2. A beruházás tervezett műszaki tartalmát ezen szerződés szoros tartozékát képező 1. sz. 
melléklete részletezi. 
 
3. A beruházás tervezett forrásait– a projektben résztvevő önkormányzatonkénti bontásban- 
ezen szerződés szoros tartozékát képező 2. sz. melléklet részletezi- melynek alapja a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséggel kötött 2009.08.17-én hatályba lépett támogatási szerződés 
 ( közreműködő szervezet:Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 
Igazgatósága).  
A jelen megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
részére - projekt megvalósításához- a Társulat által átadandó összegeket. 
 
4. Az Önkormányzat 
- biztosítja – kizárólag a Társulat által kiadott igazolás alapján - a társulati tagok részére, hogy 
külön díj megfizetése nélkül a beruházás keretében megvalósuló közműre rácsatlakozhassanak  
- vállalja az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 
által átadott a beruházás keretében megvalósuló viziközmű eszközök önkormányzati 
törzsvagyonba sorolását és annak elidegenítési tilalmát; 
- fedezi az esetleges szolgalmi jogok biztosításával kapcsolatban felmerülő költségeket;  
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- vállalja, hogy a Társulat ügyfélszolgálatára érkező, a Társulat hatáskörében el nem intézhető 
ügyfél-panaszokat a beruházó kivizsgálja és azokra írásos választ ad.  
- kötelezettséget vállal, hogy a projekt keretében megvalósuló víziközmű hálózatra a Társulat 
megszűnése után a nem Társulati tag rácsatlakozóktól -jogszabályban szabályozott módon- 
befizetett hozzájárulásokat elkülönítetten kezeli és azt a projekt keretében megépült viziközmű 
hálózat karbantartására és rekonstrukciójára fordítja. 
- az önkormányzat ármeghatározói hatáskörével élve, KEOP pályázat keretén belül kidolgozott 
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) alapján határozza meg a csatornadíjakat. 

-  vállalja, hogy a Társulat által adott, az érdekeltségi egységek befizetéséről szóló jelentés 
alapján az elmaradt érdekeltségi befizetéseket a jelentés átadásától számított fél éven belül adók 
módjára behajtja és a behajtott összeget átutalja a Befizetésgyűjtő számlára. 

- vállalja, hogy - tekintettel a Raiffeisen Bank által az  MFB által refinanszírozott, 
kamattámogatott kötvény-sorozat feltételei között meghatározott, üzemeltetőt érintő ellenőrzési 
tevékenység költségeire - amennyiben az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat megbízza 
a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft-t e tevékenység ellátásával, 8 millió Ft + ÁFA /év 
támogatást biztosít számára a kötvény kibocsátási feltételek között meghatározott - de 
legfeljebb 2017. december 31-ig tartó – időtartamra. 
 
 
6. A Társulat  
- végzi az érdekeltségi hozzájárulások kivetését az érdekeltek (tagjai) felé, és gondoskodik a kivetés 
alapján befizetett összegek számviteli törvény szerint történő kezeléséről, nyilvántartásáról; 
- köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal biztosítani, hogy tagjai rendszeresen fizessék az 
érdekeltségi hozzájárulás esedékes részleteit, ennek érdekében szigorú nyilvántartási rendszert 
működtet és a késedelmesen fizetőket a lehető leghamarabb felszólítja; 
- a 3. számú mellékletben leírtak szerint a tagjaitól beszedett érdekeltségi hozzájárulásból a 
beruházás költségeinek fedezete céljára átutalja az Önkormányzat Befizetésgyűjtő számlájára. 
A pénzeszköz átadások ütemezése során figyelembe  kell venni a  támogatás szerződés 4.számú 
mellékletében – projekt megvalósítás kifizetési terve - részletezetteket, valamit a beruházás 
megvalósítása során felmerülő fizetési kötelezettségeket. 
Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzésen nyertes kivitelező kiválasztását követően, a 
projekt végleges pénzügyi ütemezésének (különösen a saját forrás szükséglet) ismeretében 
módosítják az Együttműködési Megállapodás 3.számú mellékletében meghatározott összegeket 
és időpontokat.  
- együttműködik az Önkormányzattal a pályázat előkészítése és megvalósítása során  a projekt 
pénzügyi elemzése, az EU-s forrásból megvalósuló beruházások ellenőrzése során. 
 
7. A beruházás kivitelezési feladatainak tervezett  ütemezése: 
- tervezett kezdési időpontja:                        2010. második félév 
- tervezett befejezési időpontja:                    2013. második félév 
A konkrét ütemezés a közbeszerzési eljárások  lefolytatásának függvényében változhat. 
 
8. Felek – mint önállóan gazdálkodó jogi személyek – saját feladataikat a rájuk vonatkozó 
jogszabályok és belső szabályzataik szerint önállóan, egymástól függetlenül végzik, mégis a 
saját maguk által őrzött, a szerződés tárgyához tartozó irat- és tervanyagot betekintésre 
korlátozás nélkül egymás rendelkezésére bocsátják, egymást a beruházás megvalósításával 
kapcsolatos kérdésekről folyamatosan tájékoztatják.  
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9. Ezen együttműködési szerződés a Társulat megszűnéséig marad hatályban. 
 
10. Ezen együttműködési szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyek közül egy-egy 
véglegesen a szerződő feleknél marad, további kettő példány a banki finanszírozás illetve a 
KEOP pályázat esetén használható fel. 
 
 
Érd, 2011 május „   „ 
 
 
 
 
A Társulat részéről                                                     Az Önkormányzat részéről 
 
Szabó Béla  Simó Károly     T. Mészáros András 
     Elnök  elnökhelyettes             polgármester 
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         1. számú melléklet 
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program  
Tervezett műszaki tartalom 
A szennyvíztisztító telep összefoglaló jellemzői 
A projektben a jelenlegi szennyvíztisztító helyén, a még jó állapotban lévő műtárgyak 
felhasználásával épül ki az új, megnövelt kapacitású telep. A telep tervezett bővítése a jelenlegi 
teleptől dél-délnyugati irányban valósul meg. A szennyvíztisztító telep teljes területe a bővítés 
után mintegy 35 000 m2. A szennyvíztisztító telep 15 000 m3/d névleges kapacitásra kerül 
kiépítésre. 

A szennyvíztelep két, hasonló elrendezésű teleprészben épül ki. Előbb új teleprész 10 000 m3/d 
kapacitásban épül ki, majd a jelenlegi telep helyén  kiépülő rész  5 000 m3/d névleges 
kapacitással integrálódik az egységes rendszerbe. 

A telep kapacitása 
Névleges kapacitás:    15 000 m3/d  
Teljes hidraulikai kapacitás:  16 300 m3/d 

Mechanikai tisztítás 
Névleges kapacitás:   28 000 m3/d 
Átlagos szennyvízhozam: 625 m3/h 
Órai csúcshozam:  1250 m3/h 
A telep napi biológiai terhelése 163 000 LE-nek felel meg 60g BOI5/fő fajlagos értékkel 
számolva.  

Iszapkezelés 
A szennyvíziszap stabilizálása anaerob rothasztással történik.  
A rothasztott víztelenített iszap éves mennyisége: 9140 m3, szárazanyag tartalma: 23 %. Rövid 
távon az iszap a jelenlegihez hasonló módon elszállításra és elhelyezésre/hasznosításra kerül. 
Az érdi önkormányzat azonban már elindította annak a projektnek az előkészítését, aminek 
keretében lehetőség lesz a város zöldhulladékával együtt történő komposztálásra,  

A települési csatornahálózatok összefoglaló jellemzői 

Az újonnan kiépítésre kerülő gyűjtőhálózat teljes hossza 442 km, melyből 15,5 km a nyomott 
vezetékek hosszúsága. A nyomott szakaszokra 71 db új és 15 felújított/nagyobb kapacitásúra 
cserélt átemelő továbbítja majd a szennyvizet.  

A hálózat hidraulikailag egységes rendszert alkot a tervezett és meglévő rendszerrel. A 
meglévő rendszer teljes mértékben integrálódik a lényegesen nagyobb épülő rendszerbe, éppen 
ezért a meglévő hálózat főbb elemei a tervezők által ellenőrzésre kerültek. A hálózat meglévő 
átemelőit ellenőrizték és szükség szerint épülnek át a tervezett kapacitásokra. 

A lényegesen megnövekedett hálózat fenntarthatóságához és üzembiztonságához minimálisan 
szükséges célberendezések beszerzését is előirányozták, mint a hálózathoz és beépített 
berendezésekhez szorosan tartozó mobil berendezéseket. Ezen berendezések is a hálózattal 
együttesen kerülnek átadásra az üzemeltetőnek a hálózat és tisztítóteleppel együttesen 
kiszámolt bérleti szerződésben szabályozva.  
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2. sz melléklet 

 
 
 
A beruházás tervezett saját forrásai (ezer Ft) 
 

 Összesen KEOP finanszírozás Sajátforrás 
ÉRD 24 449 805  19 047 344  5 402 461  
TÁRNOK 3 105 628  2 419 404  686 224  
DIÓSD 3 838 712  2 990 505  848 207  
Összesen  31 394 144  24 457 253  6 936 892  
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3. sz melléklet 
 
Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által a csatorna beruházás céljaira Érd MJV 
Önkormányzatának átadandó összegek részletezése 
 
- 2011. május 31-ig: 100 millió Ft 
- 2011. június 30-ig: 600 millió Ft 
- legkésőbb 2017. december 31-ig az LTP befizetések kiutalásából származó összegekből és az 
egyösszegű befizetésekből legalább 2.745.000 e Ft 
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183/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 

MEGÁLLAPODÁS  
 

Jótállási és szavatossági kötelezettségek átvállalásáról 
 

amely létrejött egyrészről az 
Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 hrsz. Cg.: 
13-09-096273, képviseli: Marton László gazdasági vezető) és a GEOHIDROTERV 
Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (1095 Budapest, Máriássy u. 
7.  adószám: 10499449-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-071926; képviseli: Bernhardt László és 
Nagy György), mint az EG 2009 Konzorcium együttes ajánlattevőként és egyetemlegesen 
felelős vállalkozóként eljáró tagjai, továbbiakban együttesen: „Fővállalkozók”, 
 
másrészről az 
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (2030 Érd, Fehérvári út 69/b. adószám: 15566977-2-
13, bankszámlaszám: 12001008-01053281-00100009, törzsszáma: 566973; képviseli: Kluták 
József László intézményvezető) továbbiakban: „ÉKFI”, 
 
harmadrészről  
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 394909 
adószám : 15394909-2-13 képviseli : T. Mészáros András polgármester) továbbiakban: 
„Megrendelő” 
(együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel:  
 
1./ Felek előzményként rögzítik, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 
megrendelő, valamint az Euroaszfalt Kft., és a Geohidroterv Kft., mint együttes 
ajánlattevőként eljáró vállalkozók között 2010. január 13. napján fővállalkozási szerződés jött 
létre az „Érd, Erzsébetváros vízrendezése” tárgyú beruházás  megvalósítása, továbbá 2010. 
július 21. napján az „Érd, Erzsébetváros vízrendezése projekthez kiegészítő építési 
beruházás” tárgyában (továbbiakban: „fővállalkozói szerződések”). A fővállalkozási 
szerződéseket az Euroaszfalt Kft. és a GEOHIDROTERV Kft. szerződésszerűen teljesítette, a 
munkákat megrendelő 2010. augusztus 30-án átvette.  
 
2./ Szerződő felek megállapítják, hogy a Fővállalkozók és a Megrendelő között a teljesítések 
pénzügyi elszámolása megtörtént, Megrendelő részére, – a Fővállalkozók jótállási és 
szavatossági kötelezettségeinek biztosítására szolgáló, a fővállalkozási szerződések előírásai 
szerinti, 20.650.000,-Ft-ra vonatkozó és 1.015.494,-Ft-ra vonatkozó – jótállási bankgaranciák 
2010. október 11. napján átadásra kerültek. 
 
3./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ÉKFI – a Fővállalkozók által a 
Megrendelővel szemben – a fővállalkozói szerződésekben vállalt, 60 hónapra szóló teljes 
körű jótállási kötelezettséget, és a jogszabály alapján kötelező, 10 évre szóló szavatossági 
kötelezettségeket a Fővállalkozóktól jelen megállapodás keretében az alábbi feltételekkel 
átvállalja.  
 
4./ Az ÉKFI jelen szerződés aláírásával a szerződés aláírása napjától kezdődően – teljes 
körűen átvállalja a Fővállalkozók által a Megrendelővel kötött, 1.) pontban hivatkozott 
fővállalkozási szerződésekből eredő, azok teljes műszaki tartalmára vonatkozó, jótállási és 
szavatossági kötelezettségeket, a fővállalkozási szerződésekben rögzített, azokból még  
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hátralévő időtartamra, azaz a jótállási kötelezettségeket 2015. augusztus 30-ig, a szavatossági 
kötelezettségeket 2020. augusztus 30-ig terjedő időpontig. A szerződő felek tényként 
állapítják meg, hogy a szerződés aláírását megelőző időszakba garanciális és szavatossági 
igényeik tekintetében egymással mindenben elszámoltak és ebből eredő további követelésük 
nincs. 
 
Az ÉKFI kijelenti, hogy a Fővállalkozók által a Megrendelővel kötött, 1.) pontban hivatkozott 
fővállalkozási szerződéseket, illetve azok mellékleteit képező kiviteli tervdokumentációt, 
műszaki tartalmat és előírásokat – mely dokumentumok jelen megállapodás elválaszthatatlan 
mellékletét képezik – megtekintette és megismerte, a fővállalkozási szerződések alapján 
elvégzett munka minőségét és mennyiségét megvizsgálta, mindezek alapján azokért teljes 
körű jótállási és szavatossági kötelezettséget tud vállalni.  
 
Az ÉKFI kiemelten felel azért, hogy a kivitelezett létesítmények a fővállalkozási 
szerződésekben rögzített sajátosságokkal, paraméterekkel rendelkezzenek, és megfeleljenek a 
vonatkozó magyar jogszabályoknak, szabványoknak, szakmai előírásoknak. Az ÉKFI köteles 
a jótállás, illetve szavatosság időtartama alatt felmerült hibák kijavítását haladéktalanul 
megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes körűen befejezni. 
 
Amennyiben az ÉKFI a hiba kijavítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását nem 
megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, úgy 
Megrendelő jogosult a hiányosságok vagy károk elhárítását vagy saját maga, vagy harmadik 
személy által elvégezni vagy elvégeztetni az ÉKFI költségére és felelősségére. Amennyiben a 
hibák, hiányosságok helyrehozása miatt többletköltségek lépnek fel, akkor ezek a költségek is 
az ÉKFI-t terhelik. Ez vonatkozik a hiányosságokból eredő, később esetlegesen felmerülő ún. 
közvetett károkra is. 
 
5./ Szerződő felek a jótállási és szavatossági kötelezettségek átvállalásának ellenértékét 
mindösszesen bruttó 8.866.615,-Ft összegben határozzák meg. Fővállalkozók kötelesek jelen 
megállapodás minden fél által történő aláírását követő 15 napon belül 8.866.615,-Ft összeget 
megfizetni az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére, az ÉKFI 12001008-01053281-
00100009 számú bankszámlájára történő átutalással.   
 
6./ A fővállalkozási szerződésekben rögzített jótállási és szavatossági kötelezettségek 
átvállalásához Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megrendelő és mint jogosult a 
jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. Megrendelő jelen 
megállapodás aláírásával lemond azon jogáról, hogy a Fővállalkozókkal szemben a 
fővállalkozási szerződések tárgyát képező munkákkal összefüggésben esetlegesen a jövőben 
felmerülő, jótállási és/vagy szavatossági kötelezettségek érvényesítés céljából fellépjen, a 
Fővállalkozókkal szemben ezen jogcímeken a jövőben bármiféle igényt érvényesítsen. A 
jelen megállapodás hatálybalépésével, a Fővállalkozóknak a fővállalkozási szerződésekből 
származó, Megrendelővel szembeni jótállási és szavatossági kötelezettségei 
visszavonhatatlanul megszűnnek. Ennek megfelelően Megrendelő köteles a Fővállalkozók 
által korábban átadott – 20.650.000,-Ft-ra vonatkozó, MD1028100001 nyilvántartási számú 
és 1.015.494,-Ft-ra vonatkozó, MD1028000011 nyilvántartási számú – jótállási 
bankgaranciák eredeti példányait az 5.) pontban foglalt átvállalási ellenértéknek az ÉKFI 
számlájára történő beérkezést követő munkanapon a Fővállalkozók részére visszaszolgáltatni.  
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7./ A jelen megállapodás valamennyi szerződő fél által történő cégszerű aláírásával lép 
hatályba.  
 
8./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 
 
9./ Jelen megállapodást Szerződő felek elolvasták, együttesen értelmezték, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Érd, 2011. május …. 
 
      
 
 Euroaszfalt Kft.  Geohidroterv Kft.              Érdi Közterület-fenntartó   
Intézmény 
 
 
 
 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
T. Mészáros András polgármester 
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184/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 

Engedményezési Megállapodás 
 
mely létrejött egyrészről az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (2030 Érd, Fehérvári út 
69/b. adószám: 15566977-2-13, bankszámlaszám: 12001008-01053281-00100009, 
törzsszáma: 566973, képviseli: Kluták József László intézményvezető), mint engedményező 
(továbbiakban Engedményező) 
 
másrészről az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka hegy 
053/30 hrsz. Cg.: 13-09-096273, képviseli: Marton László gazdasági igazgató), mint 
engedményes (továbbiakban: Engedményes) együttesen Felek között az alábbi feltételekkel. 
 

1.) Felek rögzítik, hogy Engedményezőnek, mint jogosultnak a SZÉLES 2003 Építőipari 
Kft.-vel (9700 Szombathely, Acsádi utca 50. Cg.: 18-09-108062, adószám : 
13851813-2-18, továbbiakban: Kötelezett) szemben – a 2010.03.18. napján kelt 
Bethlen Gábor utcai árok burkolási és jó karba helyezési munkái tárgyú alvállalkozási 
szerződés, illetve annak 2010.06.22-i, Bethlen Gábor utcai mederburkolások utáni 
helyreállítás, 2010.09.23-i Bara patak kisvízi burkolat építés és 2010.10.07-i Bethlen 
Gábor utcai mederburkolás utáni helyreállítás II. tárgyú módosításainak teljesítéséből 
származóan – vállalkozói díj címen mindösszesen 27.298.324,-Ft összegű nem 
vitatott követelése áll fenn, melyből 23.866.615,-Ft (129/2010 ; 130/2010 ; 161/2010 
; 176/2010 sorszámú számlából eredően fennálló) követelés a 129/2010 és 130/2010 
sorszámú számlák tekintetében 2010.08.05-én, míg a 161/2010 és 176/2010 sorszámú 
számlák tekintetében 2010.11.22.  napján lejárt, míg a jótállási kötelezettségek 
teljesítésének biztosítására visszatartott vállalkozói díj, azaz 3.431.709,-Ft – a 
jótállási kötelezettségek megfelelő teljesítése esetén –  2015.09.23. napján válik 
esedékessé. 

 
2.) Engedményező jelen megállapodás aláírásával, a Kötelezettel szemben fennálló, az 

1.) pontban hivatkozott követelésének összevezetett teljes összegét, mindösszesen 
27.298.324,-Ft, azaz huszonhétmillió-kettőszázkilencvennyolcezer-
háromszázhuszonnégy forint összeget visszavonhatatlanul Engedményesre 
engedményezi. Az Engedményes az engedményezett követelés tekintetében a 
kötelezettel szemben jelen szerződés aláírásával az Engedményező helyébe lép, és 
átszállnak rá az engedményezett követelés vonatkozásában az Engedményezőt 
megillető jogosultságok. Felek megállapodnak, hogy a követelés engedményezése 
kiterjed az Engedményezőt megillető késedelmi kamatkövetelésre is, melyet 
Engedményes jogosult Kötelezettel szemben közvetlenül érvényesíteni. 

 
3.) Felek a követelés engedményezésének ellenértékét 15.000.000,-Ft, azaz tizenötmillió 

forint összegben határozzák meg. Engedményes köteles az engedményezés 
ellenértékét jelen szerződés aláírását követő 15 banki napon belül Engedményezőnek 
megfizetni. 

 
4.) Az Engedményező kijelenti és szavatol azért, hogy az engedményezett követelés 

tehermentes, a fölött szabadon rendelkezik, arra senkinek nincsen olyan joga, amely 
az Engedményes jelen szerződésből szerzett jogait sértené, illetve az engedményezést 
megakadályozná és lehetetlenné tenné. Az engedményező köteles haladéktalanul 
tájékoztatni az Engedményest minden olyan tudomására jutott körülményről, amely  
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 kihat akár a követelés fennállására, akár annak érvényesíthetőségére. Az  
engedményező az engedményessel szemben a Kötelezett szolgáltatásáért – az  

 
5.) engedményezés fejében kapott ellenérték erejéig fennálló kezesi felelősségét a Ptk. 

330. § (1) bekezdés a) pontja alapján kizárja, tekintettel arra, hogy Engedményesnek 
tudomása van a SZÉLES 2003 Építőipari Kft. fizetési nehézségeiről és a 3. pontban 
meghatározott ellenérték mértéke is a követelés behajthatóságának bizonytalanságára 
tekintettel került megállapításra.  

 
6.) Szerződő Felek a Kötelezettet az engedményezési ügyletről és annak feltételeiről – a 

jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező, együttesen aláírt 
„Engedményezési értesítő” nyilatkozat formájában – közösen értesítik. 

 
7.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

irányadóak. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 
 
Érd, 2011. május ... 
 
 
 
 
 
                 Engedményező            Engedményes 
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény                   EuroAszfalt Kft. 
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195/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 
 
 

Tisztelt Alkotmánybíróság ! 
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében (F/1. alatt csatolva) a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló, 1949. évi XX. Törvény 32/A. § (1) és (3) bekezdései és a 44/A. § (2) bekezdése, 
továbbá az Alkotmánybíróságról szóló, 1989. évi XXXII. Törvény 37. §-a alapján, a T. 
Alkotmánybíróság elé a villamos energiáról szóló, 2007. évi LXXXVI. törvény 172. § (3) bekezdése, 
valamint a 173. § (3) bekezdése utolsó tagmondatának megsemmisítését jelen indítványomban 
kezdeményezem az alábbiakban részletesen kifejtett indokok alapján a T. Alkotmánybíróságnak: 
 
A T. Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy a villamos energiáról szóló, 2007. évi LXXXVI. törvény 
172. § (3) bekezdése, valamint a 173. § (3) bekezdése utolsó tagmondata a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló (továbbiakban: Alkotmány), 1949. évi XX. Törvény 13. § (1) bekezdésében, 
továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló, 1959. évi IV. törvény 98. §-ában, 99. §-ában, 108. § (1) 
bekezdésében, valamint a 112. § (1) bekezdésében foglaltakat sérti.  
 

INDOKAINK: 
 
 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területéről az utóbbi időben több lakos 
jelezte, hogy a tulajdonukban lévő ingatlanra vezetékjogot az áramszolgáltató az ő előzetes 
beleegyezésük, hozzájárulásuk nélkül a Földhivatalnál lévő ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztet, 
melyről tudomást csak a földhivatali értesítésből szereznek. A tulajdonukban lévő ingatlan értékének 
csökkenését ellentételező kártérítést, illetve kártalanítást szintén nem kapnak, mi több az általunk 
kifogásolt villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 172. § (3) bekezdése és 173. § (3) 
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:  
 
„172. § … 
(3) A vezetékjog megállapítása, illetve annak utólagos bejegyzése az ingatlannal kapcsolatban 
többletjogokat és kötelezettségeket nem keletkeztethet, így nem teremt jogalapot kártalanítási igény 
érvényesítésére sem.  
173. § … 
(3) … , így nem teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem.” 
 
Ezen jogszabályi rendelkezések álláspontunk szerint sértik az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében 
rögzített tulajdonjogot, mint alkotmányos alapjogot, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló, 1959. 
évi IV. törvény 98. §-ában rögzített birtoklás jogát, valamint a 112. §-ban rögzített tulajdonosi 
rendelkezési jogot.  
A 112. § (1) bekezdése kimondja azt, hogy „a tulajdonost megilleti az a jog, hogy a dolog birtokát, 
használatát vagy hasznai szedésének jogát másnak átengedje, a dolgot biztosítékul adja, vagy más 
módon megterhelje, továbbá, hogy tulajdonjogát másra átruházza vagy azzal felhagyjon.” 
 
A villamos energiáról szóló törvény idézett rendelkezései egyértelműen sértik ezen alkotmányos 
alapjogot, valamint a polgárok alapvető életviszonyait, tulajdonjogát, birtoklásához való jogát 
szabályozó Polgári Törvénykönyvben rögzített szabályokat.  
 
Az Alkotmány ezen jogszabályi helyéből egyértelmű az a jogalkotói szándék, hogy alapjogokat és 
azok kereteit csak az Alkotmány határozhassa meg.   
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Az alkotmányos alapjogok ilyen jellegű korlátozását – álláspontunk és a fent idézett Alkotmány 
szabályai szerint – minősített többségű elfogadáshoz nem kötött törvényben nem lehet meghatározni.  
 
Fenti indokaim alapján indítványozom, hogy a T. Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló, 
1989. évi XXXII. törvény 40. §-a állapítsa meg, hogy a villamos energiáról szóló, 2007. évi LXXXVI. 
törvény 172. § (3) bekezdése, valamint a 173. § (3) bekezdése utolsó tagmondatának rendelkezése 
alkotmányellenes és  erre tekintettel azt semmisítse meg. 
 
Érd, 2011. ………. 

 
Tisztelettel: 

 
 
 
 

T. Mészáros András 
polgármester 
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200/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 

Fővárosi Agglomeráció 

Önkormányzati 

Társulás 

Társulási megállapodása 
MEGÁLLAPODÁS  

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁRÓL 

 
Alulírott Alapítók a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ 
(1) bek. h) pontjában foglaltakra figyelemmel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 41. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben (a 
továbbiakban: Ttv.) foglaltaknak megfelelően, a mai napon kelt jelen társulási 
megállapodással létrehozzák a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulást.  
 
1./ A Társulás neve:  
 
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
 
2./ A Társulás rövidített neve : 
 
FAÖT 
 
3./ A Társulás tagjai:  
 

 Alsónémedi Önkormányzata (székhely: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.),  
 Budakalász Önkormányzata (székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.),  
 Budakeszi Önkormányzata (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.),  
 Csömör Önkormányzata (székhely: 2141 Csömör, Szabadság u. 5.),  
 Diósd Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.),  
 Dunaharaszti Önkormányzata (székhely: 2330 Dunaharaszti, Fő út. 152.),  
 Dunakeszi Önkormányzata (székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.),  
 Ecser Önkormányzata(székhely: 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.),  
 Érd Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.),  
 Fót Önkormányzata (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), 
 Gyál Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.),  
 Halásztelek Önkormányzata (székhely: 2314 Halásztelek, Posta köz 1.),  
 Kistarcsa Önkormányzata (székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.), 
 Mogyoród Önkormányzata (székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40.),  
 Nagykovácsi Önkormányzata (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.),  
 Nagytarcsa Önkormányzata (székhely: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.),  
 Pécel Önkormányzata (székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.),  
 Pilisborosjenő Önkormányzata (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.), 
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 Remeteszőlős Önkormányzata (székhely: 2094 Remeteszőlős, Nagykovácsi u. 3.),   
 Solymár Önkormányzata (székhely: 2083 Solymár, József A. u. 1.),  
 Szentendre Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.),  
 Szigetszentmiklós Önkormányzata (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth u. 2.),  
 Törökbálint Önkormányzata (székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.),  
 Vecsés Önkormányzata (székhely: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.),  

 
4./ A Társulás székhelye: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
5./ A Társulás működési köre: 
 
A társult önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
6./ A Társulás irányító szerve, annak székhelye: 
 
Irányító szerv:  Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  
Székhelye:  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
7./ A Társulás létrehozása, a társulási megállapodás módosítása, a Társulás 
megszüntetése 
 
7.1. A társulási megállapodást az egyes Önkormányzatok polgármesterei írják alá.  
 
7.2. A Társulásban résztvevő Önkormányzatok (a továbbiakban: a Társulás tagja) 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:  
 

- a megállapodás jóváhagyásához, 
- a megállapodás módosításához, 
- a megállapodás megszüntetéséhez, 
- a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,  
- a társulási megállapodás évközbeni felmondásához. 
 

7.3. A társulási megállapodás felmondása 
 
A társulási megállapodást felmondani – kivéve, ha az jogszabályban előírt feltételek 
teljesülésének megszűnése folytán bekövetkező hatáskör megszűnés miatt válik év közben 
szükségessé – a naptári év utolsó napjával lehet, a felmondásról minősített többséggel hozott 
szavazataránnyal dönthet az egyes tagok Képviselő-testülete, és legalább 3 hónappal korábban 
azt köteles a Társulás tagjaival közölni.  
 
7.4. A Társulás tagjainak kizárása 
 
A Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból azt az Önkormányzatot, amely a 
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 
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7.5.  A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a 
kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. A módosítást, 
megszüntetést vagy felmondást a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. 
 
7.6.  A Társulás megszűnik: 
 

- ha a Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás megszüntetését, 
- bíróság jogerős döntése alapján. 
 

A megszűnéskor a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.  
 
8./ A Társulás időtartama 
 
A Társulást a tagok határozatlan időtartamra hozzák létre.  
 
9./ A Társulás jogállása, jogköre, vagyona 
 
A Társulás önállóan működő, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm. rendelet hatályos rendelkezései szerint az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából részjogkörrel rendelkező szerv.  
 
A gazdasági-pénzügyi, számviteli feladatokat Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv látja el. 
 
 A Társulás jogi személyiséggel rendelkezik, ennek megfelelően saját vagyonnal 
rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 
 
9.1. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, vállalkozásban vehet részt, felelőssége 
azonban nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.  
 
9.2. A feladatellátásra szolgáló vagyon: 
 

- éves kötelező befizetések (tagdíj a lakosságszám arányában, 10 ft/fő/év, amelyek a 
KSH hatályos lakosságszámai alapján kerülnek beszedésre minden év április 15-ig), 

- önként vállalt befizetések, 
- átvett pénzeszközök, 
- pályázati források, 
- ingó vagyontárgyak, 
- immateriális javak, melyek nagyságát évente a székhely település zárszámadása 

tartalmazza. 
 
A Társulás átadott vagyontárggyal nem rendelkezik. 
 
9.3. A vagyon felett rendelkező szerv: 
 
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 
 
9.4. A Társulási vagyon felosztása, kiadása 
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A Társulás megszűnése esetén vagyonát a Társulás tagjai között kell felosztani.  
 
Amennyiben a Társulásba vagyontárgyat vitt be valamely tag, vagy vagyontárgy Társulás 
tagja részére történő kiadásában kell dönteni, úgy a vagyontárgy kiadását legfeljebb 4 évre el 
lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás feladatának 
ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált tagját – a Társulással kötött szerződés alapján – 
használati díj illeti meg.  
 
10./ A Társulás döntést hozó szerve 
 
A Társulás vezető döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács gyakorolja a 
Társulás e megállapodásban meghatározott feladat és hatáskörét.  
 
A Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják.  A polgármester 
helyettesítésének rendjéről a tag önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik.  
 
A Társulási Tanács alakuló ülését Gyál Város polgármestere hívja össze. A Társulási Tanács 
alakuló ülésén mondja ki a Társulás megalakulását.  
 
A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt, társelnököt 
választ. A társelnök az elnök akadályoztatása esetén őt teljes jogkörrel helyettesíti. Az elnök 
és társelnök egyidejű akadályoztatása esetére, valamint a munkájuk segítésére a Társulási 
Tanács tagjai 4 elnökhelyettest választanak, meghatározva a helyettesítés rendjét. Az elnök és 
a társelnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet, az 1-1 elnökhelyettes 
személyére a 4 elnökhelyettest adó körzethez tartozó tagok tehetnek javaslatot.  
 
A 4 elnökhelyettest adó körzetek a következők: 
 
Északnyugati Körzet: Budakalász, Nagykovácsi, Pilisborosjenő, Remeteszőlős, Solymár, 
Szentendre. 
Északkeleti Körzet: Csömör, Dunakeszi, Fót, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel. 
Délnyugati Körzet: Budakeszi, Diósd, Érd, Törökbálint. 
Délkeleti Körzet: Alsónémedi, Dunaharaszti, Ecser, Gyál, Halásztelek, Szigetszentmiklós, 
Vecsés. 
 
A társulás az érintett települések polgármesterei közül elnököt és társelnököt választ az 
önkormányzati választásokat követő 90 napon belül. 
 
A társulás az érintett települések polgármesterei közül 4 elnökhelyettest választ körzetek 
szerint az önkormányzati választásokat követő 90 napon belül.  
 
A Társulási Tanácsban a polgármesterek egyenlően 1-1 szavazati joggal rendelkeznek, vagyis 
minden tag önkormányzat egyenlő szavazattal vesz részt a döntések meghozatalában.  
 
Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő 
útján lehet. 
 
A Társulási tanács tagjai Képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban végzett 
tevékenységükről.  
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A Társulási tanács megalakultnak tekintendő, ha a Képviselő-testületek mindegyike 
jóváhagyta a megállapodást, a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulást, 
továbbá a társulási tanács tagjai a társulási megállapodást aláírták. 
 
A Társulási Tanács döntését ülésen határozattal hozza. 
 
10.1. A Társulási Tanács ülése  
 
A Társulási Tanács ülését az elnök, távollétében a társelnök hívja össze és vezeti. 
 
Az ülést össze kell hívni: 
 

- szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal,  
- a Társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára, 
- a Pest Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.  

 
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a Képviselő-testület 
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A 
jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Pest Megyei Kormányhivatalnak. 
 
10.2.  A Társulási Tanács határozatképessége 
 
A Társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a felével 
rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő „igen” 
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a 
felét.  
 
10.3. A Társulási Tanács részletes működési szabályait a jelen megállapodás és a hatályos 
jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével maga állapítja meg, szervezeti és 
működési szabályzatában. 
 
11./ A Társulás gazdálkodása 
 
11.1. A Társulás működésének, a Társulás fenntartásának költségeihez a társult 
Önkormányzatok a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a költségvetésről szóló 
törvényben foglaltak figyelembevételével, lakosságuk számának arányában járulnak hozzá.  
 
A Társulás költségvetését a Társulási Tanács a költségvetésről szóló határozatban állapítja 
meg.  
 
A tagok által befizetett tagdíj, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzájárulásai a Társulás 
vagyonát képezik, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó rész 
pályázatok előkészítésére, pályázatok eljárási díjainak befizetésére is fordítható. 
 
11.2.  A Társulás működtetésének tagdíját a tag Önkormányzatok egy összegben teljesítik a 
tárgyév április 15 napjáig.  A tagdíj aktuális mértékét a Társulási Tanács határozatban 
határozza meg a 9.2. pont alapján. 
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A Társulás létrehozásának évében a tagdíj mértéke az éves kötelező befizetés fele, mely 
összeget a Társulás tagjai 2011. augusztus 31. napjáig kötelesek teljesíteni. 
 
Amennyiben a tag Önkormányzat bármely befizetési kötelezettségének fenti határnapig nem 
tesz eleget, úgy a Társulás 30 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett tagot 
írásban felhívja az elmaradt tagdíj befizetésére.  
 
Ha a székhely Önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, 
úgy a Társulási Tanács új székhely Önkormányzat kijelöléséről dönthet. 
 
A gazdálkodási feladatokat végző az év végén elszámolást készít, amelyet megvitatásra a 
Társulási Tanács elé terjeszt, legkésőbb a tárgyévet követő április 30. napjáig.  
 
A Társulási Tanács a társulás zárszámadását határozattal fogadja el.  
 
A Társulás költségvetési felügyeletének rendje vonatkozásában a Társulás költségvetése a 
jogi személyiségű társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel. 
 
12./ A Társulás megszűnésekor történő elszámolás rendje 
 
A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott 
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 
A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek elszámolni egymással úgy, hogy a Társulás 
vagyonából a követelések és kötelezettségék kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között.  
 
A Társulás megszűnés, vagy a Társulásból történő kiválás esetén, amennyiben a megszűnéssel 
vagy kiválással összefüggésben visszafizetési kötelezettség keletkezik, a kapott fejlesztések 
arányában, illetve a Társulási Tanács döntése alapján teljesítik a Társulás tagjai a pályázati 
felhívásnak megfelelő visszafizetést.  
 
13./ Az elszámolás rendje 
 
A Társulás tagjai a kiváláskor és megszűnéskor, és kizáráskor is kötelesek elszámolni. 
Kizárás esetén a Társulás tagja által a társulásba bevitt vagyonnal számolnak el. 
 
14./ A Társulás foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
 
A Társulás titkárt, vagy más személyt foglalkoztat a Társulási Tanács határozata alapján 
megbízásos, vagy munkaviszonyban abból a célból, hogy elősegítsék a Társulási Tanács, 
illetve a Társulás működését, azt koordinálják, és ellássák mindazokat a feladatokat, amellyel 
a Tanács megbízást ad. 
 
15./ A Társulás fenntartói: 
 
A hatályos társulási megállapodás alapján: 
-    Alsónémedi Önkormányzata, 
-  Budakalász Önkormányzata, 
- Budakeszi Önkormányzata,  
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- Budaörs Önkormányzata, 
- Csömör Önkormányzata, 
- Diósd Önkormányzata, 
- Dunaharaszti Önkormányzata, 
- Dunakeszi Önkormányzata, 
- Ecser Önkormányzata, 
- Érd Önkormányzata, 
- Fót Önkormányzata, 
- Gyál Önkormányzata,  
- Halásztelek Önkormányzata,  
- Kistarcsa Önkormányzata,  
- Mogyoród Önkormányzata,  
- Nagykovácsi Önkormányzata,  
- Nagytarcsa Önkormányzata,  
- Pécel Önkormányzata,  
- Pilisborosjenő Önkormányzata,  
- Remeteszőlős Önkormányzata,  
- Solymár Önkormányzata,  
- Szentendre Önkormányzata,  
- Szigetszentmiklós Önkormányzata,  
- Törökbálint Önkormányzata,  
- Üröm Önkormányzata,  
- Vecsés Önkormányzata. 
 
 
16./ A Társulás gazdálkodásának belső ellenőrzése: 
 
A Társulás jogszerű működésének ellenőrzésére a Társulás tagjai, mint alapítók pénzügyi 
bizottságaik tagjai sorából felkért 4 tagú ellenőrző bizottságot választanak, amelynek feladatát 
képezi a Társulás működésének ellenőrzése, beszámoló a Tanács ülésén legalább évente egy 
alkalommal a zárszámadás elfogadásakor. A bizottság működésének szabályait a Társulási 
Tanács szótöbbséggel hozott határozattal fogadja el. 
 
17./ A Társulás feladatai, célja: 
 
A Társulás alapvető célja az érintett települések közösen való fellépése bizonyos ügyekben 
Budapesttel együtt, az agglomerációs települések érdekében. 
A legfontosabb feladat a közös érdekérvényesítés, érdekvédelem, a közös gondolkodás és a 
tapasztalatcsere többek között a (tömeg) közlekedés, a közbiztonság, a turisztika és a 
katasztrófavédelem területén, illetve a kulturális és sport kapcsolatok elmélyítése. 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvény 10. §. (1) bekezdése 
értelmében cél a társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési 
programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint a pályázatok figyelése, 
pályázatok benyújtása, források megszerzésére. 
 
A Társulás szakágazat kódja: 8411. Általános közigazgatás. 
 
Társulás szakfeladatai: 
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Gazdaság- és területfejlesztési feladatok 
412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
421100 Út, autópálya építése 
691001 Jogi segítségnyújtás 
781000 Munkaközvetítés 
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 
841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása 
890412 Komplex térségi integrációt segítő programok 
 
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
869051 Környezet-egészségügyi feladatok 
 
Menetrendszerű közúti, helyi (egyéni) személyszállítás, közútak, közúti teherforgalom és 
tömegközlekedés 
493101 Városi és elővárosi vasúti személyszállítás 
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
 
Vízközmű, csatorna, energia 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
 
 
Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok 
842152 Nemzetközi oktatási együttműködés 
842153 Nemzetközi kulturális együttműködés 
842155 Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolata 
 
Közbiztonság, tűz és katasztrófa elhárítás 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
 
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
 
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910422 Védett természeti terüeltek és természeti értékek megőrzése és fenntartása 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
 
Sport és mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás 
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
932911 Szabadidős park, fürdő, és strandszolgáltatás 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás  
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18./ Záró rendelkezések 
 
18.1.  A jelen megállapodásban nem szabályozott kérésekben a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről, valamint az önkormányzatokról szóló jogszabályok 
vonatkozó hatályos rendelkezései az irányadóak.  
 
18.2. A Társulás a jelen megállapodás aláírásával határozatlan időre jön létre.  
A jelen megállapodás akkor lép hatályba, amely napon az utolsó alapító tag aláírta a jelen 
megállapodást. 
 
A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 
között tárgyalásos formában rendezni. Ennek sikertelensége esetén a tagok bírósághoz 
fordulhatnak. Jogvitáik esetére a felek alávetik magukat 10MFt perértékig a Budakörnyéki 
Bíróság, ezen összeg feletti perérték esetében a Pest megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességének. 
 
18.3. A jelen megállapodást a Társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
A társulási megállapodás mellékletei: 
 

a.) Társulási megállapodást jóváhagyók aláírási címpéldánya 
b.) A megállapodást jóváhagyó képviselőtestületi határozat  

 
 
Kelt, Gyál, 2011. május 4.   
 
 
 
Polgármesterek aláírása:  
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
 
………………………………………   …………………………………… 
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………………………………………   …………………………………… 
 
A megállapodást jóváhagyó képviselőtestületi határozatok:  
 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 
………………………………………   …………………………………… 
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204/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Mely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (2030 Érd, Alsó 
u. 1.) képviseletében: T. Mészáros András polgármester (továbbiakban: Érd MJV 
Önkormányzata), másrészről a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (2030 Érd, Alsó u. 1.) 
képviseletében: Németh József elnök (továbbiakban: kisebbségi önkormányzat) között a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII., az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), a mindenkor hatályos költségvetési 
törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet, az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján. 
 

 
 A Kisebbségi Önkormányzat működésének biztosítása 

 
 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat számára, 
működésének biztosítására a Polgárok Háza (Érd, Alsó u. 3.) épületében található ….. 
em. …….sz. helyiségre vonatkozóan ingyenes használati jogot biztosít. 
A helyiség birtokbaadására ……év …………. hó…….napján kerül sor, melyről 

átadás- átvételi jegyzőkönyv készül. 
 

2. Az 1. pontban meghatározott helyiség, jelen megállapodás mellékletét képező 
leltáríven rögzített eszközökkel, berendezési tárgyakkal együtt kerül használatba 
adásra. 

 
3. A használati jog a kisebbségi önkormányzatot fennállásának időtartama alatt illeti 

meg. A kisebbségi önkormányzat a megszűnését követően a helyiséget köteles 
rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban Érd MJV Önkormányzata birtokába 
visszabocsátani. 

 
4. A kisebbségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy a használat teljes időtartama alatt a 

helyiséget kizárólag működésével összefüggésben, rendeltetésszerűen köteles 
használni, melynek ellenőrzésére Érd MJV Önkormányzata bármikor jogosult. 

 
5. A kisebbségi önkormányzat részére átadott helyiséget terhelő valamennyi közüzemi 

költséget, továbbá a vezetékes távbeszélő költségeit Érd MJV Önkormányzata viseli.  
 

 
6. A használati joggal kapcsolatos egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai 

az irányadóak. 
 
 
 
 
 
 
 



ÉrdI�KÖzLÖny

314

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

7. A kisebbségi önkormányzat közcélú rendezvényeinek (különösen: közmeghallgatás, 
lakossági fórum, közösségi napok, kulturális rendezvények) megtartásához e célokra 
alkalmas egyéb helyiséget is igényelhet. Erre vonatkozó kérelmét az igénybevétel 
előtt 15 nappal írásban, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, Szervezési és 
Törvényességi Iroda vezetője felé be kell nyújtania. 

 
8.  Az Önkormányzat ezen felül biztosítja a kisebbségi önkormányzat részére testületi 

működése egyéb feltételeit. A működéssel kapcsolatos igényeket a Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője felé be kell 
nyújtani, aki koordinálja a Polgármesteri Hivatal részéről adódó feladatokat és 
megteszi a szükséges intézkedéseket, továbbá kérés esetén gondoskodik a postai, 
kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátásáról, amelyek a kisebbségi 
Önkormányzatnál jelentkeznek, továbbá nyilvántartja a Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő-testülete által hozott döntéseket. A fentiekkel kapcsolatos költségeket Érd 
MJV Önkormányzata viseli.  

 
 

A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának és végrehajtásának rendje 
 
A megállapodás részletesen meghatározza a kisebbségi önkormányzat költségvetése 
elkészítésére, jóváhagyására és végrehajtására vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, 
valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét. 
 
A megállapodás kiterjed: 

- a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, 
- a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére, 
- a beszámoló elkészítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére, 
- a vagyontárgyak kezelésének rendjére, 
- a számviteli, pénzügyi és információszolgáltatási tevékenység végzésének rendjére, 
- a belső ellenőrzés elvégzésének rendjére. 

 
A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést, valamennyi 
tevékenység során a vonatkozó jogszabályi előírások betartását. 
 
1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje 
 

a.) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Jegyző vagy az általa felhatalmazott 
személy az elnökkel áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, 
illetőleg a lehetséges bevételi forrásokat. Az egyeztetést október 30-ig kell lefolytatni. 
A kisebbségi önkormányzat véleményét a koncepciótervezethez csatolni kell. A 
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Polgármester november 30-ig 
benyújtja a Közgyűlésnek. 

 
b.) A Jegyző vagy az általa felhatalmazott személy a költségvetési rendelettervezetet 

egyezteti az elnökkel a kisebbségi önkormányzatot érintő kérdésekben, a vitás 
kérdéseket tisztázzák, tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatot a költségvetés 
készítésére vonatkozó határidőkről. 

 
c.) A Költségvetési Törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes 

információk megismerése után a Jegyző vagy az általa felhatalmazott személy 
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folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek keretében az elnök rendelkezésére bocsátja 
a kisebbségi önkormányzatra vonatkozó adatokat. Az egyeztetést a Költségvetési 
Törvény kihirdetését követő 15 napon belül kell lefolytatni. 

 
d.) A kisebbségi önkormányzat költségvetését – amelyben meghatározásra kerülnek a 

működési bevételek és kiadások, ezek között az önkormányzat támogatása bevételként 
– a kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és elfogadásáról 
határozatban dönt legkésőbb a Költségvetési Törvény kihirdetését követő 30 napon 
belül olyan időpontban, hogy a döntése beépíthető legyen Érd MJV Önkormányzata 
költségvetési javaslatába. 

 
e.) Érd MJV Önkormányzata költségvetési rendelettervezetét a Polgármester nyújtja be a 

Közgyűlésnek február 15-ig. Ha a Költségvetési Törvény kihirdetésére a költségvetési 
évben kerül sor, a benyújtási határidő a Költségvetési Törvény kihirdetését követő 45 
nap (amennyiben a törvény másként nem rendelkezik). A rendelettervezethez a 
kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján előirányzati adatokat az 
elnök szolgáltatja. A Közgyűlés a kisebbségi önkormányzat költségvetésére 
vonatkozóan az önkormányzati támogatás meghatározásán túl nem rendelkezik 
döntési jogosultsággal. 

 
f.) Érd MJV Önkormányzata rendeletében dönt a saját költségvetéséről és beépíti abba a 

kisebbségi önkormányzat költségvetését, amely a költségvetésről szóló rendeletben 
elkülönítetten szerepel. Az önkormányzat rendelete tartalmazza a nemzetiségi 
feladatok finanszírozásának együttes és kisebbségi önkormányzatonkénti összegét, 
legalább a következő tételekre kiterjedően: az állami támogatás jogcímenként, az 
önkormányzat támogatása általánosan, az egyéb, államháztartáson belülről származó 
bevételek. 

 
g.) Amennyiben Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése a saját költségvetése tárgyalásakor 

az előterjesztésben foglalt – a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatában 
szereplő – kisebbségi önkormányzatnak juttatandó támogatás összegén változtat, ez 
érinti a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát. Ez esetben a kisebbségi 
önkormányzat képviselő-testületének a költségvetést újra kell tárgyalnia és az új 
támogatás összegével új határozatot kell hoznia. Érd MJV Önkormányzat 
Közgyűlésének költségvetési rendeletébe az új határozat épül be. 

 
h.) Érd MJV Önkormányzata a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem 
tartozik. 

 
i.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a kisebbségi önkormányzat tartozásaiért 

Érd MJV Önkormányzata nem tartozik. 
 
 
2. A költségvetési előirányzatok módosítása 
 
Érd MJV Önkormányzata költségvetési rendeletébe beépült kisebbségi önkormányzati 
előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók. A 
költségvetési előirányzat módosításáról az elnök az erről szóló határozat meghozatalát követő 
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3 munkanapon belül tájékoztatja a Jegyzőt. E módosítások Érd MJV Önkormányzat 
költségvetési rendelete kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők. 

 
 
3. Költségvetési információ 
 
A testületek által jóváhagyott éves költségvetésről a Pénzügyminisztérium által kiadott 
nyomtatványgarnitúra felhasználásával – az államháztartás pénzügyi információs rendszere 
keretében – adatszolgáltatást kell teljesíteni. 
 

a.) A Közgazdasági Iroda elkészíti – a vonatkozó kormányrendelet és a 
pénzügyminisztériumi tájékoztató alapján – a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával 
Érd MJV Önkormányzata költségvetéséről a költségvetési információt, amely a 
kisebbségi önkormányzat költségvetését is tartalmazza. 

 
b.) Az elnök a fentiekre kiterjedően a Közgazdasági Iroda útján Érd MJV 

Önkormányzatának beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és 
beszámol a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének a költségvetési határozata 
időarányos teljesítéséről. A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy 
fogadja el, és erről az önkormányzatnak információt úgy szolgáltat, hogy Érd MJV 
Önkormányzat Közgyűlése a beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon 
tenni. A kisebbségi önkormányzat költségvetési beszámolóját a Közgazdasági Iroda 
készíti el oly módon, hogy az Érd MJV Önkormányzata költségvetési beszámolójával 
egybeépíthető, illetve összevonható legyen. 

 
c.) A Közgazdasági Iroda az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt – ha a 

Költségvetési Törvény másként nem rendelkezik – a törvény kihirdetését követő 60 
napon belül a Magyar Államkincstárhoz nyújtja be. 

 
 

A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje 
 
A kisebbségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Polgármesteri 
Hivatal Közgazdasági Irodája. 
 
A Közgazdasági Iroda a kisebbségi önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak 
figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok 
betartása mellett gazdálkodási feladatait. 
Az operatív gazdálkodási feladatok, beszámolási kötelezettség határidőben történő teljesítése 
érdekében a kisebbségi önkormányzat a havi könyvelési bizonylatokat a tárgyhónapot követő 
hónap 5. napjáig bocsátják a Közgazdasági Iroda rendelkezésére.  
 
 
1.  Kötelezettségvállalás és utalványozás rendje 
 

a.) A kisebbségi önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy más teljesítési 
kötelezettséget vállalni, vagy ilyen követelést előírni az elnök, vagy a kisebbségi 
önkormányzat képviselő-testülete által felhatalmazott képviselő jogosult. A 
kötelezettségvállalásért a kisebbségi önkormányzat vállalja a felelősséget az Áht. 
74/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. 
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b.) Az utalványozásra az Áht. 74/A § (1) bekezdése alapján az Elnök  vagy az általa 

meghatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.  
 
 
2. Ellenjegyzés 
 
Az Áht. 74/A §.(3) bekezdése alapján a kisebbségi önkormányzat határozattal történő döntése 
és megbízása alapján az ellenjegyzést a helyi kisebbségi önkormányzat testületének tagja is 
végezheti a törvényi rendelkezésben megfogalmazott kivételekkel. 
Amennyiben ilyen megbízást nem ad a kisebbségi önkormányzat, továbbá ha az 
összeférhetetlenség esete fennáll, a kötelezettségvállalás, illetőleg a követelés előírásának, 
továbbá az utalványozásnak az ellenjegyzésére, értékhatárra való tekintet nélkül a Jegyző, 
vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. 

 
a.) Az ellenjegyzésre jogosult személy feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a 

kötelezettségvállalás és utalványozás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és 
biztosított-e a fedezet. 

 
b.) Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az 

utalványozás az a.) pontban foglaltakkal ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra 
felhívni az elnök figyelmét. Ha a kötelezettséget vállaló és utalványozó továbbra is 
ragaszkodik a jogszabállyal, illetve önkormányzati rendelettel, határozattal ellentétes 
utasításhoz, az ellenjegyző az utalványra rávezeti, hogy „az ellenjegyzés utasításra 
történt”. Erről az ellenjegyzésre jogosultnak a kisebbségi önkormányzat képviselő-
testületét 8 napon belül tájékoztatni kell. 

 
 
3. Szakmai teljesítés igazolás, érvényesítés 
 
A szakmai teljesítés igazolása során ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a kiadások 
teljesítésének jogosságát, összegszerűségét. 
A szakmai teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. Szakmai teljesítés igazolást 
a kisebbségi önkormányzat képviselője végezhet a kisebbségi önkormányzat képviselő 
testületétől kapott felhatalmazás alapján. 
 
A szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, 
a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási 
számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait megtartották-e. 
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított 
összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 
Az érvényesítés feladatát a Közgazdasági Iroda e feladattal felhatalmazott pénzügyi-
számviteli szakképesítéssel rendelkező dolgozója végzi. 
 
 
 
 
4. Pénzellátás, bankszámlarend 
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4.1. Pénzellátás 
 

a.) A kisebbségi önkormányzatot megillető- az éves Költségvetési Törvényben 
meghatározott – éves előirányzat négy egyenlő részben, a Költségvetési Törvény 
előírásai szerint kerül átutalásra a gazdálkodást lebonyolító Polgármesteri Hivatal 
költségvetési elszámolási számlájára. 

 
b.) Az önkormányzat saját támogatását a Költségvetési Törvényben előírt határidők 

figyelembe vételével, szintén négy egyenlő részben bocsátja a kisebbségi 
önkormányzat rendelkezésére. Indokolt esetben ettől eltérni külön kérelemre lehet. A 
Közgazdasági Iroda gondoskodik az előirányzat elkülönített kezeléséről. 

 
c.) A Közgazdasági Iroda a kisebbségi önkormányzat számára olyan analitikus 

nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel 
kísérését. 

 
d.) A kisebbségi önkormányzat a készpénzforgalomról az alábbi nyilvántartásokat vezeti: 

- a készpénzben teljesített ki- és befizetésekről kiadási és bevételi bizonylatokat állít ki 
- a készpénzforgalomról havi összesítésű pénztárkönyvet készít.  

 
4.2. Bankszámlarend 
 

a.) A kisebbségi önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a kisebbségi 
önkormányzat részére megnyitott alszámlán bonyolítja. Az alszámla feletti 
rendelkezési jog az elnököt és az ellenjegyzésre a 2.2 pontban foglaltak szerinti 
meghatalmazottat illetve jogosultat – a banki aláírás-bejelentés szerint – együttesen 
illeti meg. 

 
b.) A Közgazdasági Iroda biztosítja, hogy a számvitel és analitikai nyilvántartás során a 

kisebbségi önkormányzat bevétele, kiadása, pénzmaradványa elkülönítetten 
kimutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét. 

 
 
5. A vagyontárgyak kezelésének rendje 
 

a.) A kisebbségi önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Közgazdasági Iroda 
vezeti, amely tartalmazza a megalakuláskor juttatott vagyont és folyamatosan a 
vagyonváltozást. A nyilvántartás vezetéséhez szükséges információkat, 
dokumentumokat az elnök biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó 
bizonylatokat szolgáltatja. 

 
b.) A kisebbségi önkormányzat vagyonával való gazdálkodás a kisebbségi önkormányzat 

határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással – értékesítés és beszerzés – 
összefüggő kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés a 2. 
pontban foglaltak szerint bonyolódik. 

 
c.) A leltározás megszervezése a Közgazdasági Iroda feladata, amelyben az elnök vagy az 

általa kijelölt kisebbségi képviselő közreműködik. 
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6. Beszámolás, információszolgáltatás 
 
6.1. Költségvetési beszámoló 
 

a.) Az éves költségvetési beszámoló – a zárszámadási előterjesztés és rendelettervezet – 
elkészítéséhez az adatokat a Közgazdasági Iroda a tárgyévet követő év január 31-ig, a 
féléves beszámoló adatait az adott év július 15-ig adja át az elnöknek. 

 
b.) Az elnök közreműködik a beszámolók összeállításában, a vonatkozó részadatok 

elkészítésével (nyomtatványgarnitúra meghatározott űrlapjai). 
 

c.) A Közgazdasági Iroda Érd MJV Önkormányzata – a kisebbségi önkormányzat adatait 
is tartalmazó – éves és féléves költségvetési beszámolóját a beszámoló elkészítését 
követő 8 munkanapon belül megküldi a Magyar Államkincstárhoz. 

 
d.) Érd MJV Önkormányzata, Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetét a 

költségvetési évet követő 4 hónapon belül a Polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. A 
rendelettervezethez a kisebbségi önkormányzat költségvetési beszámoló adatait az 
elnök szolgáltatja. 

 
e.) A Polgármester Érd MJV Önkormányzata gazdálkodásának első félévi helyzetéről 

szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről – a következő évi költségvetési 
koncepcióhoz kapcsolódóan – november 30-ig tájékoztatja a Közgyűlést. A kisebbségi 
önkormányzat elnöke közreműködik a tájékoztató elkészítésében. 

 
 
6.2. Évközi egyéb információk 
 

a.) A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi 
intézkedésektől függően a Polgármesteri Hivatal teljesíti, amelyben adott esetben a 
kisebbségi önkormányzat elnöke közreműködik 

 
b.) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévente – a negyedévet 

követő hónap 20-ig – a Közgazdasági Iroda adatot szolgáltat az elnök részére. 
 
 
6.3. Belső ellenőrzés 
 

a.) A kisebbségi önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése – a 
Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részeként – a függetlenített belső ellenőrzés 
feladatát képezi. 

 
b.) A belső ellenőrzés a kisebbségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos 

megállapításainak realizálása az elnök feladata, aki a Polgármestert tájékoztatja a 
belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról. 
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A felek megállapodnak abban, hogy az Együttműködési Megállapodást évenként, legkésőbb a 
költségvetési koncepció elkészítésével egyidőben felülvizsgálják, és szükség szerint 
módosítják.  
 
A Jegyző a megállapodás vonatkozó jogszabály változása miatti módosításának 
szükségességét a települési és a kisebbségi önkormányzatnak jelzi, a települési és a kisebbségi 
önkormányzat a megállapodást szükség esetén határozatával módosítja. 
 
Az Együttműködési Megállapodást az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése a 204/2011. (V.26.) KGY. határozatával, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 
képviselő-testülete a 4/2011. (V.9.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Érd, 2011. ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
  
        T. Mészáros András            Németh József   
Önkormányzat képviseletében                          Kisebbségi Önkormányzat képviseletében 
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205/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 

ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT 

2011.  
 

I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése __/2011. (V.26.) KGY. 
határozata alapján pályázatot hirdet a városban létesült épületek építészeti 
színvonalának díjazására. 
A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő megvalósult épületek 
minta értékkel szolgáljanak a városunkban egyre növekvő számban építkezők 
számára. A pályázat elősegítheti az épített környezet alakításában közreműködők – 
döntéshozók, beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, 
hogy a közvélemény figyelmét felhívjuk épített környezetünk fejlesztésének fontosságára. 

II. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósult 
városépítészeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) részt vehet 
minden olyan személy, aki a megvalósításában felelős tervezőként közreműködött, 
és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az épület, alkotás 
megvalósításában közreműködők együttesen jelentkezhetnek, egy épület, 
épületegyüttes egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet részt a pályázaton. 
Amennyiben a tervező, egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor ehhez mellékelnie kell 
a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos beleegyezését. Ha a tulajdonos nyújtja 
be a pályázatot, akkor az építész-tervező írásos beleegyezését kell mellékelnie. A 
kivitelezőnek az építész-tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt 
mellékelnie kell. A pályázatra csak olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek 
tervezője azonos az építési és használatbavételi engedélyben feltüntetettel.  

Feltétel továbbá: 
 A pályázat beadásának időpontját megelőző három éven belül került sor az épület ill. 

egyéb létesítmény használatbavételi engedélyének megadására, jóváhagyására 
megvalósítására, létrehozására 

 Építésnél, telepítésnél az országos szakmai előírások, és az érvényes szabályozási 
tervben rögzített előírásokat maradéktalanul betartották, az engedély kiadását 
követően a megvalósítás során építésrendészeti eljárásra okot adó szabálysértés 
nem történt. 

 A pályázók és az ehhez hozzájárulásukat adók vállalják a teljes nyilvánosságot. 
 A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára – ha a Bizottság kéri – a 

létesítmények és azok környezetének részletes megtekintését, feltéve, hogy a 
látogatás időpontjáról szóló értesítést legalább 8 nappal korábban megkapják.  

III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA 
1. A pályázatot 2011. július 29-ig kell az érdi Polgármesteri Hivatal Főépítészéhez 

személyesen vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 3. Polgárok Háza). 
2. A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a pályázat megnevezését feltüntetve) 

elhelyezve, egybekötve (vagy fűzve) kell összeállítani. 
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3. A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiányosan benyújtott pályaműveket kizárhatja a 
pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a pályázati kiírás 
feltételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének alávetik magukat. 

IV. PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK 

 A pályázatra benyújtandó munkarészek az alábbiak: 
 nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de érintett tervező és (vagy) építtető, megbízó 

hozzájárulási nyilatkozataival (ezeket csomagoláson belül kell elhelyezni), 
 teljes építési engedélyezési vagy jóváhagyási tervdokumentáció, eredeti vagy 

még értékelhető méretűre kicsinyített méretarányban (műszaki leírás, alaprajzok, 
metszetek, homlokzatok, helyszínrajz), 

 építési és használatbavételi engedély, vagy egyéb létesítmény esetén az ezzel 
egyenértékű okirat, 

 fényképek: legalább 4 db a létesítményről, különböző nézőpontokban felvéve. 
 A dokumentáció legkisebb mérete A/4, legnagyobb mérete A/3 lehet. 

V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG 
 A Bíráló Bizottságot a Város Polgármestere, Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságának 
Elnöke, az Oktatási és Művelődési Bizottság Elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara 
Elnöke, felkért építész oktató, vagy más szaktekintély, és a Városi Főépítész 
alkotják. A Bizottság elnöke a Polgármester, előadója a Városi Főépítész. A 
Bíráló Bizottság egyszerű többségi szavazással dönt. 

VI. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA 
1. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai az alábbiak: 

 az épület, létesítmény, telepítése, környezetbe illesztése, 
 az alaprajzi és a térbeli belső elrendezés megoldása,  
 a létesítmény építészeti formálása, 
 a szerkezet kialakítása, a részletképzések színvonala. 

2. A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket a beadási határidőtől számított 15 napon 
belül elbírálja és javaslatot tesz a Képviselő testületnek a díjazásra.  Egy évben 
legfeljebb két díj adható ki. 

3. A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet szerinti összeg (jelenleg Érdi Építészeti 
Nívódíj összege 200.000,- Ft) áll rendelkezésre. A díjazott pályázatok alkotói 
emlékplakettet és oklevelet vehetnek át. 

VII. A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA 
A pályázaton eredményt elért pályaművek a helyi sajtóban bemutatásra kerülnek. A 
díjazásban nem részesített terveket az eredményhirdetéstől számított fél éven belül lehet 
átvenni személyesen a városi főépítésznél. 

Érd, 2011. május 26. 
 
 
 
A pályázati kiírás és nevezési lap beszerezhető 2011. május 30-tól Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportnál (2030 Érd, Alsó u. 3. Polgárok Háza., 
114. sz. iroda), vagy megtalálható a www.erd.hu honlapon. További felvilágosítást ad 
Fehérné Tölgyesi Ildikó ill. Korsós Monika a 06-23-522-396 telefonszámon. 



323

III��MELLÉKLETEK I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

 

 

 
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS 
VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA 

 

K I V O N A T 
 
 

a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 
2011. május 17-ei üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 
 

17/2011. (V. 17.) VÜVB. 
állásfoglalás 

 
 

pályázat kiírásáról az Érdi Építészeti Nívódíjra 
 
 
 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a 
határozati javaslat elfogadását. 
 

 
 
 
 
 
 

                                  Szabó Béla 
                                                                                                                   elnök 
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206/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 
 

1. sz. melléklet 
 

Alapító okirat módosítás 
 

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 53/2011. (II.24.) KGY. határozattal elfogadott Alapító 
okirata az alábbiak szerint módosul: 
 
Az Alapító okirat  17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„17. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban:10 % 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
Az Alapító okirat 23. pontja a következők szerint módosul: 
 
„23. Záró és hatályba lépő rendelkezések: 
 

 A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait a Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza. 

 Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 206/2011. (V.26.) KGY. 
határozatával fogadta el.  

 Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. június 1. 
   Ezzel egyidejűleg az 53/2011. (II.24) KGY. határozattal  kiadott  alapító okirat 

hatályát veszti.” 
 
 
 

Érd, 2011. május 26. 
 
 

 
 

                           T. Mészáros András 
                        polgármester 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzését elvégezte: 
 
 
 

dr. Ferencz Dóra 
jegyző 
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2. sz. melléklet 

 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

Alapító okirata 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében, továbbá a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 68. § b) pontjában megfogalmazottak alapján Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 
 
 
1. A költségvetési szerv megnevezése: Csuka Zoltán Városi Könyvtár    

       
2. Székhelye: 2030 Érd, Hivatalnok u. 14. 

 
3. Tagintézménye: nincs 

 
4. Intézményegysége: nincs 

 
5. Telephelyei: - Zenei Könyvtár 

2030 Érd, Alsó u. 27. 
- Jószomszédság Könyvtár 
2030 Érd, Sárd u. 37-39. 
- Parkvárosi fiókkönyvtár 
2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 206-208. 
 

6.  A költségvetési szerv alapító szerve: Érd Községi Tanács 
2030 Érd, Budai u. 4. 
 

7.  Az alapítás éve: 1954.  
(141/1954.(VII.27.)sz. tanácsi vb. 
határozat) 
 

8. A költségvetési szerv fenntartója, az 
alapítói jogok gyakorlója: 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u.1-3. 
 

9. A költségvetési szerv irányító szerve: 
 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

10. Az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1-3. 
 

11. Az irányító szerv vezetője: Érd Megyei Jogú Város polgármestere 

12. A költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási 
területe   
 

13. A költségvetési szerv által ellátott 
közfeladat: 

nyilvános könyvtári ellátás, az 1997. évi 
CXL. tv. 55. és 65. §-ban foglaltak 
szerint   
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14. A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogkör alapján: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját 
költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.  
 

15. A költségvetési szerv típusa:  nyilvános könyvtár 
 

16. Költségvetési szerv fő alaptevékenység szerinti szakágazati besorolás: 
 
910100   Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége szakfeladatrend szerint: 
 
910121   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122   Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123   Könyvtári szolgáltatások 
181400   Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
581100   Könyvkiadás 
581400   Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
581900   Egyéb kiadói tevékenység 
821900   Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

  
17. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 
  
18.   A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A fenntartó önkormányzat által, az 

költségvetési szerv használatába adott önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon 
körébe tartozó alábbi ingatlanok használati joga: 
a Hivatalnok u. 14. sz. alatti székhelyén található könyvtárépület 19270 hrsz-ú, a 
telephelyein az Alsó u. 27. 22582/1 hrsz-ú, a Sárd u. 37-39. szám alatti 20821 hrsz-ú 
könyvtárépületek, a  7322, 7351 hrsz-ú Parkvárosi Közösségi Ház könyvtárrészlege. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a székhelyén és telephelyein leltár 
szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.  

  
19.   A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a 

vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 
elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint 
gyakorolja, figyelembe véve a közgyűjteményi intézmények leltározási 
szabályzatára vonatkozó külön jogszabályokat. 

  
20.    A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya:  

 Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján. 

 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka 
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései alapján. 

  
21.   A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A költségvetési szerv 

vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás 
útján határozott időre. 
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22. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, 
valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak.  

  
23.   Záró és hatályba lépő rendelkezések: 

 A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait a 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 206/2011.(V.26.) 
KGY. határozatával fogadta el.  

 Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. június 1. 
   Ezzel egyidejűleg az 53/2011. (II.24.) KGY. határozattal  kiadott  alapító 

okirat hatályát veszti. 
              
 

 
 

Érd, 2011. május 26. 
 
 

 
 

                           T. Mészáros András 
                        polgármester 
 
 
Törvényességi ellenőrzését elvégezte: 
 
 
 
 

dr. Ferencz Dóra 
jegyző 
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207/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 

1. sz. melléklet 
 

Alapító okirat módosítás 
 
 

A Szepes Gyula Művelődési Központ 54/2011. (II.24.) KGY. határozattal elfogadott 
Alapító okirata az alábbiak szerint  módosul: 
 
Az Alapító okirat 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.” 
 
Az Alapító okirat 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
„23. Záró és hatályba lépő rendelkezések: 
 

 A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait a Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza. 

 Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 207/2011. (V.26.) KGY. 
határozatával fogadta el.  

 Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. június 1. 
   Ezzel egyidejűleg az 54/2011. (II.24.) KGY. határozattal kiadott  alapító okirat 

hatályát veszti.” 
 
 

Érd, 2011. május 26. 
 
 

 
 

                           T. Mészáros András 
                        polgármester 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzését elvégezte: 
 
 
 

dr. Ferencz Dóra 
jegyző 
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2. sz. melléklet 
 

Szepes Gyula Művelődési Központ 
Alapító okirata 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében, továbbá a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottak alapján Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlése az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv megnevezése: Szepes Gyula Művelődési Központ    

       
2. Székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 9. 

 
3. Tagintézménye: nincs 

 
4. Intézményegysége: nincs 

 
5. Telephelyei: - Szövőműhely 

  2030 Érd, Enikő u. 2. 
- Közösségi, szakköri helyiség 
  2030 Érd, Enikő u. 2. 
- Közösségi, szakköri helyiség 
  2030 Érd, Enikő u. 2/b. 
 

6.  A költségvetési szerv alapító szerve: Érd Nagyközségi Tanács 
2030 Érd, Budai út. 4. 
 

7.  Az alapítás éve: 1972.  
 

8. A költségvetési szerv fenntartója, az 
alapítói jogok gyakorlója: 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u.1-3. 
 

9. A költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

10. Az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1-3. 
 

11. Az irányító szerv vezetője: Érd Megyei Jogú Város polgármestere 
 

12. A költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási 
területe   
 

13. A költségvetési szerv által ellátott 
közfeladat: 
 

közművelődési tevékenység 
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14. A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogkör alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját 
költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.  

  
15. A költségvetési szerv típusa: művelődési központ 
   
16. Költségvetési szerv fő alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: 

 
932900   M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége szakfeladatrend szerint: 
 
910501   Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502   Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
910301   Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302   Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
591411   Film-, videó és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, 

szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken 
821900   Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
855933   Foglalkoztatást elősegítő képzések 
855937   M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
932918   Mindenféle M.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919   M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
900400   Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
581900   Egyéb kiadói tevékenység 
682002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

  

17. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 

            
18.    A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A fenntartó önkormányzat által, a 

költségvetési szerv használatába adott önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon 
körébe tartozó alábbi ingatlanok használati joga: a székhelyén található 22567 hrsz-
ú, a telephelyein az Enikő utca 2. és 2/b. sz. alatti 22552/16/A-91, 22552/16/A/92, 
22552/16/A/88, 22552/16/A/93 hrsz-ú üzlethelyiségek. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a székhelyén és a telephelyeken leltár 
szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.  

  
19. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a 

vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 
elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint 
gyakorolja. 

  
20.     A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya:  

 Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján. 

 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka 
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései alapján. 
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21.   A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: a költségvetési szerv 
vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás 
útján határozott időre. 

  
22.   A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, 

valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak. 
  
23. Záró és hatályba lépő rendelkezések: 

 A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e 
tartalmazza. 

 Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 207/2011. 
(V.26.) KGY. határozatával fogadta el.  

 Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. június 1. 
   Ezzel egyidejűleg az 54/2011. (II.24.) KGY. határozattal  kiadott  alapító 

okirat hatályát veszti. 
 
 
 
Érd, 2011. május 26. 
 
 

 
                    T. Mészáros András 

                        polgármester 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzését elvégezte: 
 
 
 
 

dr. Ferencz Dóra 
jegyző 
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209/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 

1. sz. melléklet 
                                 Alapító Okirat módosítás 
 
 
Érd Megyei Jogú Város Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
265/2009.(IX.10.)  KGY. határozattal elfogadott Alapító Okirata az alábbiak szerint módosul: 
 
Az Alapító Okirat bevezető rendelkezése a következők szerint módosul: 
 
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88. § (2) valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében 
megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:” 
 
Az Alapító Okirat 16. pontja a következők szerint módosul: 
 
„A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogkör alapján: 
Önállóan működő költségvetés szerv. A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint, a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.) látja el a 
pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait.” 
 
Az Alapító Okirat 18. pontja az alábbi tevékenységgel egészül ki: 
 
682002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
 
Az Alapító Okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„Tanszakok tantárgyak:  
 Tanulmányaikat már megkezdett tanulók számára kifutó rendszerben:  

Hangszeres tanszakok: zongora, trombita, kürt, harsona, tuba, furulya, fuvola, 
klarinét, 
szaxofon, hegedű, gordonka, citera, gitár, harmonika, ütő 
Vokális tanszak: magánének 
Elméleti tanszakok, tantárgyak:  szolfézs, zenetörténet – zeneirodalom, zeneismeret 
Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus, kamaraének 
A székhelyen és telephelyeken oktatható tanszakok és létszámaik – a maximálisan 
felvehető tanuló létszám figyelembe vételével – tanévenként változhatnak. 
 

A 2011/2012-es tanévben belépő tanulók számára felmenő rendszerben: 
Klasszikus zene 
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott 
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 
Akkordikus tanszak tantárgyai: harmonika, gitár, ütő 
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka 
Vokális tanszak tantárgyai: magánének 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret,  zenetörténet-     
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zeneirodalom,zeneelmélet                                                                                                                                                                                                                                               
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 
Népzene 
Pengetős tanszak tantárgyai: citera 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, 
szolfézs „ 

 
Az Alapító okirat 24. és 25. pontjai törlésre kerülnek, a további pontok számozásának 
ételemszerű változása mellett. 
 
Az Alapító okirat korábbi számozás szerinti 31. pontja a következők szerint módosul:  
 
„29. Záró és hatályba lépő rendelkezések: 
 

 A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e 
tartalmazza. 

 Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 209/2011. (V.26.)  KGY. 
határozatával fogadta el.   

 Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. június 1. 
      Ezzel egyidejűleg a 265/2009. (IX.10.) KGY. határozattal  kiadott alapító okirat 

hatályát veszti.” 
 
Érd, 2011. május 26. 
 
 
 
 

          T. Mészáros András 
                                            polgármester 
 
Törvényességi ellenőrzését elvégezte: 
 
 
 
 

dr. Ferencz Dóra 
 jegyző 
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2. számú melléklet 

 
Érd Megyei Jogú Város  

Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Alapító Okirata 

 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88. § (2), valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében 
megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 
 
 
1. A költségvetési szerv megnevezése: Lukin László Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 
 

2. OM azonosító: 039974 
 

3. Székhely: 2030 Érd, Felső u. 33. 
 

4. Tagintézménye: nincs 
 

5. Intézményegységei: nincs 
 

6. Telephelyei: Széchenyi Általános Iskola 
2030 Érd, Diósdi út 95-101. 
 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21. 
 
Móra Ferenc Általános Iskola 
2030 Érd, Holló tér 1. 
 
Teleki Sámuel Általános Iskola 
2030 Érd, Törökbálinti út 1.  
 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium 
2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/b. 
 
Batthyány Általános Iskola 
      2030 Érd, Fácán köz 
 
Lukin László Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
2030 Érd, Felső u. 45. 
 

  7. A költségvetési szerv alapító szerve: Érd Községi Tanács 
2030 Érd, Budai u. 4. 
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  8. Az alapítás éve: 1966. 

 
 9. A költségvetési szerv fenntartója, az 

alapítói jogok gyakorlója: 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó u.1-3. 
 

10. A költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

11. Az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1-3. 
 

12. Az irányító szerv vezetője:                     Érd Megyei Jogú Város polgármestere 
 

13. A költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási 
területe és vonzáskörzete 
 

14.   A költségvetési szerv jogállása: Jogi személyként működő, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv 
 

15. A költségvetési szerv által ellátott 
közfeladat:  
 

közoktatás 

16. A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogkör alapján: 
Önállóan működő költségvetés szerv. A költségvetési szervek közötti megállapodás 
szerint, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 
19-21.) látja el a pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait. 
 

17. A költségvetési szerv típusa: 
 

alapfokú művészetoktatási intézmény 

18. A költségvetési szerv fő alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása:   
      8520  Alapfokú oktatás 
       

 A költségvetési szerv alaptevékenysége ( a szakfeladatrend alapján):  
 852000       Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex   
támogatása 
852031  Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123  Könyvtári szolgáltatások 

 900400       Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

 682002       Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Az alapfokú művészetoktatási intézményben művészeti oktatás-nevelés folyik. Az 
alapfokú művészetoktatás megalapozza a művészeti kifejező készségeket, illetve 
előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra.  
A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti  alapvizsgát,   
az  utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően művészeti záróvizsgát tehet. 
 

19. Művészeti ágak: 
 

zeneművészet 
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20.   Tanszakok tantárgyak: 

Tanulmányaikat már megkezdett tanulók számára kifutó rendszerben: 
Hangszeres tanszakok: zongora, trombita, kürt, harsona, tuba, furulya, 
fuvola, klarinét, 
szaxofon, hegedű, gordonka, citera, gitár, harmonika, ütő 
Vokális tanszak: magánének 
Elméleti tanszakok, tantárgyak:  szolfézs, zenetörténet – zeneirodalom, 
zeneismeret 
Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus, kamaraének 
A székhelyen és telephelyeken oktatható tanszakok és létszámaik – a 
maximálisan felvehető tanuló létszám figyelembe vételével – tanévenként 
változhatnak. 

 
A 2011/2012-es tanévben belépő tanulók számára felmenő rendszerben: 

Klasszikus zene 
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott 
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, 
tuba 
Akkordikus tanszak tantárgyai: harmonika, gitár, ütő 
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka 
Vokális tanszak tantárgyai: magánének 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret,  
zenetörténet-     
zeneirodalom,zeneelmélet                                                                                                     
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 
Népzene 
Pengetős tanszak tantárgyai: citera 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs 
kötelező, szolfézs 

  
21. A költségvetési szerv évfolyamainak 

száma: 
12  évfolyam: 
- 2  előképző 
- 6 alapfokú 
- 4  továbbképző évfolyam 

   
22. A költségvetési szerv által felvehető 

maximális tanuló létszám: 
 
560 fő 

   
23. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 

  682002     Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 5 % 

  
24.   A feladat ellátásához szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 22758 
hrsz-ú és a 22781 hrsz.-ú ingatlan a rajta található iskolaépülettel. A feladatok 
ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök. Az iskola rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a nevelő-oktató 
feladatok ellátásához szabadon felhasználhatja. 
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25.   A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezés joga: 

A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló 
rendeletei szerint gyakorolja. 
 

  
26.   A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya:  

 Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján. 

 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései alapján. 

  
27.   A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg 
nyilvános pályázati eljárás útján. 

  
28. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 

A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott 
intézményi közalkalmazottak. 

  
29. Záró és hatályba lépő rendelkezések: 

 A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait a 
költségvetési szerv SzMSz-e tartalmazza 

 Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 209/2011. 
(V.26.) KGY. határozatával fogadta el.  

 Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. június 1. 
Ezzel egyidejűleg a 265/2009. (IX.10.) KGY. határozattal kiadott alapító 
okirat hatályát veszti. 

 
 
 
 
Érd, 2011. május 26. 
 
 

         T. Mészáros András 
                                            polgármester 
 
 
Törvényességi ellenőrzést végezte: 
 
 
 

dr. Ferencz Dóra 
jegyző 
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211/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA 

 
 
 

 
 
 
 
 

2011 
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1. Bevezetés 
 
Érd Megyei Jogú város minden polgárának és közösségének joga, hogy igénybe vegye az 
önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények szolgáltatásait, a közoktatási 
megállapodásokban szereplő ellátásokat, hogy műveltségét, készségeit gyarapítsa, 
közösségi, művelődési jogait érvényesítse. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL törvény biztosítja a közművelődés intézmény- és 
tevékenységrendszerének védelmét, lehetőséget ad arra, hogy civil szerveződések is 
feladatot vállaljanak a közművelődésben, szabályozza a közművelődés finanszírozási 
rendszerét.  
Kimondja, hogy a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi 
önkormányzatok feladata. 
A törvény 77. §-a felhatalmazza a helyi önkormányzatokat arra, hogy a törvényben 
foglalt közművelődési célkitűzések megvalósítása érdekében a helyi lehetőségekre 
tekintettel koncepciót alkossanak közművelődési feladataik meghatározására. 
A törvény 76. §-a megfogalmazza, hogy a helyi közművelődési tevékenység támogatása a 
települési önkormányzat kötelező feladata. 
A törvény értelmében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapvető 
közművelődési célja, hogy kulturális szolgáltatásokat biztosítson a város lakosságának. A 
közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság 
életminőségét, életesélyét javíthatja, ezért kiemelten támogatja az ezt segítő 
intézményeket és szervezeteket. 
Az önkormányzat célja, hogy a hagyományokat fenntartsa és fejlessze, a már kialakult 
kapcsolatokat erősítse, és újakat alakítson ki. 
 
2. A közművelődési koncepció célja 
 
A közművelődési koncepció elkészítésének célja az Önkormányzat közművelődés-feladat 
ellátási kereteinek megfogalmazása a hagyományok és az eddigi tevékenységek 
tapasztalatai alapján. 
Figyelembe kell venni a helyi társadalom művelődési igényeit, egységes alapelvek szerint 
meghatározni a város által támogatott tevékenységek körét, azok ellátásának módját és 
feltételeit, kijelölni a prioritásokat, a szakmai és finanszírozási alapelveket, továbbá a 
jogszabályi kereteket. 
Meg kell határozni a közművelődés szerepét Érd Megyei Jogú Város fejlődésével 
kapcsolatos önkormányzati elképzelésekben, az önkormányzat érdekeltségét, 
szerepvállalását és felelősségét e folyamatban. 
Alapvető fontosságú meghatározni, hogy melyek az önkormányzat kötelezően és önként 
vállalt közművelődési feladatai. 
 
Összegezve: Érd Megyei Jogú Város közművelődési koncepciójának célja, hogy a helyi 
társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a 
hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat által 
támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, feltételeit, 
finanszírozását, valamint a város közművelődési lehetőségeit igénybe vevők számát 
növelje.  
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Az önkormányzat a koncepcióban vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa 
fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmények tevékenységén keresztül látja 
el. 
Az önkormányzat által fenntartott intézmények egyetlen vallás, világnézet vagy politikai 
irányzat mellett sem lehetnek elkötelezettek. 
Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a koncepcióban 
meghatározott közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati 
fenntartású intézmények, civil szervezetek, illetve magánszemélyek végeznek. 
A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil 
közösségek, szervezetek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző 
gazdasági vállalkozások közreműködését. 
Az önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy a város polgárai a közművelődési 
lehetőségekről és tevékenységekről, szolgáltatásokról megfelelő tájékoztatást kapjanak. 
 
 
3. Jogszabályi háttér 
 

 a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
 az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 
 az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről 
 Érd Megyei Jogú Város 62/2009.(X.16.) rendelete a helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról 
 

4. Kötelezően vállalt közművelődési feladat 
 
Az 1997. évi CXL törvény 76.§-a az önkormányzatok számára a következő kötelezően 
ellátandó közművelődési feladatokat írja elő: 

 az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése 

 a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása 

 az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása 

 az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása 

 a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése 

 a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése 
 a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 
  egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
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5. Helyzetelemzés  
 
 
Érd Pest megye legnépesebb települése, amely több mint 64.000 embernek nyújt állandó 
lakhelyet. Az 1970-es évek elején Európa legnépesebb falujaként tartották számon a 
közel 60 km2-en elterülő, természet-földrajzilag változatos, sokarcú települést. Várossá 
nyilvánítására 1979-ben, megyei jogú várossá nyilvánítására    2006-ban került sor. 
Figyelembe véve, hogy a századfordulón még csak 3508 lakost tartottak nyilván, 
egyedülállóan nagy a népességnövekedés, hisz száz év alatt a lakosságszám közel 
tizenhatszorosára nőtt. Jelenleg a fővárosi agglomeráció határait is jelentik a város 
határai. Vasúti és közúti összeköttetése kedvező. Az utóbbi évtizedek jelentős 
infrastrukturális fejlesztései ellenére továbbra is alapvető gondot jelent a városi úthálózat 
állapota és a csatornarendszer kiépítettségében mutatkozó hiányok. Szintén a gondok 
között említhető a város gazdasági helyzete, a helyi foglalkoztatás alacsony szintje, a 
munkahelyhiány. A város problémái között említhető még a lakosság igen heterogén 
összetétele és részben ebből adódóan az identitás alacsony mértéke. A város természeti 
környezete igen gazdag látnivalókban, adottságai jók, de az ezekben rejlő lehetőségek 
kiaknázása még sok feladatot ad a városvezetésnek. 
Jellemző a város jelenkori helyzetére, hogy a fővárosból egyre több, a művészeti élet, a 
közélet illetve a média világában ismertté vált személyiség választja lakóhelyéül a várost, 
jelentősen erősítve ezzel a helyi értelmiségi réteget, a helyi kulturális életet.  
A városban komoly értékű hagyományai, és ma is nagyszámú és hatású alkotója van a 
képzőművészetnek és az ének-, illetve zenekultúrának. Az ezekkel kapcsolatos kulturális 
rendezvények, kiállítások, koncertek rendszeres események. 
 
Érd város SWOT analízise kulturális szempontból: 
 
Előnyök, értékek: 
 Kiváló közlekedés-földrajzi adottságok  
 A főváros közelsége 
 Érd helyi társadalmának nyitottsága, mely befogadója azoknak a társadalmi 
rétegeknek, akik lakóhelyükként ezt a vidékiség előnyeit is nyújtó települést keresik 
 Intézményi ellátottság 
 Az intézményhálózatot működtető jelentős szellemi-humán infrastruktúra 
 Értékes történelmi múlt, az Óvárosban karakteres településszerkezet, jelentős 
építészeti értékek, településtörténeti-kultúrtörténeti gyökerek 
 A város növekvő szellemi potenciálja 
 A civil szervezetek, művészeti együttesek nagy száma 
 A város lélekszáma folyamatosan emelkedik, nő a fiatal, keresőképes lakosok aránya 
 Kulturális területen már működik kistérségi együttműködés 
 Intenzív, elsősorban kulturális jellegű kapcsolatok a külföldi testvérvárosokkal 
 
Nehézségek: 
 Budapest közelsége nagy elszívó hatást jelent kulturális szempontból 
 A városszerkezeti probléma: a túlzott kiterjedtség, tagoltság, szétszórtság, a 
településrészek közötti átjárhatóság nehézsége, a központ hiánya 
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 A helyi foglalkoztatás viszonylag alacsony szintje, ebből adódóan az ingázás mértéke, 
az „alvóváros” jelleg 
 A település adóbevételének alacsony szintje 
 A településen lakók jelentős hányada nincs állandó lakosként bejelentkezve, így nem 
ide adóznak (ez a normatív támogatások esetében hátrányos) 
 A heterogén lakossági összetétel és a helyi identitás alacsony foka 
 A kulturális intézmények műszaki infrastruktúrájának hiányosságai 
 Kulturális alközpontok hiánya 
 A Szepes Gyula Művelődési Központ és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár nem 
rendelkezik a városi igényeknek megfelelő számú teremmel 
 A kulturális infrastruktúra fejlesztése nem áll arányban a lakosság növekedésével 
 A kedvező képzettségű humánerőforrás nem helyben hasznosul, hanem a fővárosban 
 A város szellemi bázisát kihasználó tudásigényes szakterületek vállalkozásainak 
száma alacsony 

 
 
Lehetőségek: 
 A város meglévő kulturális programjainak továbbfejlesztése, kistérségi szintre 
terjesztése 
 A város hazánk legjelentősebb turisztikai célterületének számító Budapest 
szomszédságában fekszik, e tény pozitív kihasználása, látogatók ide vonzása 
 A helyi és kistérségi feladatok ellátásához szükséges méretű, és minőségű kulturális 
célú épület kialakítása, a jelenlegi Szepes Gyula Művelődési Központ bővítésével, 
átalakításával 
 Kulturális és infrastrukturális fejlesztés az alközpontokban (Parkváros, Érdliget, Ófalu 
frekventált helyein) a kiegyenlített területi ellátás biztosítása érdekében 
 Szabadtéri rendezvényhelyszín kialakítása (kiépített színpaddal, ülőhelyekkel, fény-és 
hangtechnikával, áramvételi lehetőséggel, fogadóhelységgel, mosdókkal) 
 A Minaret és környezetének karbantartása, fejlesztése, országos műemlékhez 
kapcsolható idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása 
 A Csuka Zoltán Városi Könyvtár épületének átalakítása 21. századi elvárásoknak 
megfelelően, esetleg egy teljesen új épület kialakítása Kulturális és Információs Központ 
funkcióval, a művelődési központ és könyvtár egy épületbe helyezésével. 
 
 
 
Érd város kulturális, közművelődési helyzetképe 
 
Érd Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásában tiszteli hagyományait és az 
új értékek létrehozására törekszik. A művelődési tevékenység, a művelődési folyamatok , 
rendezvények többsége  az önkormányzat által fenntartott intézményekhez kapcsolódik, 
melyek alkalmasak az alapfunkciók ellátására. Az oktatási intézmények (önkormányzati 
és egyházi) szabadidős programjaikkal és hagyományteremtő rendezvényeikkel a 
település szellemi, kulturális életében jelentősek. 
A város sokszínűségének formálásában ugyanígy jelentős szerepük van a civil 
szervezeteknek, melyek egyre nagyobb számban vesznek részt a művelődési folyamatok 
alakításában.  
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Alapvetően három önkormányzati intézmény látja el a közművelődési és közgyűjteményi 
feladatokat, a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a 
Magyar Földrajzi Múzeum. 
A környező településekre is kiható ellátási funkciót tölt be a közel 400 férőhelyes Szepes 
Gyula Művelődési Központ. Az 1972 óta működő intézmény számos kulturális, 
művészeti esemény, program, kiállítás helyszíne, a különböző klubok, szakkörök, 
művészeti együttesek otthona.  
Tevékenységében jelentős vonulatot képeznek a művészeti együttesek és a különböző 
közösségek. Énekkarok, táncegyüttesek, szabadidős, gyűjtő- és hobbyklubok valamint 
környezetvédelmi, kreatív szakkörök várják az érdeklődőket. 1996 óta a Lakótelepi 
Klubövezetben a Szövőműhely fogadja a szövés, mint mesterség és a természetes 
anyagok kedvelőit, s az oktatóteremben sajátíthatják el a számítástechnikai tudást 
mindazok, akik az informatika lehetőségei iránt érdeklődnek. Az évente megrendezésre 
kerülő változatos és élményt adó programok méltán népszerűek a városban és a régióban. 
Kiállítások, szórakoztató és értékes színházi előadások gazdagítják a város művészeti 
életét. A művelődési központ a rendezője az Országos Bukovinai Székely Népdaléneklő 
és Mesemondó Versenynek, a Mezőföldi Vásár és az Érdi Napok programnak valamint az 
egész nyáron át tartó Nyári Zenélő Udvar rendezvénysorozatnak.  
Az intézmény képzőművészeti tevékenysége elismert, összefogja a régió képzőművészeit, 
fotósait, segíti az amatőr alkotókat, művészeti együtteseket, bemutatkozási alkalmakat, 
kiadványban történő megjelenési lehetőséget teremtve számukra. 
A művelődési központ tevékenységének bővülése és a város lakosságszámának erőteljes 
növekedése miatt az épületét „kinőtte”, fejlesztésének átgondolása elengedhetetlen 
feladat. 
 
 A Magyar Földrajzi Múzeum dr. Balázs Dénes geográfus, érdi lakos szorgalmazása, 
szakértelme és anyagi támogatása, valamint az érdi önkormányzati szervek és polgárok 
áldozatkészsége nyomán jött létre 1983-ban Érden a Wimpffen-kúria épületében. Az 
országban egyedülálló múzeum a nemzetközileg is számon tartott magyar geográgfiai 
kutatások történetének dokumentumait gyűjti és gondozza. 
A több mint 10 ezer darabos, főként hagyatékokat, és magyarok vezette egzotikus 
expedíciók anyagát (benne kiemelkedő Balázs Dénesé) magába foglaló gyűjteménye 
egyedülálló a szakágban. Az itt folyó tudományos, elsősorban karsztmorfológiai és 
tudománytörténeti kutatások nemcsak hazai, de nemzetközi tekintetben is ismertek és 
elismertek.  
A múzeum évente rendez nagysikerű, esetenként nemzetközi konferenciákat. A 
konferenciák anyagát saját kiadású periodikákban, alkalmanként önálló kötetekben teszi 
közkinccsé. Szakemberei munkásságában, mely e szakterületen páratlan jelentőségű 
mindenkor különös hangsúlyt kapnak az érdi vonatkozások.  Kiadványaik mintegy 
harmada Érd geográfiai, honismereti és kultúrhistóriai témáival foglalkozik.  
 A múzeum gazdag anyagú állandó és időszaki kiállításaival missziót tölt be a 
földrajztudomány  eredményeinek népszerűsítésében. Látogatóinak száma országosan is 
számottevő, évente 6.000-10.000 fő. A múzeum parkjában felállított földrajztudósok 
szobor-panteonja nemcsak e nagy tudósoknak állít emléket, de Érdre vonzza mindazokat, 
akik a geográfia iránt érdeklődnek.  
A múzeum tevékenysége az utóbbi években kiszélesedett, hatásában erősödött. Szerepet 
játszott ebben munkatársainak elmélyült tudományos munkája  és kiemelkedő 
ismeretterjesztő  (országosan is jelentős múzeumpedagógiai és ismeretterjesztő munka), 
valamint a 2001.  évben történt, a múzeumot jobb infrastrukturális helyzetbe hozó, a helyi 
Önkormányzat komoly anyagi hozzájárulásával történt  külső épület felújítás is. 2008-ban 
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szintén az önkormányzat anyagi áldozatvállalásának eredményeként megnyílt a város 
történetét a neolitikumtól közel napjainkig bemutató Hely- és Sporttörténeti Kiállítás a 
Felső u. 3. szám alatt lévő felújított épületben. 
A 2011-ben zajló Európai Uniós pályázatból önkormányzati önrésszel megvalósuló 
városközpont fejlesztés is a múzeum épületének és szakmai tevékenységének fejlesztését 
eredményezi. Ennek eredményeképpen területe több mint kétszeresére növekszik.  Az 
egykori zenei könyvtár területén kerül kialakításra egy restaurátor műhely és újabb 
raktárterületek. A tetőtérben új időszakos és állandó kiállítóterekkel bővül az intézmény, 
valamint kialakításra kerül egy múzeumpedagógiai foglalkoztató terem is. Az egykori 
konferenciaterem szintén a tetőtérbe kerül fel, annak helyén a könyvtár bővítésére nyílik 
lehetőség a Magyar Földrajzi Társaság 100.000 darabos könyvállományával. Az új 
funkciókkal megvalósul a gyűjteményi anyag korszerű kezelése és állományvédelme. 
Emellett az új közművelődési terek változatosabb programkínálatot, s ez által magasabb 
látogatószámot eredményeznek majd. Az új kiállítótérrel lehetőség nyílik a múzeum 
alapítójának, Balázs Dénesnek az életét, munkásságát bemutató állandó kiállítás 
megnyitására, illetve színvonalas időszakos kiállítások rendezésére.   
 
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 1954-től működő intézmény, mely 1968 óta működik 
a Hivatalnok utcában lévő két épületben. 1982-ben került átadásra az akkor új, központi 
épület, szintén a Hivatalnok utcai ingatlanon, mely jelenleg is a könyvtár központi 
épületeként funkcionál, így a gyermekkönyvtár a régi épületben külön teret kaphatott.  
A gyermekkönyvtárnak a hagyományos könyvkölcsönzésen túl helyet kell adnia 
különböző kulturális versenyeknek is, többek között az 1983. óta meghirdetett költészet 
napi rajzpályázat anyagának is. 
1983-ban újabb átadásra került sor: a Tanácsházán (ma Magyar Földrajzi Múzeum) 
megnyitotta kapuit a zenei részleg. Az említett központi épület (felnőtt könyvtár), 
gyermekkönyvtár és zenei könyvtár mellett további telephelyek a Jószomszédság 
Könyvtára és a Napház Galéria a Sárd utcában, a Parkvárosi Közösségi Házban működő 
fiókkönyvtár. 2010-ben a városközpont és múzeum beruházás miatt addig a múzeum 
épületében működő zenei könyvtár önálló épületet kapott az Alsó utcában, méltó helyet 
adva a zenei és audiovizuális anyagoknak, zenei könyvtári foglalkozásoknak. 
 
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár tartalmi tevékenysége igen sokrétű. Egyre erősebb az 
igény az elektronikus információkra, ezeket pályázati úton elért számítógépes hálózattal, 
Internettel biztosítja a könyvtár. Folytatja és erősíti a közösségteremtő szerepét, 
különösen a helyi alkotók, a lokálpatrióták vonatkozásában. Ki kell emelnünk a könyvtár 
kiadói tevékenységét is, mely szintén erősödött az utóbbi évtizedben. 
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár egy olyan közintézmény, mely változatos hordozókon 
(írott, elektronikus, audiovizuális) megjelenő információkat, alkotásokat juttat el a 
polgárokhoz mindenfajta megkülönböztetés nélkül: 
- biztosítja az információkhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférést 
- támogatja az oktatást a maga eszközeivel, legyen az elemi, középfokú, felsőfokú 
oktatás, szakképzés vagy felnőttoktatás 
- helyismereti helytörténeti információs központ, mely a „helyi múlt emlékezeteként” is 
működik 
- a szabadidő értelmes eltöltésének eszköze, az önmegvalósítás egyik lehetősége 
- a kulturális és művészeti fejlődés egyik központja a helyi közösségben 
- mint nyilvános tér, a közösség „szalonjaként”, találkozóhelyként működik, támogatja a 
helyi kulturális identitást 
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- a falak nélküli könyvtár megvalósításával az információkat eljuttatja az érdeklődők 
számára. 
 
A könyvtár jelenlegi infrastrukturális körülményei mellett az évtizedek alatt kialakított 
szakmai munka színvonala csak fenntartható, de nem fejleszthető. 
 
Civil szervezetek kulturális tevékenysége: 
 
A hagyományos intézményi struktúra mellett megjelentek a különböző önszerveződő 
közösségek, egyesületek, alapítványok, polgári körök, melyek kulturális és közösségi 
rendezvények szervezői.  
A város közművelődési rendelete szerint Érd Város Önkormányzata az intézményi és 
szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú 
tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi 
közösségi kezdeményezésekre és feladatvállalásokra, amelyek a város kulturális életét 
gazdagítják. 
A legrégebben működő civil szervezetek Érden a nyugdíjas klubok, a 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Vakok és Gyengénlátók Klubja. 
  
 
6. Jövőkép, fejlesztési célok 

 
Azért, hogy Érd sokszínű kulturális és közösségi tevékenységet nyújtó lakóhely legyen, 
amely őrzi értékeit, segíti minden korosztály számára, kiemelten a családok számára a 
kultúraelsajátító, alkotó cselekvést, biztosítja azokat a szervezeteket és intézményeket 
ahol közösségformáló, önfejlesztő tevékenységrendszerek működhetnek, az alábbi 
fejlesztési célok megvalósítása szükséges: 
 
1) a lakosság életminőségének a javítása, azaz a lakosság számára a művelődési 
lehetőségek biztosítása. 
2) a tudásgazdaság fejlesztése, azaz a város gazdasági versenyképességének növelése 
érdekében a közművelődés eszközrendszerével az egész életen át tartó tanulás segítése, a 
kreativitás, az öntevékenység és az alkalmazkodóképesség fejlesztése. 
3) a társadalmi kohézió erősítése, azaz a közösségfejlesztés, a civil szervezetek, 
művészeti és egyéb érdeklődési kör mentén megalakuló csoportok tevékenységének a 
támogatása. 
 
Mindezen fejlesztési célkitűzéseknek megfelelő tevékenységrendszer kiépítéséhez 
illeszkedő, színvonalasan működő intézményrendszer kiépítése a feladat. 
Mind a rövid-, mind a hosszú távú fejlesztési elképzelések megvalósításához 
elengedhetetlen az önkormányzat részéről a prioritások meghatározása, s ehhez az 
önkormányzat támogatása, amely lehet költségvetési támogatás vagy 
intézményfejlesztési munka.  
 
Rövidtávú fejlesztési elképzelések 
 
A városközpont átalakulására vonatkozó fejlesztési elképzelések 
 A létrejövő új városközpont és galéria kulturális célú hasznosításának kialakítása. A 
helyszín alkalmas nagyrendezvények megtartására, ehhez szükséges a technikai 
rendszerek (hang-, fénytechnika, áramvétel) kiépíthetőségének megteremtése. A 
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rendezvénynaptár összeállítása, a meglévő rendezvények mellett új programok 
bevezetésének megtervezése. 
 A Városi Képtár működésének, kiállítási rendjének a kialakítása, bevonása a város 
kulturális életébe. A kiállítási tevékenység mellett más művészeti programok beindítása. 
 A város kulturális intézményei között az eddigi együttműködés bővítése a beindítandó 
új programok érdekében. 
 
Az intézmények technikai kiépítettségére vonatkozó fejlesztési elképzelések 
 A Városi Képtár épületének kialakítása, technikai rendszereinek a kiépítése a kiállítási 
tevékenységnek és a más jellegű művészeti tevékenységnek megfelelően. 
 A művelődési központ központi épületének rekonstrukciója, technikai rendszereinek a 
kor követelményeinek megfelelő színvonalú átépítése (rendezvényekhez szükséges 
technika felújítása) az épület belsőépítészeti karbantartása. 
 A Magyar Földrajzi Múzeum újonnan kialakított helyiségeinek felszerelése, 
működtetése a tárgyi és személyi feltételek biztosításával. 
 
A szakmai munka fejlesztésére vonatkozó elképzelések  
 A művelődési központ területi szerepkörének az erősítése a kulturális-, közösségi 
feladatok terén. 
 Az intézményhez kötődő művészeti csoportok működéséhez, szerepléseikhez a jó 
színvonalú háttér további biztosítása. 
 A gyermek- és ifjúsági közösségi-, közművelődési tevékenység megőrzése, az ifjúsági 
hálózati kapcsolatok erősítése. 
 A képzési tevékenység bővítése, további képzési programok akkreditációjának a 
megszerzése, az intézmény akkreditált felnőttképzési intézménnyé válása. 
 Városi értéktár és civil regiszter létrehozása, honlapon való megjelentetése. A város 
civil szervezeteivel való szorosabb együttműködés.  
 
Hosszú távú fejlesztési elképzelések 
 
Az intézményi épületekre, tárgyi-, technikai fejlesztésére vonatkozó elképzelések 
 A művelődési központ épületének rekonstrukciója annak érdekében, hogy egy olyan 
épület jöjjön létre, amely biztosítani tudja a lakosság információval történő ellátását, a 
különböző közösségek működéséhez szükséges tereket, a művelődéshez, tanuláshoz, a 
szabadidő eltöltéséhez és a színvonalas kulturálódáshoz használható színteret és technikai 
feltételt. 
 Közösségi színterek kialakítása az egyes városrészekben, különös tekintettel 
Parkvárosra. 
 Ifjúsági közösségi találkozási színtér létrehozása, annak érdekében, hogy a fiatalok 
szabadidő eltöltése, szórakozása ne a pláza jellegű vagy üzleti alapon szerveződő 
intézményekben történjen. 
 Új, korszerű könyvtár épület a 21. századi elvárásoknak megfelelően, esetleg a 
városközpontban egy teljesen új épület kialakítása Kulturális és Információs Központ 
funkcióval, a művelődési központ és könyvtár egy épületbe helyezésével. 
 A Földrajzi Múzeum kiállításainak teljes akadálymentesítése, a mozgássérülteken 
kívül a hallás- és látássérültek számára is. 
 
 
A szakmai munka fejlesztésére vonatkozó elképzelések  
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 A város minden rétege számára a korosztályoknak megfelelő közművelődési 
programok szervezése, különös tekintettel az ifjúsági programokra és az ifjúság 
életviteléhez közelálló tevékenységek szervezésére (környezetvédelem, hagyományőrzés, 
zenei-, tehetségkutató programok). 
 A kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében rendszeres színházi, zenei 
élményt nyújtó alkalmak szervezése. 
 A gyermekes családoknak szóló rendezvények, közösségi alkalmak hirdetése, annak 
érdekében, hogy a családok számára az együttes élményről gondoskodjunk. 
 A kreativitás és öntevékenység fejlesztése érdekében olyan művészeti csoportok 
megőrzése és újak létrehozása, amelyek segítik a néphagyományokhoz való hozzáférést, 
az alkotó folyamatokban való részvételt. 
 Az informális tanulási folyamatok megőrzése és továbbfejlesztése (szakkörök, 
ismeretterjesztés) közösségekben, ismeretterjesztő előadások által. 
 A városi intézmények, alkotók, valamint művészek közötti együttműködés további 
erősítése, kapcsolódás a turisztikai fejlesztésekhez. 

 A város kulturális értékeinek védelme, a helyi kötődést elmélyítő hagyományápolás 
megőrzése és továbbfejlesztése, új hagyományok teremtése. 
 A kapcsolatok szélesítése a térség kulturális intézményeivel. 
 Új fesztivál jellegű programok életre hívása, bekapcsolódás a térség, a főváros 
fesztivál programjaiba.  
 A lakosság lokálpatriotizmusát erősítő, a városra, a török kori minaretre vonatkozó 
ismeretek további növelése, a fiatalok körében a lokálpatrióta kötődés kialakítása, 
helytörténeti témájú művészeti pályázatok elindítása (fotó, film, irodalom), a minaret 
történetét bemutató kiadvány megjelentetése. 
 A digitalizált világ vívmányainak széleskörű alkalmazása a helyi kulturális életben. 
Információs terek működtetése, közösségi kapcsolatok szélesítése a világháló 
segítségével, kulturális események digitalizálása. 
 

Az önkormányzat támogató, fenntartó szerepköréből fakadó fejlesztő feladatok 

 A fejlesztési prioritások által meghatározott célrendszerhez illeszkedő kulturális 
infrastruktúra, kulturális színterek és intézmények létrehozása, fenntartása és 
működtetése. 

 Folyamatos tájékoztatása a kulturális céllal létrejött szervezeteknek, közösségeknek a 
kulturális-, közművelődési területre vonatkozó helyi döntésekről, fejlesztési 
elképzelésekről. 

 Forrás biztosítása a pályázati lehetőségek további kihasználásához az 
intézményfejlesztés érdekében. 

 Az önkormányzat koordinálja a közoktatási és közművelődési intézmények, az 
önkormányzati és nem önkormányzati szervezetek együttműködését, segítse elő további 
együttműködések létrejöttét, a még nagyobb érdeklődésre számot tartó kulturális 
programstruktúra létrehozása érdekében. 

 A kulturális és a művészeti területen jelentkező civil kezdeményezések támogatása, új 
művészeti értékek létrehozása és bemutatásának támogatása. 
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 Kulturális csereprogramok szélesítése a művészeti együttesek és alkotók 
bemutatkozási lehetőségeinek bővítése érdekében. 

 A kulturális intézmények reklám-hatékonyságának elősegítése. 

 
 
7. A közművelődés finanszírozásának alapelvei  
 
      Érd megyei jogú város, ennek a kulturális életben is tükröződnie kell. A helyi 
feladatokon túl bizonyos mértékig térségi szerepkörre, szellemi értékeinek kisugárzására 
is törekednie kell. Olyan várost kell működtetni, ahol érdemes élni, ahol büszkék lehetnek 
az emberek a városra, ahol tisztában vannak annak értékeivel. Ebben a kulturális 
eseményeknek, kiadványoknak, alkotó közösségeknek nagy szerepe lehet. Az egészséges 
kulturális piac is igényli a támogatást – és így a befolyásolást is -, támogatni kell a magas 
szintű szellemi és művészeti értékek létrehozását; a tömegek igénye mellet a rétegek, a 
kisebbségek igényeinek kielégítését is. 
Az önkormányzatnak mint intézményfenntartónak és legfőbb szponzornak tiszteletben 
kell tartania az intézmények szakmai törekvéseit és önállóságát, ugyanakkor –mint az 
intézményhálózat gazdája, a struktúra kialakítója, az intézmények vezetőinek kinevezője- 
befolyással rendelkezik. 

 
A feladatellátás és fejlesztés feladatainak meghatározásakor elengedhetetlen annak 
figyelembe vétele, hogy a megvalósításhoz milyen források állnak rendelkezésünkre. Az 
önkormányzat kötelező közművelődési feladatellátásának finanszírozásához a saját erejű 
támogatások elengedhetetlenek. A saját és egyéb forrásból származó finanszírozási 
formákat az önkormányzat közművelődésről szóló rendeletében kell meghatározni.  
Ezen felül mindenkor ki kell használni az európai uniós és más központi forrásból 
származó pályázati forrásokat a nagyobb fejlesztések megvalósítása érdekében. 
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212/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 
 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 
 

TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI  
ESÉLYEGYENLŐSÉGI  
HELYZETELEMZÉSE 

 
2007. 

 
Felülvizsgálva 2011. évben 
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1. Bevezetés 
 
Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait 
tükröző 2003. évi CXXV. törvényt „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról”, e törvényt 35. §-a szerint a települési esélyegyenlőségi program elemzi a 
településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, meghatározza az e 
csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program 
tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott 
feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett 
ütemét.  
Jelen esélyegyenlőségi terv a törvény szellemében Érd Megye Jogú Város közoktatás terén 
megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja elősegíteni.  
A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen levő szelekciós mechanizmusok 
korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz és mélyítik a társadalmi 
különbségeket. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében és az egyenlő hozzáférés 
biztosításának elve alapján külön figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű és 
a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére az épített környezet tekintetében és a 
szakmai szolgáltatások tekintetében. Kiemelten fontos annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a 
településen a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, a halmozottan hátrányos 
helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók oktatási integrációjának támogatása.  
 
Érd Város Önkormányzata élve a törvény adta lehetőségével és a fent említett célok minél 
hatékonyabb megvalósítása érdekében megalkotta, és 70/2006.( III.30.) sz. Önk. határozatával 
a képviselőtestület elfogadta  a településre vonatkozó helyi közoktatási esélyegyenlőségi 
programját, mely tartalmazza az önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, 
a megvalósítások forrásigényét és végrehajtásuk ütemezését. A program fókuszál a 
településen lakó halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi integrációs esélyeinek 
növelésére. E mellett a program előtérbe helyezi a közoktatás rendszerének megújítására, de 
szükségesnek tartja a szektorközi együttműködés kialakítását, fejlesztését is.  
Jelen esélyegyenlőségi terv és program a korábban megfogalmazottak továbbfejlesztése és 
szakmai megújítása. 
 
 A felülvizsgálat a 2007-ben az OKM esélyegyenlőségi szakértő által ellenjegyzett és az 
önkormányzat által 263/2007. (X. 18.) határozattal elfogadott közoktatási esélyegyenlőségi 
helyzetelemzést és intézkedési tervet vette alapul. A változások nyomon követésére a 
közoktatási intézmények (óvodák, általános iskolák) a 2010/2011. tanévre elkészítették az 
OKM által kiadott helyzetelemzési táblázatokat. 
A dokumentum két részből áll: települési és intézményi helyzetelemzésből és az akciótervből 
(programból).  
Tekintettel arra, hogy korábban nem készültek adattáblák (az OKM tervezési sablonja) a 
helyzetelemzéshez, jelen felülvizsgálat azonban e szerint került elvégzésre. A jövőben 
elvégzendő feladatok az eredeti Akciótervben kerültek meghatározásra, új időpont 
kijelölésével. 

 
 

1.1. Jogszabályi háttér: 
 
 2003. évi CXXV. Törvény - Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 
 1993. évi LXXIX. Törvény - A közoktatásról és módosításai 
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 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és 
módosításai 

 2/2005. (III.01.) OM rendelet - A Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai 
nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról 

 
 
1.2. Az esélyegyenlőségi program általános rendelkezései, hatálya  
 
Területi hatálya: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 
Időbeli hatálya: 2007-2012. 
Személyi hatálya:  Érd Megyei Jogú Város óvodáiban nevelt gyermekek és közoktatási 

intézményeiben tanulók köre 
Módosítása, felülvizsgálata: aktualitás szerint folyamatosan 
Kihirdetése, elfogadása: helyben szokásos módon 
Felelős: Polgármester 
              Intézményvezetők 
 
2.  Helyzetelemzés 
 
2.1 A település bemutatása, demográfiai adatok 
 
Érd Megyei Jogú város a budapesti agglomeráció legnagyobb települése. Területe ~ 64 
km2, bejelentett lakóinak száma 62 ezer fő. A népesség az eddigi tendenciának megfelelően 
évi 1000 fővel növekszik. A városban mintegy 25.000 ingatlan található, és ezek 10 %-a 
beépítetlen, illetve nagyon elöregedett, lebontásra ítélt épület. Az ingatlanokat fiatal családok 
vásárolják meg, kik egy-két gyermeket vállalnak, a gyermekek száma ellátási 
kötelezettségként jelennek meg a statisztikákban. Parkváros területén az üres telkek 
összefüggő övezetet képeznek. Jelenleg ez a városrész lakossága növekszik a legnagyobb 
ütemben, tovább növelve az infrastruktúrára nehezedő nyomást. 
A település munkaerő-piaci helyzete szerint 1415 munkanélkülit regisztráltak, a tartós 
munkanélküliek száma 162 fő. Az adatok a regisztrált munkanélkülieket mutatják, azonban a 
munkanélküliek száma ennél jóval magasabb. 
A népesség területi eloszlása településrészenként igen egyenetlen. Amíg a város ősibb 
részein (Ófalu, Újtelep) napjainkra stabilizálódott a népességszám, addig Parkváros és 
Érdliget egyes területén dinamikusan emelkedik az új beköltözések következtében. Fontos 
figyelembe venni az egyes településrészek átlagos életkorát is. Megfigyelhető Ófalu 
elöregedése. Ugyanez tapasztalható Újtelep és Érdliget más részén is. E két településrészen 
viszont folyamatos lakosságcserét lehet megfigyelni, a betelepülések következtében, ami a 
telkek csökkenésével folyamatosan fel fog gyorsulni. 
A rendelkezésre álló adatok elemzéséből kitűnik, hogy a legdinamikusabb népességszám - 
növekedés Parkvárosban tapasztalható. Itt a legnagyobb a szülőképes korosztály száma és 
a betelepülők is szívesen választják ezt a területet otthonuknak. Így továbbra is itt várható a 
legnagyobb igény egy új nevelési-oktatási intézmény létesítésére.  
 
Felülvizsgálat megállapítása: 
A 2010. évi adatokat összehasonlítva a négy évvel ezelőttihez, megállapítható, hogy enyhe 
emelkedést mutat. Ugyanakkor magasabb a 0-5 éves korosztály száma az előzőhöz képest. A 
nevelési-oktatási intézmények férőhelyeinél ezen adatokkal feltétlenül számolni kell. 
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Az állandó népesség száma korcsoportok szerint (fő) 

                                                                                                 2010. 
Állandó népességből a 0-2 évesek száma 1 975 1 997 
Állandó népességből a 3-5 évesek száma 1 933 2 137 
Állandó népességből a 6-14 évesek száma 6 280 6 061 
Állandó népességből a 15-18 évesek száma 2 991 2 999 

 
 
A népességet lefedő nevelési-oktatási intézményrendszer a múltból öröklött, javarészt 
korszerűtlen, nem a szabványoknak megfelelő épület. Korábbi épületek átalakítása, bővítése, 
felújítása során nyerték el mai formájukat. A legtöbb esetben alulméretezettek, zsúfoltak, a 
mai igényeket csak rendkívüli erőfeszítések árán elégítik ki. Ebből adódóan a nem túl távoli 
jövőben nagyarányú beruházásokat kell végrehajtani az intézményhálózat fejlesztése 
érdekében.  
 
A településen 1079 gyermek után igényeltek rendszeres gyermekvédelmi támogatást, ez 
a 0-18 év közötti korosztály mintegy 8 %-át jelenti. Rendkívül alacsony azonban azon szülők 
száma, akik nyilatkoztak 8 általánosnál nem magasabb iskolai végzettségükről, illetve 
halmozottan hátrányos helyzetükről az önkormányzatban. Ez azt jelenti, hogy a közoktatási 
intézményeket fenntartó önkormányzat számára nem ismert a halmozottan helyzetű 
családok száma, amely akadályozza a gyermekek számára nyújtható szolgáltatások 
elindítását. 
 
 
Felülvizsgálat szerint: 
 

 
Összesen 

Munkanélküliek száma a településen /2011.március 20-i adat/ 2014 
 

Ebből tartósan munkanélküli /március 20-i adat/ 411 

Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? Aktív korúak 166 

Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? Aktív korúak 166 fő 

Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt? 
2011. május 5. 

1774 

e
b
b
ő
l 

Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan 
hátrányos helyzetükről  

687 

Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak 1087 

 
 
A településen 1774 gyermek után igényeltek rendszeres gyermekvédelmi támogatást, ez a 0-
18 év közötti korosztály 13,4%-át jelenti, amely azt mutatja, hogy majdnem 
megkétszereződött a hátrányos helyzetben élő családok száma. Az elmúlt években történt 
előrelépés a szülői nyilatkozat tétel ügyében, de a nem nyilatkozattak aránya igen magas, 60 
%-ot tesz ki. Ennek javítására a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek 
felülvizsgálatát végző osztálynak van lehetősége és módja. 
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2.2 A település szociális ellátórendszere 
 

Érd Megyei jogú város a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. 
törvényben meghatározott kötelezettségeinek eleget tesz. A pénzbeli és természetbeli 
ellátások területén a jogszabályokban meghatározott kötelező ellátásokon túl önként vállalt 
feladatok teljesítésével is segíti az arra rászorulókat. Önként vállalt feladatok: 

 méltányos ápolási díj 
 méltányos közgyógyellátási igazolvány 
 élelmiszer utalvány 
 tüzelő utalvány 
 gyógyszertámogatás 
 tanszer-tankönyv támogatás 
 étkezési térítési díj támogatás 
 baba csomag (újszülöttek részére ajándékcsomag) 

 
A szociális szolgáltatási feladatokat integrált formában a Szociális Gondozó Központ látja el. 
 
A város az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja. 
 

Tagintézmény neve Telephely Feladat Ellátott létszám 
Családsegítő Központ Érd, Emma u. 8. Információs szolgáltatás 

A város lakossága 
 

  Támogató szolgáltatás 
  Családsegítés 
  Közösségi pszichiátriai ellátás 
 
 Érd, Emma u. 7. Gyermekjóléti szolgáltatás 

Ifjúsági Szabadidős és 
Szolgáltató Klub 

Érd, Enikő u. 2. 
 Gyermekek alternatív napközbeni ellátása  

Idősellátás Érd Topoly u.2. 
 

Étkeztetés, 
 házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

100 fő 
70 fő  
60 fő 

Nappali ellátása 
 

Érd Topoly u.2. 
 Idősek nappali ellátása 35 fő 

Idősek otthona 
 

Érd, Topoly u. 2. 
Érd, Jácint u. 8. 
 

Idősek bentlakásos otthona 60 fő 
16 fő 

Hajléktalanok nappali 
ellátása 

Érd, Holló u. 3. 
35 fő  Nappali melegedő  

 
Férfi átmeneti és krízis 
szálló 

Érd, Fehérvári u. 
89. Átmeneti és krízis otthon 12+23 fő 

Női hajléktalan szálló Érd, Fehérvári u. 
91. Átmeneti otthon 10 fő. 

Családok átmeneti 
otthona Érd, Nyírfa u. 11. Átmeneti otthon 25 fő 

Utcai szociális  Érd, Edit u. 2. Utcai szociális munka ua. 

Habilitációs Központ Érd, Hivatalnok u. 
42-44. Fogyatékosok nappali ellátása 35 fő 

 
Habilitációs Központ  
Om azonosító 

Érd, Habilitációs 
Központ Korai fejlesztés, képzési kötelezettség  

Bölcsőde 
Határozatlan 

Érd, Edit u. 2. 
Érd, Aradi u. 2. Gyermekek napközbeni ellátása 60 fő+ 60 fő 

Gyermekek átmeneti 
otthona (nem önkorm.) Érd, Karolina u.3. Gyermekek átmeneti otthona 14 fő 
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Kötelező városi, de nem ellátott feladatok: 
 

 Nappali ellátások: pszichiátriai és szenvedélybeteg 
 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások: idősek, fogyatékosok, pszichiátriai és 

szenvedély betegek 
 Az idős ellátáson kívül még két szakosított ellátási forma 

 
2009. január 1-től  

 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás  
 
A településen jól kiépült és együttműködő szociális ellátórendszer található, amely élő és napi 
kapcsolatot tart a halmozottan hátrányos helyzetű családokkal. A szektorközi együttműködés 
segítségével a szociális ellátórendszer nem csak kiegészítő szolgáltatásokat képes nyújtani a 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Program megvalósulásához, hanem tevékeny részvétellel a 
tervezett akcióterv egyes elemeiben aktív és nélkülözhetetlen szerepet  fog betölteni. 
 
Felülvizsgálat megállapítása: 
A Nevelési Tanácsadóból Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat lett.  
A település szociális ellátórendszeréből kikerült az Ifjúsági Szabadidős és Szolgáltató Klub, 
amelyet 2008. április 1-től Egységes Pedagógiai Szakszolgálat telephelye: Ifjúsági, 
Információs és Tanácsadó Szolgálatnak neveznek. 
 
2.3 A település egészségügyi ellátórendszere 
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 14/2002. (VII.22.) számú rendeletben határozta 
meg az 1997. évi CLIV tv, valamint az 1990. évi LXV törvényi kötelezettségének eleget téve 
az egészségügyi ellátás területi határait.  
20 felnőtt háziorvos, 10 házi gyermekorvos, 10 vegyes fogászati körzet, 2 iskola fogászat, 6 
iskolai, 18 területi védőnői szolgálat működik. Az iskola-egészségügyi feladatokra minden 
évben a létszámnak megfelelően köt szerződést az intézményekkel az iskolaorvos. 
 
Az alapellátási tevékenység jelentős része hárul a védőnői hálózatra, ahol közvetlenül tartják a 
kapcsolatot az intézményekkel, családokkal, szülőkkel, gyermekekkel. Az intézmények közül 
8 iskolában működik iskolavédőnői szolgálat a területi ellátásban 18 védőnői körzetben.  
Jelentős szerepük van a védőnőknek, akik a terhesség folyamán gondozási tevékenységük 
során a várandós anyák egészséges életmódjának kialakítását, betartását segíthetik. Több 
kötelező szűrővizsgálaton kell a kismamáknak részt venni, az esetleges fogyatékosságok 
időben történő kiszűrése, megelőzése érdekében. Mindezek a szolgáltatások elérhetőek a 
városban. 
A háziorvosi szolgálat, a védőnői szolgálattal együtt kiszűri azokat az eseteket, amelyek a 
születés utáni korai szakaszban kezelhető, ezzel lényeges javulás érhető el. A szociális 
ágazatban működő habilitációs központtal jó kapcsolatot alakítottak ki, ahol a korai fejlesztés 
kistérségi szinten is működtethető.  
További szerepvállalás várható a roma lakosság körében az óvodák, iskolák 
közreműködésével, ahol a család életminőségének javítása, szűrőprogramok további 
folytatása, újak bevezetése lehetővé teszi az ellátó rendszerbe kerülését. 
A védőnők közvetlenül végzik a tanulók személyi higiénéjének ellenőrzését, testi, szellemi 
fejlődésük ellenőrzését, regisztrálását. Néhány alapszűrés, elsősegélynyújtás, orvosi 
vizsgálatok előkészítése, krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének 
segítése, részvétel az egészségtan oktatásában. Részt vesznek még a testnevelés, 
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gyógytestnevelés, technika órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés 
ellenőrzésében. 
Lényeges elem az egészségügyi információk közlése a szülőkkel, pedagógusokkal, mely a 
nevelési-oktatási intézmény orvosának kompetencia körébe tartozik. E mellett kulcsszerepe 
kell legyen a védőnőknek a települési esélyegyenlőségi terv megvalósítása során a 
halmozottan hátrányos helyzetű családokkal való kapcsolattartásban. 
 
 
2.4  A település közoktatási intézményrendszere 
 
A nevelési-oktatási intézményt igénylő korosztály ellátását a következő önkormányzati 
fenntartású intézmények látják el: 
 8 óvoda 13 telephelyen; 
 9 általános iskola (8 önkormányzati, 1 egyházi fenntartású);  
 1 gimnázium (8, illetve 4 osztályos); 
 1 szakközépiskola; 
 Nevelési Tanácsadó 
 Alapfokú művészetoktató intézmény 
 
Felülvizsgálat megállapítása: 
A település oktatás szerkezetébe változás történt, a 8 óvodából átszervezéssel 2 óvodát 
alakítottak ki, amely 13 telephellyel működik. Egy általános iskola megszüntetésre került, 
tanulóit beintegrálták a többi oktatási intézménybe. Jelenleg 8 önkormányzati és 1 
egyházi fenntartású iskola működik, telephely nélkül. 
A fenntartó 2011/2012 tanévtől tervezi, hogy a Széchenyi Általános Iskolát és a Hunyadi 
Általános Iskolát összevonja, s egyik épületbe az alsó tagozat, a másik épületbe a felső 
tagozat diákjai járnak iskolába. 
 

A népességi adatok szerint a 9-14 éves korú népesség 10 %-át nem érdi oktatási 
intézményben oktatják, ugyanakkor Érden is számos környező településen élő diák tanul alap- 
és középfokon. Az egyes osztályokban lévő tanulók létszáma magas, a törvény által 
meghatározott átlagot a minden iskola meghaladja.  

 
Közoktatás 
 

A közoktatási intézményekben ellátottak számának alakulása 2000 – 2006 
 

 2000. 2003. 2004. 2005. 2006. 2010. 
Ált. iskola: 5160 5075 4643 4360 4670 3983 
Óvoda: 1828 1889 1670 1675 1662 1661 

 
Felülvizsgálat megállapítása: 
Az általános iskoláskorúak száma jelentős mértékben csökkent (15%) az elmúlt 4 évben, 
az óvodáskorúak száma szinte változatlan, stagnál. 
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Személyi feltételek 
 
A színvonalas nevelő- oktató munka ellátásának egyik alapfeltétele az iskolák szakos 
ellátásának biztosítása. A városban megfelelő a szakos ellátás. Egyre több pedagógus 
rendelkezik több diplomával, valamint szakvizsgával. 
 
 
Pedagógiai szolgáltatások 
 
 résztvevők létszáma 

Pedagógiai szolgáltatások jellege Fő 

Összes 
tanulóhoz 

viszonyított 
arány (%) 

Általános iskolai oktatás  4670 100 % 
Általános iskolai magántanulók száma 19 0,4 % 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma 152 3,3 % 
Szegregált gyógypedagógiai oktatás (általános iskola) 95 2 % 
Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolások 173 3,7 % 
Napközi 1414 30 % 
 
 
A magántanulók és SNI tanulók települési aránya az országos átlag alatt van. A halmozottan 
hátrányos helyzetűek aránya – a pedagógusok becslése szerint – megközelítőleg kétszerese a 
regisztrált (3,7%-os) aránynak. 
 
Felülvizsgált adatok: 
 
2010. évi adatok alapján résztvevők létszáma 

Pedagógiai szolgáltatások jellege Fő 

Összes 
tanulóhoz 

viszonyított 
arány (%) 

Általános iskolai oktatás  3983 100 % 
Általános iskolai magántanulók száma 27 0,7 % 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma 162 4,0 % 
Szegregált gyógypedagógiai oktatás (általános iskola)    72 1,8 % 
Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolások 253 6,3 % 
Napközi 1321 33 % 
 
 

Felülvizsgálat megállapítása: 
A magántanulók száma az elmúlt években majdnem megkétszereződött, amely így már az 
országos átlag felett van. Ennek okai nem ismertek, ezeket fel kellene tárni. Az intézményekbe 



359

III��MELLÉKLETEK I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

 10

járó tanulók között az SNI tanulók száma némi emelkedést mutat, ugyanakkor ezek a tanulók 
elsősorban integrált oktatásban vesznek részt. 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma szinte megkétszereződött, feltehetőleg a 
szülők nagyobb számban nyilatkoztak, mint az elmúlt években. Ez az adat, feltehetőleg közel 
nem mutat még reális képet a településen élő HHH tanulók arányairól. 
 
 
 
Óvodák 
 
Az intézmények közül csak hat épült kifejezetten óvodának (1. Sz. Óvoda, Kutyavári u., 3. Sz. 
Óvoda Tárnoki u., 4. Sz. Óvoda Fácán köz, Tusculanum Óvoda, Kincses Óvoda Béke tér, 7. 
Sz. Óvoda Bem tér). A többit családi házakból átalakított, bővített épületek alkotják, 
természetesen ezek az épületek nem mindenben felelnek meg az óvodáztatás 
követelményeinek. A statisztikai adatokból jól látható, hogy az önkormányzat az óvodai 
nevelést, mint kötelező alapellátást nem képes oly módon megteremteni, hogy abba minden 
óvodáskorú gyermek be tudjon kapcsolódni. A gyermekek nagy része csak ötödik életévét 
betöltve kerülhet óvodába. A szülők nem élhetnek a szabad óvodaválasztás jogával. 
Óvodái férőhelyek száma 1425, az ellátott gyerekek száma 1662 fő. Évente 250-300 
gyermeket kell utasítani férőhely hiányában. Az óvodákban 7 halmozottan hátrányos helyzetű 
gyereket tartanak számon. Arról nincs adat, hogy hány 3-5 év közötti halmozottan hátrányos 
helyzetű kisgyerek nem jut be az óvodákba, ami összefügg azzal, hogy a településen nincs 
feltérképezve (szülői nyilatkozatokkal alátámasztva) a halmozottan hátrányos helyzetű 
családok köre. 

 
Felülvizsgálat megállapítása: 
2008. évben a településen intézményi átszervezés történt, így két nagy óvoda került 
kialakításra, 8 és 5 telephellyel, tagóvodával. 
2010. évben az óvodába 1661 fő gyermek jár, tehát az elutasítások száma hasonló lehet a 
2007. évi adatokhoz. A HHH gyermekek száma 89 fő-re emelkedett, feltételezhető, hogy 
ez a szám emelkedne, ha teljes körű nyilatkozattételre kerülne sor. Nem ismert továbbra 
sem az 5. évüket betöltött HHH gyermekek beóvodázási aránya. 
 

Az óvodákban nincs betöltetlen álláshely, az óvónők szakirányú végzettsége a törvényi 
előírásoknak megfelelő. A logopédiai alapellátás valamennyi óvodában középső csoporttól 
biztosított, gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus álláshely nincs. A szakértői vélemény 
alapján a városban jelenleg a sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma 0 fő. 
Időszerű lenne az óvodai férőhelyek számának bővítése, elsősorban a parkvárosi 7. Sz. 
Óvoda (Bem tér) körzetét kellene tehermentesíteni. Parkváros területén egy új nevelési-, 
oktatási intézmény (óvoda, iskola, ÁMK) alapítása válik szükségessé az igen erőteljes 
demográfiai nyomás hatására. 
 

Felülvizsgálat megállapítása: 
2010. évben az SNI gyermekek száma 17 fő, akik integrált nevelésben vesznek részt. A 13 
telephelyből 7 telephelyen járnak óvodába, legmagasabb az arányuk az Ófalusi 
Tagóvodában (3 fő- 4,41%). Ez az óvoda épület a legöregebb, felújítása mégsem történt 
meg. 
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Általános Iskolák 
 
A településen élő általános iskolai tanulók létszáma 6251 fő. A tanulók egynegyede más 
városban – főként Budapesten – tanul, amit indokol a főváros közelsége és jó 
megközelíthetősége. A bejáró tanulók aránya ennél jóval alacsonyabb (az összes tanulóhoz 
viszonyított arányuk 8 %).  
Az Érden tanuló 4670 általános iskolásból halmozottan hátrányos helyzetű 173 fő, a 
tanulók 3,7 %-a. A bejáró tanulók közül is hasonló arányban vannak halmozottan 
hátrányos helyzetűek.  Az iskolák közül a II. Lajos Általános Iskolában volt a legmagasabb 
az arány: 68,7%, mely egyrészt a településrész lakosságának összetételéből adódik, másrészt 
az utóbbi időszakban a körzetben lakó nem hátrányos helyzetű családok nagy része – élve a 
szabad iskolaválasztás jogával - más iskolákba íratta gyermekét. Ezt az intézményt a fenntartó 
2007. júniusában jogutód nélkül megszüntette. 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sikerességét támogató normatívák közül a 
2004/2005. és a 2005/2006. tanévben is megigényelte a II. Lajos Általános Iskola mind a 
képesség-kibontakoztató, mind az integrációs normatívát.  A Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola a 2005/2006. tanévtől kezdve igényli az integrációs normatívát.  
A sajátos nevelési igényűnek nyilvánított (SNI) tanulók közül az enyhe fokban értelmi 
fogyatékosok képzése a Móra Ferenc Általános Iskolában történik. Ebben az iskolában az SNI 
gyerekek aránya 100%. Vagyis a településen 95 SNI diák tanul szegregált intézményi 
formában. 
A többi általános iskolában 78 a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási 
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanuló tanul integrált formában. 

 
 
Felülvizsgálat megállapítása: 
A településen intézmény átszervezés történt, ennek keretében megszűnt a II. Lajos 
Általános Iskola, tanulói beintegrálásra kerültek a többi általános iskolába. Ezáltal az 
intézmények közötti HHH arány kiegyenlítettebbé vált. 
Az általános iskolások száma 3983 fő, melyből 253 fő HHH tanuló, ez a teljes tanulói 
létszám 6, 3 %-a. A 748 fő HH gyermek arányaihoz képest kevés a 253 fő szülői 
nyilatkozata.  Feltételezhető, ha teljes körű nyilatkozattétel történne a HHH tanulók 
száma magasabb arányt mutatna. Az RGYK felülvizsgálatkor nagyobb figyelmet 
szükséges ráfordítani. Az SNI tanulók száma továbbra is az országos átlag alatt van, de 
a településen önmagához mérten emelkedett a tanulói arány 0,7 %-kal. Emelkedett az 
integrált oktatásban résztvevők aránya. Az enyhe fokban értelmi fogyatékosok oktatása 
továbbra is a Móra Ferenc általános Iskolában történik. 
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Középiskolák 
 
A Vörösmarty Mihály Gimnázium 1962-ben került átadásra. Az 1990-ben végrehajtott 
bővítésekkel a gimnázium már több, mint 500 tanulóval működik, ebből a környező 
településekről bejárók száma jelentős. A gimnáziumban már évek óta működik a 
nyolcosztályos oktatási forma egy-egy osztállyal. A hagyományos négyéves képzés keretében 
országos beiskolázású biológiai, kémiai, angol, német, francia, matematika tagozat és 
természetesen általános tantervű osztályok indulnak. 
Kós Károly Szakképző Iskola tanulóinak közel kétharmada a közeli településen lakik. A 
szakmunkásképzőben gyors- és gépíró, autószerelő, szobafestő, élelmiszer-eladó, varrónő, 
erősáramú berendezés-szerelő, esztergályos, karosszéria lakatos, szerszámkészítő, központi-
fűtés- és csőszerelő szakmákat oktatnak. Szinte az országban egyedül álló kezdeményezésként 
beindult egy speciális oktatási forma is, amely a már végzett szakmunkások számára kétéves 
intenzív nappali képzés keretében lehetővé teszi az érettségi megszervezését. 
A halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési lehetőségei 
erősen korlátozottak, mivel a választható szakmák köre elég szűknek mutatkozik. A városban 
nem megfelelően biztosított a jó képességű, testi-érzékszervi fogyatékos tanulók gimnáziumi, 
szakközépiskolai oktatásának feltételei (speciális eszközök, berendezések, szakmai, személyi 
feltételek hiány). 
 
Városi Nevelési Tanácsadó 
 
Központi feladatként ellátott alaptevékenysége: Pedagógiai szakszolgálat, nevelési 
pszichológiai tanácsadás, (beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási 
zavarokkal küzdő gyerekek, tanulók problémáinak feltárása, korrekciós célú, családközpontú 
foglalkoztatás komplex pedagógiai és pszichológiai módszerekkel, iskolaérettségi vizsgálat 
végzése, szakvélemény készítése). 
A város és vonzáskörzete óvodáival, iskoláival és egyéb szociális és mentálhigiénés 
tevékenységet folytató intézményeivel élő kapcsolatot alakítottak ki. 
Az ellátási körzetbe tartozó gyermeklétszám 2006-ban: 13133 fő. Prevenciós szempontból 
2005-től a szűrővizsgálatokat kiterjesztették a 4 éves korosztályra is.  
A város státuszának, feladatainak változása és a meg növekedett ellátandó gyermek létszám 
következtében szükségessé vált a személyi és tárgyi feltételek lehetőség szerinti átalakítása, 
az ellátási módok kibővítése.  
Szakember ellátottság tekintetében a fenntartó státuszbővítése következtében 14 álláshely 
került kialakításra: pszichológusok, fejlesztőpedagógusok, szociális munkás, gyermek 
pszichiáter, gyermekideggyógyász és technikai dolgozók képezik a szakmai állományt. 
 
Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 
Az intézmény alapfokú zenei oktatást végző iskola, melyben kiselőképző, hangszeres 
előképző, alap- és továbbképző évfolyamokon folyik az oktatás. Jelenleg egy zenetagozattal, 
és hat tanszakon: vonós, zongora, fafúvós, rézfúvós, harmonika, szolfézs, pengetős 
hangszerek dolgozik. Tanulói között vannak halmozottan hátrányos helyzetűek és sajátos 
nevelési igényűek is. Ezeknek a gyerekeknek nem kell térítési és tandíjat fizetniük 
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2.5. Helyzetelemzés intézményi bontásban 
 
Óvodák 
 
1. Számú  Óvoda 
 
Az óvodában 276 gyereket látnak el 2 helyszínen, 21 fős személyzettel. A 10 óvodai 
csoportban 24-31 fő közötti létszám található, ami a település többi óvodájához hasonlóan 
magas szám. Az óvodák felszereltsége átlagosnak mondható, fejlesztő szoba és 2 db 
számítógép is rendelkezésre áll. A bővítések 20 évvel ezelőtt történtek, a legutóbbi felújítás 
(tető) 5 évvel ezelőtt valósult meg. Az intézményben dolgozók továbbképzése kismértékben 
érintette a korszerű pedagógiai módszerek elsajátítását. (2 fő drámapedagógia) Halmozottan 
hátrányos helyzetű és SNI óvodást nem tart számon az intézmény. 
 
Kisfenyves Óvoda 
 
Az óvodában 161 gyereket látnak el 13 fős személyzettel. A 6 óvodai csoportban 21-28 fő 
közötti létszám található, ami a település többi óvodájához viszonyítva némiképp 
alacsonyabb szám. Az óvodák felszereltsége átlagosnak mondható, 1 fejlesztő szoba 
valamennyi gyerek számára rendelkezésre áll. Az óvoda legutóbbi felújítása 14 évvel ezelőtt 
történt. Az intézményben dolgozók továbbképzése nem érintette a korszerű pedagógiai 
módszerek elsajátítását. Halmozottan hátrányos helyzetű és SNI óvodást nem tart számon 
az intézmény. 
Meseház Óvoda 
 
Az óvodában 189 gyereket látnak el 2 helyszínen, 17 fős személyzettel. A 6 óvodai 
csoportban 21-41 fő közötti létszám található, ami intézményen belül is és az óvodák közötti 
viszonylatban is nagy eltérést jelent. A nagycsoportos óvodások kiugróan magas létszáma 
szakmailag nem segíti az iskola-előkészítés feladatainak megvalósítását. Az óvodák 
felszereltsége átlagosnak mondható, fejlesztő szoba nincs, és 1 db számítógép áll 
rendelkezésre. Az óvoda ebédlőjének felújítása tavaly történt. Az intézményben dolgozók 
továbbképzése nem érintette a korszerű pedagógiai módszerek elsajátítását. Halmozottan 
hátrányos helyzetű és SNI óvodást nem tart számon az intézmény. 
 
4. Számú Óvoda 
 
Az óvodában 204 gyereket látnak el 2 helyszínen, 17 fős személyzettel. A nagycsoportos 
óvodások magas száma itt is jellemző, e mellett pedig az óvodában vegyes csoport is 
található. A Harkály úti épületben 2 fejlesztő szoba kialakítására került sor 2006-ban. Az 
intézményben dolgozók továbbképzése nem érintette a korszerű pedagógiai módszerek 
elsajátítását. Öt halmozottan hátrányos helyzetű óvodást tart számon az intézmény, akik 
mindegyike a Fácán úti épületbe jár, azon belül négyen a nagycsoportba, 1 kisgyerek a 
vegyescsoportba. SNI óvodás nincs. 
 
 
Tusculanum Óvoda 
 
Az óvodában 223 gyereket látnak el 1 helyszínen, 17 fős személyzettel. A nagycsoportos (5-
6 éves) óvodások magas száma itt is jellemző. Az óvodák felszereltsége átlagosnak 
mondható, egy fejlesztő szoba áll rendelkezésre. A legutóbbi korszerűsítés tavaly történt, 
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mely kizárólag egy gyerekmosdó felújítását jelentette. Az intézményben dolgozók 
továbbképzése nem érintette a korszerű pedagógiai módszerek elsajátítását. Két halmozottan 
hátrányos helyzetű óvodást tart számon az intézmény. SNI óvodás nincs. 
 
Kincses Óvoda 
 
Az óvodában 164 gyereket látnak el 2 helyszínen, 13 fős személyzettel vegyes és korosztály 
szerinti bontású csoportban. A nagycsoportos (5-6 éves) óvodások magas száma itt is 
jellemző. Az óvodák felszereltsége átlagosnak mondható, egy fejlesztő szoba áll 
rendelkezésre. Az intézményben dolgozók továbbképzése nem érintette a korszerű pedagógiai 
módszerek elsajátítását. Halmozottan hátrányos helyzetű és SNI óvodást nem tart számon 
az intézmény. 
 
 
7.Számú Óvoda 
 
Az óvodában 267 gyereket látnak el 19 fős személyzettel. A 9 óvodai csoportban 29-30 fő 
közötti létszám található, ami a település többi óvodájához hasonlóan magas szám. A 9 
csoport megoszlása: 8 vegyes és 1 nagycsoport, ami szintén arra utal, hogy a nagycsoportosok 
kötelező felvétele és ellátása itt is megjelenik a férőhelyhiánnyal összefüggésben. Az óvodák 
felszereltsége átlagosnak mondható, fejlesztő szoba nincs, 1 db számítógéppel rendelkezik az 
óvoda. Felújításról, bővítésről az utóbbi időszakban nem számolt be az intézmény. Az 
intézményben dolgozók továbbképzése nem érintette a korszerű pedagógiai módszerek 
elsajátítását. Halmozottan hátrányos helyzetű és SNI óvodást nem tart számon az 
intézmény. 
 
8. Számú Óvoda 
 
Az óvodában 178 gyereket látnak el két, nagyjából hasonló létszámot befogadó helyszínen, 17 
fős személyzettel. A 8 óvodai csoportban elhelyezett 20-25 fő közötti létszám alacsonynak 
mondható a település többi óvodájához viszonyítva. A Felső utcai épületben a 
hagyományos csoportkialakítás található, köztük két nagycsoporttal, míg a Fő utcai épületben 
4 vegyes csoport működik. Az óvodák felszereltsége átlagosnak mondható. Felújításról, 
bővítésről az utóbbi időszakban nem számolt be az intézmény. Az intézményben dolgozók 
továbbképzése nem érintette a korszerű pedagógiai módszerek elsajátítását. Halmozottan 
hátrányos helyzetű és SNI óvodást nem tart számon az intézmény. 
 
Felülvizsgálati megállapítás: 

2008. évben a településen intézményi átszervezés történt, így két nagy óvoda került 
kialakításra, 8 és 5 telephellyel, tagóvodával. 
A két nevelési intézmény összlétszámán belül majdnem kiegyenlített a HHH és az SNI 
arány. Sajnos ugyanez nem állapítható meg a telephelyek arányosítását figyelembe véve. 
A Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodájába jár a legtöbb HHH gyermek, a teljes létszám 25 
%-a, míg a többi pl. Kisfenyves Tagóvodába alig vagy egyáltalán nincs HHH gyermek. 
Javasolt a HHH gyermekek arányos elosztása a telephelyek között. 
 

 
 
 



ÉrdI�KÖzLÖny

364

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

 15

Napközi Otthonos Óvodák - Helyzetelemzés- 2010. évi adatok alapján 
 

Székhely : 1. Kincses Óvoda - 2030 Érd, Béke tér 1. 
     2. Szivárvány Óvoda – 2030 Érd, Alsó u. 1-3. 
 

Óvodai intézmények száma 2 

Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 13 

Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 
      

1675 

Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 1661 

Óvodába beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma 202 

Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma          89 

Az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött gyermekek száma 336 

Az óvodába be nem íratott 3 életévüket betöltött halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma (védőnő által megadott adat) 11 

Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek száma 
(integráltan neveltek nélkül) 0 

Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 67 
 

Óvoda 
neve 

Telephely neve 
létszám az intézményben 

Összesen fő HH/HHH SNI 

Szivárvány Óvoda  

Szivárvány Óvoda 302 15/ 15 2 

Kisfenyves Tagóvoda 160 0  0 

Meseház Tagóvoda 

 
92 3/3 0 

Napsugár Tagóvoda 

 
111 1/1 2 

Tusculanum 
Tagóvoda 

 
208 16/16 5 

Összesen  

 
873 35/35 9 

 
Az SNI gyermekek befogadására a Szivárvány óvoda tagintézményei lettek kijelölve.  
Tehát a Tusculanum Tagóvoda fogadja az autista gyermekeket, míg a Kisfenyves 
Tagóvoda az érzékszervi fogyatékkal élő gyermekek nevelését és fejlesztését is vállalja az 
Alapító Okirat szerint. 
A hallássérült gyermekek nevelése a Fácán Tagóvoda, az enyhe fokban értelmi 
fogyatékos gyermekek nevelése és fejlesztése az Ófalusi Tagóvodában történik. 
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Óvoda 
neve Telephely neve 

létszám az intézményben 

Összesen fő HH/HHH SNI 

Kincses Óvoda  

Kincses Óvoda 135 18/4  1 

Fácán Tagóvoda 121 28/11 3 

Harkály Tagóvoda 

 
68 14/8 1 

Kutyavári Tagóvoda 

 
195 7/3 0 

Ófalusi Tagóvoda 

 
68 26/17 3 

Riminyáki Tagóvoda 

 
50 5/1 0 

Tállya Tagóvoda 

 
66 9/7 0 

Tündérkert Tagóvoda 

 
85 6/3 0 

Összesen  

 
788 167/54 8 

 
 
 
Az óvodák felsorolásszerű, összegző jellemzése: 
 

- Férőhelyhiány 
- 3-5 év közötti gyerekek kevésbé kerülnek be az óvodába 
- Magas csoportlétszámok 
- Infrastrukturális ellátottság, valamint a felújítás, bővítés átlagos alatti 
- SNI gyerek nincs az óvodákban 
- Rendkívül alacsony arányú halmozottan hátrányos helyzetű óvodás, ezen belül is 

elsősorban az iskola-előkészítő (már kötelező) évben 
- Óvópedagógusokat nem jellemzi, hogy a korszerű pedagógiákat tanfolyami keretben 

elsajátították volna 
 
Felülvizsgálat összegzése: 

- Részben ismert a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, akik nem járnak 
óvodába (védőnő által közölt adat szerint 11 fő) 

- 3-5 év közötti gyerekek kevésbé kerülnek be az óvodába, ennek oka a férőhelyhiány 
- Magas csoportlétszámok  
- Az elmúlt években történtek felújítások több óvoda esetében, de vannak még óvodák, 

amelyek felújítása indokolt (100 éves épület, magas HHH arány) 
- Megjelentek az SNI gyerekek az óvodákban, integrált nevelésük biztosított (17 fő) 
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- Emelkedett a halmozottan hátrányos helyzetű óvodások száma, ezen belül is 
elsősorban az iskola-előkészítő (már kötelező) évben (feltételezhető, hogy ez még 
nem a teljes létszám) 

- Az óvodapedagógusok többsége nem vett részt olyan továbbképzésen az elmúlt 
években sem, amelyen el tudják sajátítani a korszerű pedagógiai módszertanokat, 
amelyen eszközöket kaphatnak a kudarcokkal telített napi munkájukhoz. 

- Óvodai férőhely bővítése javasolt, a teljes körű beóvodáztatás feltételeinek való 
megfelelés miatt 

- A 2010/2011. nevelési évtől a Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda igényli az óvodai 
nevelésre felkészítő kiegészítő támogatást. 

 
 
Általános iskolák 
 
II. Lajos Általános Iskola 
 
60 % fölötti arányban halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket ellátó iskola, melyet a 
fenntartó 2007. júniusában megszüntetett. Az iskola eddigi tanulói számára a befogadó 
iskoláknak szükséges komplex és a sikeres átvezetést biztosító programot megvalósítani.  
 
Bolyai János Általános Iskola 
 
Az intézmény körzetébe 637 tanuló tartozik. Ezzel szemben az iskolában tanulók száma a 
körzetbe tartozók számát jóval meghaladja (751 fő), akikkel 61 főállású pedagógus 
foglalkozik. Humánerőforrás hiány nem jellemzi az intézményt. Az iskolában 
évfolyamonként 3-4 osztály található, melyek osztálylétszáma 23-29 fő közötti. Alsó 
tagozaton normál tantervű osztályok vannak, míg a felső tagozaton az osztályok fele emelt 
óraszámmal tanul különböző tárgyakat. Az évfolyamismétlők aránya kétszerese az országos 
átlagnak. A magántanulók aránya nem éri el az országos átlagot és ugyanez jellemzi a 250 
óránál többet hiányzók arányszámát az intézményben. A továbbtanulási arányok az országos 
átlagot közelítik, a halmozottan hátrányos helyzetűekre vonatkoztatva nincsenek adatok. 
(Valószínűleg azért, mert az intézmény a továbbtanulók korcsoportjában nem tartotta számon 
a halmozottan hátrányos helyzetűeket eddig.) A tanórán kívüli programokban a halmozottan 
hátrányos helyzetűek is megjelennek. Egyéb szolgáltatásban közülük egy fő vesz részt az 
Útravaló programban, illetve ketten kezdik meg tanulmányaikat ősztől az AJKP-ban. A 
kompetenciamérés eredményei az országos átlag felett vannak, de a halmozottan hátrányos 
helyzetűekre vonatkoztatva nincs adat. Az iskola állaga és felszereltsége átlagosnak 
mondható: tornateremmel, nyelvi laborral, számítástechnika teremmel rendelkezik. Egy 
részükre vonatkozó felújítások 20 éve történtek. Az intézményben dolgozók továbbképzése 
nem érintette a korszerű pedagógiai módszerek elsajátítását. Az iskola nem igényel 
integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésre vonatkozó normatívát. 
Öt halmozottan hátrányos helyzetű tanulót tart számon az iskola. Öt integráltan 
oktatott SNI tanuló jár az iskolába, akik mindegyike halmozottan hátrányos helyzetű is. 
A halmozottan hátrányos helyzetűek nem jelennek meg az emelt szintű felső tagozatos 
oktatásban. A magántanulók száma 1 fő. A halmozottan hátrányos helyzetűek – az 
alacsony számnak is betudhatóan – egyenletes eloszlásban találhatók az osztályok 
között. 
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Móra Ferenc Általános Iskola és Logopédiai Szakszolgálat  
 
Az intézmény eltérő tantervű iskola, mely 95 SNI-t oktat szegregált oktatásszervezési 
keretben. Tanulói enyhe fokban- és középsúlyosan értelmileg sérült gyermekek. Az 
érvényben lévő alapító okirat szerint a jövőben nincs mód újabb középsúlyos értelmileg sérült 
és súlyosan és halmozottan sérült (2010/2011. tanévtől kötelezően ellátandó) tanulók 
felvételére. Ezért feltétlenül szükséges az alapító okirat módosítása, hiszen több érdi lakhelyű 
gyereket más települések intézményei látnak el. Az iskola tanulólétszáma az utóbbi 
évtizedben jelentősen csökkent (Kb.: 35%-kal). 
Ennek okai: A normatív állami finanszírozás hatására a normál tantervű általános iskolák 
visszatartják a jó magaviseletű, ám a tantervi követelményeket nem, vagy alig teljesítő 
tanulókat. A szülők gyakran élnek azzal a jogukkal, hogy a Komplex Tanulási Képességeket 
Vizsgáló Szakértői Bizottság véleményét nem fogadják el. Az alsó tagozatra érvényes 
„buktatási tilalmat” a normál tantervű általános iskolák sok esetben „áthelyezési tilalomként” 
értelmezik. Ennek következtében alsó tagozatban alig kerülnek az iskolába SNI tanulók, míg 
felső tagozatra ugrásszerűen megnő az ebbe az iskolába átirányítottak száma. 
Tapasztalat, hogy a normál általános iskolák felkészületlenek a tekintetben, hogy az SNI 
tanulókat és szüleiket miként juttassák az őket megillető, megfelelő ellátáshoz (vizsgálat, 
terápia, megsegítés). A városban a többségi iskolákban az SNI gyerekek közül az úgynevezett 
„disz”-es gyerekek tanulnak, akiknek egy részét a Móra Ferenc Általános Iskolához tartozó 
Logopédiai Szakszolgálat szakemberei látják el. Az iskolában dolgozó főállású pedagógusok 
száma 38 fő. Humánerőforrás hiány a testnevelés és matematika területét érinti. Az intézmény 
három telephelyen működik. A logopédiai szolgálat a város intézményeiben látja el a 
rászorulókat. Az évfolyamismétlők aránya esetenként háromszorosa az országos átlagnak, 
azonban a halmozottan hátrányos helyzetűek évfolyamismétlése alatta van az országos 
átlagnak. A magántanulók, valamint a 250 óránál többet hiányzók aránya is meghaladja az 
országos átlagot, jellemzően azonban ez sem a halmozottan hátrányos helyzetűeket érinti. 
Mindezek az adatok azonban nem teljesen mérvadóak, hisz az országos átlagok nem eltérő 
tantervű iskolára vonatkoznak. A továbbtanulás arányok – az iskola jellegéből adódóan – 
speciális szakiskolába történnek. A tanórán kívüli programokban a halmozottan hátrányos 
helyzetűek is megjelennek. Egyéb – iskolán kívüli - szolgáltatásban nem vesznek részt a 
tanulók. Kompetenciamérés eredményei – szintén az iskola jellegéből adódóan – nincsenek. 
Az iskola állaga és felszereltsége átlagosnak mondható: számítástechnika teremmel, fejlesztő 
szobákkal rendelkezik. A fejlesztő szobák kialakítása több mint tíz éve történt. Az 
intézményben dolgozók továbbképzése nem érintette a korszerű pedagógiai módszerek 
elsajátítását.  
Az integrálható SNI tanulók oktatását meg kell valósítani. Ehhez a városban lehetőleg szórtan 
elhelyezkedő, felkészült befogadó iskolákat kell kiválasztani. A településen már működő, az 
SNI tanulók/gyermekek ellátását biztosító intézmények bevonásával/átszervezésével célszerű 
a megfelelő, magas színvonalú szolgáltató rendszer létrehozása. Ennek egy lehetséges és 
kézenfekvő alternatívája az EGYMI kialakítása. 
31 halmozottan hátrányos helyzetű tanulót tart számon az iskola. A magántanulók 
száma 3 fő. A 19 bejáró tanulóból 6 fő halmozottan hátrányos helyzetű.   
 
Batthyány Általános Iskola 
 
Az intézményben tanulók száma 501 fő, akikkel 46 főállású pedagógus foglalkozik. 
Humánerőforrás hiány testnevelés, napközi területeken jellemző. Az iskolában 
évfolyamonként 3 osztály található, melyek osztálylétszáma 18-28 fő közötti, mely a 
települési átlag alatt van. Az iskola emelt óraszámú csoportbontásban is tanít, e mellett 
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évfolyamonként egy osztály testnevelés tagozatos. Az évfolyamismétlők, a magántanulók, 
valamint a 250 óránál többet hiányzók aránya egyaránt az országos átlag alatt van. A 
halmozottan hátrányos helyzetűekre vonatkoztatva az intézmény nem gyűjt erre vonatkozó 
adatokat.  Az érettségit adó intézményekbe (azon belül is a gimnáziumba) való továbbtanulási 
arányok elmaradnak az országos átlagtól. A tanórán kívüli programokban a halmozottan 
hátrányos helyzetűek is megjelennek. Egyéb – iskolán kívüli - szolgáltatásban közülük senki 
nem vesz részt. A kompetenciamérés eredményei az országos átlag alatt vannak, de nem 
jelentősen. A halmozottan hátrányos helyzetűekre vonatkoztatva nincs kompetenciamérésre 
vonatkozó adat. Az iskola állaga és felszereltsége átlagos. A tornateremmel, számítástechnika 
teremmel, fejlesztő szobával rendelkező intézmény építési sajátossága (fa szerkezet, lapos 
tető) az üzemeltetését rendkívül gazdaságtalanná teszi. Az intézményben dolgozók 
továbbképzése nem érintette a korszerű pedagógiai módszerek elsajátítását. Az iskola nem 
igényel integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésre vonatkozó normatívát. 
Összesen 32 halmozottan hátrányos helyzetű tanulót tart számon az iskola. 9 SNI tanuló 
jár az iskolába, akik integrált oktatásban részesülnek, és akik közül hatan halmozottan 
hátrányos helyzetűek. Más településről bejáró 75 tanuló közül 2 halmozottan hátrányos 
helyzetű. A hatodik évfolyam osztályom meghaladja a 25 %-ot a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók osztályok közötti aránya. Ennek megfelelően az intézmény nem 
jogosult az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésre vonatkozó normatíva 
igénylésére. Magántanuló az iskolában nincs.  
 
Gárdonyi Géza Általános Iskola  
 
Az intézményben tanulók száma 467 fő, akikkel 41 főállású pedagógus foglalkozik. 
Humánerőforrás hiány ének-zene, tánc-dráma területeken jellemző. Az iskolában 
évfolyamonként 3 osztály található, melyek osztálylétszáma 17-27 fő közötti, mely a 
települési átlag alatt van. Az iskola csak normál tantervű osztályokat működtet, nincs 
tagozata. Az évfolyamismétlők, a magántanulók, valamint a 250 óránál többet hiányzók 
aránya egyaránt az országos átlag alatt van, és ez jellemzi a halmozottan hátrányos 
helyzetűeket is az iskolában. A továbbtanulási arányok az országos átlagot közelítik, (bár az 
érettségit adó intézménybe való továbbtanulás némiképp elmarad az országos átlagtól), 
azonban a halmozottan hátrányos helyzetűekre vonatkoztatva nincsenek adatok. 
(Valószínűleg azért, mert az intézmény a továbbtanulók korcsoportjában nem tartotta számon 
a halmozottan hátrányos helyzetűeket eddig.) Tanórán kívüli programokban a halmozottan 
hátrányos helyzetűek megjelennek. Egyéb szolgáltatásban közülük senki nem vesz részt. A 
kompetenciamérés eredményei az országos átlag alatt vannak, de nem jelentősen. A 
halmozottan hátrányos helyzetűekre vonatkoztatva nincs kompetenciamérésre vonatkozó adat. 
Az iskola állaga és felszereltsége nem felel meg a XXI. századi elvárásoknak. A 
tornateremmel, számítástechnika teremmel és 11 szükségtanteremmel rendelkező intézmény 
egyértelműen fejújításra szorul. A legutóbbi felújítás 1992-ben történt. Az intézményben 
dolgozók továbbképzése nem érintette a korszerű pedagógiai módszerek elsajátítását. Az 
iskola nem igényel integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésre vonatkozó 
normatívát. 
24 halmozottan hátrányos helyzetű tanulót tart számon az iskola. 12 SNI tanuló jár az 
iskolába, akik integrált oktatásban részesülnek. Más településről bejáró 6 tanuló közül 2 
halmozottan hátrányos helyzetű. A magántanuló az iskolában nincs.  
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Széchenyi István Általános Iskola 
 
Az intézménybe 642 tanuló jár, akikkel 61 főállású pedagógus foglalkozik. Humánerőforrás 
hiány a kémia és matematika tárgyakat érinti. Az iskolában évfolyamonként 3-4 osztály 
található, melyek osztálylétszáma 20-30 fő közötti. Alsó tagozaton normál tantervű osztályok 
vannak, míg a felső tagozaton az osztályok fele emelt óraszámmal tanul különböző tárgyakat. 
Az évfolyamismétlők aránya az országos átlag alatt van.  A magántanulók aránya nem éri el 
az országos átlagot. A 250 óránál többet hiányzók arányszámát nem jelölte az intézmény. A 
továbbtanulási arányok az országos átlagot közelítik. A kompetenciamérés legutóbbi 
eredményei az országos átlag felett vannak. Az iskola állaga és felszereltsége átlagosnak 
mondható: tornateremmel, nyelvi laborral, számítástechnika teremmel rendelkezik. Az 
intézményben dolgozók továbbképzése érintette a korszerű pedagógiai módszerek egy részét: 
44 fő vett részt differenciált tanulásszervezésen és 2 fő drámapedagógiát végzett. Az iskola 
nem igényel integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésre vonatkozó normatívát. 
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulót nem tart számon az iskola. 47 integráltan 
oktatott SNI tanuló jár az iskolába, akik döntő többsége alsó tagozatos. SNI tanulók 
ellátására megfelelő képzettségű pedagógusok vannak. A magántanulók száma 2 fő.  
 
 
Kőrösi Csoma Sándor  Általános Iskola 
 
Az intézmény körzetébe 670 tanuló tartozik. Ezzel szemben az iskolában tanulók száma a 
körzetbe tartozók számát jóval meghaladja (820 fő), amit nem indokol az évfolyamonként egy 
osztálynyi városi beiskolázású ének-zene tagozat. A tanulókkal 57 főállású pedagógus 
foglalkozik. Humánerőforrás hiány nem jellemzi az intézményt. Az iskolában 
évfolyamonként 3-4 osztály található, melyek osztálylétszáma 22-31 fő közötti. Az 
évfolyamismétlők, a magántanulók, a 250 óránál többet hiányzók aránya nagyságrenddel az 
országos átlag alatt van. Ez jellemzi a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat is. A 
továbbtanulási arányok az országos átlag fölött vannak. (A legutóbbi tanévben ez kiugróan 
jellemző.) A halmozottan hátrányos helyzetűekre e tekintetben nincs adat. (Valószínűleg 
azért, mert az intézmény a továbbtanulók korcsoportjában nem tartotta számon a halmozottan 
hátrányos helyzetűeket eddig.) A tanórán kívüli programokban az iskola nem jelöli a 
halmozottan hátrányos helyzetűek részvételét. Az egyéb – iskolán kívüli - szolgáltatásokat 
ugyanez jellemzi. A kompetencia-mérés eredményei az országos átlag felett vannak, de a 
halmozottan hátrányos helyzetűekre vonatkoztatva nincs adat. Az iskola állaga és 
felszereltsége XXI. századi elvárásoknak megfelelő: 2 tornateremmel, fejlesztő szobával, 2 
számítástechnika teremmel rendelkezik. A felújítás, bővítés 2005-ben történt. Az 
intézményben dolgozók továbbképzése sokrétűen érintette a korszerű pedagógiai módszerek 
elsajátítását (differenciálás, kooperatív tanulásszervezés, drámapedagógia), melyek mellett 17 
fő (a testület egyharmada) elvégezte a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hatékony 
együttnevelésére felkészítő IPR képzést. Az iskola nem igényel integrációs és képesség-
kibontakoztató felkészítésre vonatkozó normatívát. 
Öt halmozottan hátrányos helyzetű tanulót tart számon az iskola. Egyikük sem tanul az 
emelt szintű ének-zenei tagozaton. SNI tanuló nem jár az iskolába. A magántanulók 
száma 10 fő. A halmozottan hátrányos helyzetűek – az alacsony számnak is betudhatóan 
– egyenletes eloszlásban találhatók az osztályok között.  
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Teleki Sámuel Általános Iskola 
 
Az intézményben 591 tanulóval 54 főállású pedagógus foglalkozik. Humánerőforrás hiány 
nem jellemzi az intézményt. Az iskolában évfolyamonként 3-4 osztály található, melyek 
osztálylétszáma 14-26 fő közötti, mely a települési osztálylétszám alatt van. Alsó és felső 
tagozaton egyaránt találhatók olyan osztályok, melyek tanulóinak egy része emelt óraszámmal 
tanul különböző tárgyakat. Az évfolyamismétlők, magántanulók aránya nem éri el az országos 
átlagot és ugyanez jellemzi a 250 óránál többet hiányzók arányszámát az intézményben. Az 
adatok között nem jelennek meg a halmozottan hátrányos helyzetűek, valószínűen elenyésző 
számuk miatt. A továbbtanulási arányok némiképp az országos átlag alatt vannak az érettségit 
adó intézményekbe való előrehaladás tekintetében, a halmozottan hátrányos helyzetűekre 
vonatkoztatva nincsenek adatok. (Valószínűleg azért, mert az intézmény a továbbtanulók 
korcsoportjában nem tartotta számon a halmozottan hátrányos helyzetűeket eddig.) A tanórán 
kívüli programokban a halmozottan hátrányos helyzetűek is megjelennek. A 
kompetenciamérés eredményei az országos átlag alatt vannak, de a halmozottan hátrányos 
helyzetűekre vonatkoztatva itt sincs adat. Az iskola állaga és felszereltsége átlagosnál 
rosszabbnak mondható: bár rendelkezik tornateremmel, fejlesztő szobával, állaga felújításra 
szorul. Az intézményben dolgozók továbbképzése kis mértékben érintette a korszerű 
pedagógiai módszerek elsajátítását (7 fő differenciált oktatás). Az iskola nem igényel 
integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésre vonatkozó normatívát. 
Két halmozottan hátrányos helyzetű tanulót tart számon az iskola. 31 integráltan 
oktatott SNI tanuló jár az iskolába. Az intézmény nem jelölte a helyzetelemző 
adattáblában a velük foglalkozó pedagógusokat szakterületük szerint. Magántanuló 
nincs.  
 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
Az intézményben 347 tanulóval 32 főállású pedagógus foglalkozik. Humánerőforrás hiány 
nem jellemzi az intézményt. Az iskolában évfolyamonként 2 osztály található, kivéve az első 
évfolyamot, ahol a harmadik osztály alacsony létszámú fejlesztő osztály, amely tanulóinak 
integrálása második évfolyamon megtörténik az évfolyam másik két osztályába. Az 
osztálylétszámok 12-26 fő közöttiek, melyek alatta vannak a települési átlagnak. Az alsó 
tagozat „a” osztályaiban emelt szintű, míg a többi osztályban normál tantervű osztályok 
vannak. Az évfolyamismétlők, a magántanulók, valamint a 250 óránál többet hiányzók aránya 
jóval alatta van az országos átlagnak. Az érettségit adó intézménybe való továbbtanulási 
arányok némiképp elmaradnak az országos átlagtól, a halmozottan hátrányos helyzetűekre 
vonatkoztatva ez az eltolódás nagyobb mértékű. A tanórán kívüli programokban elsősorban az 
erdei iskolában jelennek meg a halmozottan hátrányos helyzetűek. Egyéb – iskolán kívüli – 
szolgáltatások közül csak a városi ösztöndíj-rendszerben vesz részt halmozottan hátrányos 
helyzetű tanuló. A kompetenciamérés eredményei elmaradnak az országos átlagtól. Az iskola 
állaga és felszereltsége átlagosnak mondható: tornateremmel, fejlesztő szobával, 
számítástechnika teremmel rendelkezik. Alapvető felújítások azonban majdnem 25 éve 
történtek. Az intézményben dolgozók továbbképzése némiképp érintette a korszerű 
pedagógiai módszerek elsajátítását. (differenciált oktatás 10 fő, IPR 4 fő) Az iskola nem 
igényel integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésre vonatkozó normatívát. 
32 halmozottan hátrányos helyzetű tanulót tart számon az iskola. 12 integráltan oktatott 
SNI tanuló jár az iskolába. A magántanulók száma 5 fő. A halmozottan hátrányos 
helyzetűek évfolyamon belüli aránykülönbsége esetenként meghaladja a 25 %-ot. Így az 
intézmény nem felel meg a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésre 
vonatkozó normatíva igénylési feltételének.   
 



371

III��MELLÉKLETEK I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

 22

Marianum Általános Iskola 
Az intézmény egyházi fenntartású 379 tanulóval. Az intézményre vonatkozó részletes 
esélyegyenlőségi helyzetelemzés még nincs.  
Az azonban tudható, hogy az intézménybe halmozottan hátrányos helyzetű és SNI tanuló 
nem jár.  
A nem önkormányzati iskola bevonása szükséges a települési esélyegyenlőségi közoktatási 
programba. 
Megjegyezni kívánjuk, hogy a helyzetelemzésben szereplő adatokat az intézményvezetők a 
2007.juniusi állapotnak megfelelően szolgáltatták, ezért nem minden esetben egyezik az 
októberi statisztában szereplő létszámokkal. 

 
Általános iskolák – Helyzetelemzés – 2010. évi adatok alapján 

 
Székhely: Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 

Érd, Fácán köz 1. 
 

A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának kiegyenlítettségére 
vonatkozó adatok 

 
Intézménybe járó tanulók létszáma  421 fő 

1-4. évfolyamos tanulók 200 fő 
5-8. évfolyamos tanulók 221 fő 
SNI tanulók 
 integrált 
 gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

15 fő 
15 fő 

- 
HH / HHH tanulók 
gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

106/44 
- 

Más településről bejárók 
        HH / HHH 

45 
n.a 

A HHH tanulók száma emelkedést mutatott az elmúlt évekhez képest, de a HH 
arányához képest még most is alacsony. A bejáró tanulók helyzetéről nem áll 
rendelkezésre adat. 
 

évfolyam 
és/vagy 
óvodai 
csoport 

foka 

gyermek 
és/vagy 

tanulólétszám 
az 

évfolyamon 

gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint  

normál (általános) tanterv 
emelt szintű oktatás és/vagy 

két tanítási nyelvű iskolai 
oktatás 

gyógypedagógiai 
tagozat 

összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH 

1. 49 21 10/5 0 28 7/0 0 0 0 
2. 59 35 14/6 0 24 2/0 0 0 0 
3. 44 20 5/4 1 24 11/2 2 0 0 
4. 48 21 8/5 1 26 5/0 0 0 0 
5. 46 25 7/5 2 21 5/1 0 0 0 
6. 47 21 3/2 2 26 5/1 1 0 0 
7. 54 26 13/9 1 28 1/0 2 0 0 
8. 74 47 7/3 2 27 3/1 1 0 0 
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Az emelt szintű képzésben nagyon kevés a HHH tanulók száma. Az intézményben a 7. 
évfolyamon az osztályok között a HHH arány meghaladja a megengedett 25%-ot. Nem 
jogosult továbbra sem az integrációs normatívára. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

           A nevelés, oktatás eredményességét befolyásoló szakmai munka 
módszertani terület résztvevő főállású 

pedagógusok 

Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR 
képzés 1 fő 

Egyéni haladási ütemet segítő differenciált 
tanulásszervezés  

1 fő 

Kooperatív tanulás 1 fő 
Projektpedagógia  0 fő 
Drámapedagógia 1 fő 
Egyéb  0 fő 

A 34 fő pedagógusból csak 4 fő vett részt tanfolyamon a korszerű pedagógiai 
módszerek alkalmazására. Nem főállású alsó tagozatos pedagógusok közül 15 fő, 
felső tagozatosok közül 17 fő vett részt a szakmai munkát befolyásoló képzéseken. 

 

       Lemorzsolódás az intézményekben 

 Évfolyamismétlők  
aránya (%) 

Magántanulók  
aránya (%) 

Az előző tanévben 
250 óránál többet 
hiányzó tanulók  

aránya (%) 

 
Összes 

létszámon 
belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

2007/2008 
%      

14  fő 
n.a 2 fő - n.a n.a 

2008/2009 
 %       

 16 fő  n.a 0 fő - n.a n.a 

 2009/2010 
%       

11 fő 
 n.a 2 fő - n.a n.a 

országos 
átlag 
2005/2006 

2,11 % 0,61 % 0,37 % 

 
A lemorzsolódásban nem áll rendelkezésre adat a HH/HHH tanulók esetében. Az 
évfolyamismétlők száma igen magas, feltételezhető, hogy az országos átlagot 
meghaladó ez a szám. 

Osztály 
megnev. 

tanulólétszám 
az osztályban 

normál (általános) tanterv emelt szintű oktatás 

Össz. HH/HHH SNI Össz.  HH/HHH SNI 

7.a 27 27 1/0 2    
7.b 26 26 13/9 1    
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          A tanórán kívüli programokon való részvétel 

Programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / 
HHH 

tanulók 
körében 

alapfokú 
műv.okta- 
tás 

- - - - - - 

kisebbségi 
program - - - - - - 

napközi 67 fő n.a 46 fő n.a 109 fő n.a 
szakkör 231 fő n.a 209 fő n.a 129 fő n.a 
iskolai nyári 
tábor 

115 fő 10/n.a 90 fő 10/n.a 75 fő 10/n.a 

erdei iskola - - - - 50 fő n.a 
 

A tanórán kívüli foglalkozásokon elég magas arányban vesznek részt a tanulók, de 
ebből nem lehet megállapítani, hogy a HHH tanulók egyáltalán részt vesznek-e a 
foglalkozásokon, nincs adat erre vonatkozóan. 

 
 
 
 
 
 

          Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel 

programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Útravaló 
Program 

n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Arany János 
Program 

n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Tanoda n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
Egyéb       

 
Az iskola egyetlen tanulója sem vesz részt iskolán kívüli programokon, mint az 
Útravaló program, az Arany János program, ill. Tanoda. Nem igényelnek 
integrációs / képesség kibontakoztató támogatást. 
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A kompetenciamérések eredményei 

 2006 2008 2009 2010 
Országos 

kompetenciam
érés 

eredménye 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

Szövegértés 
6. évfolyam 

- 493     493    519 481 n.a 513 1423 n.a 1483 

8. évfolyam 
465 497 453 506 484 n.a 502 1539 n.a 1583 

Matematika 
6. évfolyam 

-    493 462 499 448 n.a 489 1446 n.a 1498 

8. évfolyam 
471 494 419 497 453 n.a 484 1519 n.a 1622 

 
 
 
Mind szövegértésből, mind matematikából a 6. és a 8. évfolyam is az elmúlt évek tekintetében 
az országos eredmény alatt teljesített. Nem áll adat arra vonatkozólag, hogy a HHH tanulók 
milyen szintet értek el. 
 
 
 
 

Továbbtanulási mutatók  
 

Gimnázium  
(%) 

Szakközépiskola 
érettségit adó 

képzés  
(%) 

Szakiskolai   
képzés  

(%) 

Speciális 
szakiskolai képzés  

(%) 

Nem tanult    
tovább 

(%) 

 összes 
létszá-

mon belül 

HH HHH-
tanulók 

köré-ben 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

2007-
2008. 

15% 
  9 fő 

/ 
 41,6% 
   25 fő 

/ 
 43,3%   
26 fő 

     / - -   

2008-
2009. 

32,7% 
18 fő 

/ 
 25,4% 

  14 fő 
/ 

41,8% 
23 fő 

/ - -   

2009-
2010. 

16,3%   
 9 fő 

/ 
49% 
27 fő 

/ 
34,5% 
19 fő 

/ - - - 
- 

 
országos 
átlag  
2005-
2006. 

36,6 % 43,1 % 19,0 % 1,3 % 
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Az érettségit adó intézményekbe kevesebben tanulnak tovább, mint az országos átlagot 
meghatározóan. Döntően a tanulók a szakiskolai képzésbe kapcsolódnak be az általános 
iskola befejezését. 
 
 
Az intézmény tornacsarnoka 2010. évben felújításra került. Rendszeres kapcsolatot 
tartanak fenn a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálat és a védőnői hálózat 
munkatársaival, illetve a városi sportegyesületekkel. 
 

 
 
Székhely: Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Érd,Túr u. 5.7.  
 
A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának 
kiegyenlítettségére vonatkozó adatok 

 
 
Intézménybe járó tanulók létszáma  

289 fő 

1-4. évfolyamos tanulók 181 fő 

5-8. évfolyamos tanulók 128 fő 
SNI tanulók 
 integrált 
 gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

11 fő 
11 fő 

- 
HH / HHH tanulók 
gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

66/37 
- 

Más településről bejárók 
        HH / HHH 

10 
1/n.a 

 
 
A HHH tanulók száma az elmúlt években szinte semmit sem változott, ez 2007-ben 32 fő volt. 
A bejárók között sincs nyilván tartva, van- e halmozottan hátrányos helyzetű. Az SNI-ek száma 
is stagnál az elmúlt évekhez képest. 
 
 

évfolyam 
és/vagy 
óvodai 
csoport 

foka 

gyermek 
és/vagy 

tanulólétszám 
az évfolyamon 

gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint  

normál (általános) tanterv 
emelt szintű oktatás és/vagy két 

tanítási nyelvű iskolai oktatás 
gyógypedagógiai 

tagozat 

összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH 

1. 36 36 5/4 3      

2. 48 48 9/5 2      

3. 37 37 13/5 1      

4. 40 40 7/5 0      

5. 34 34 9/6 1      

6. 28 28 7/7 1      

7. 27 27 7/2 1      

8. 39 39 9/3 2      
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Az intézményben a 2., 3., 4. és 6. évfolyamán az osztályok közötti HHH 
arány meghaladja a törvényben szabályozott 25 %-os határt. Ennek 
megszüntetésére felmenőrendszerben javasolt intézkedést meghozni. 

A nevelés, oktatás eredményességét befolyásoló szakmai munka 
módszertani terület résztvevő főállású 

pedagógusok 

Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR 
képzés 

1 fő 

Egyéni haladási ütemet segítő differenciált 
tanulásszervezés  

2 fő 

Kooperatív tanulás 11 fő 
Projektpedagógia  0 fő 
Drámapedagógia 2 fő 
Egyéb  5 fő 

A pedagógusok közül még 4 fő vett részt az elmúlt években a korszerű pedagógiai 
módszereket megismerő továbbképzéseken. 

 
 
 

Osz 
tály 
meg
nev. 

tanulólét
szám az 
osztály 
ban 

normál (általános) tanterv emelt szintű oktatás 

Össz. HH/HHH SNI Össz.  HH/HHH SNI 

2.a 28 28 0 0    
2.b 20 20 9/5 2    
3.a 21 21 0 0    
3.b 16 16 13/5 1    
4.a 23 23 0 0    
4.b 17 17 7/5 0    
5.a 17 17 7/5 0    
5.b 17 17 2/1 1    
6.a 14 14 7/5 1    
6.b 14 14 0 0    
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Lemorzsolódás az intézményekben 

 
Évfolyamismétlők  

aránya (%) 
Magántanulók  

aránya (%) 

Az előző tanévben 
250 óránál többet 
hiányzó tanulók  

aránya (%) 

 
Összes 

létszámon 
belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

2007/2008 
     

9 fő 
n.a 0 fő - 0 - 

2008/2009 
     

 2 fő 
 1/1 1 fő 1/1 0      - 

 2009/2010 
      

12 fő 
0/ 0 7 fő 0/0 0 - 

országos 
átlag 
2005/2006 

2,11 % 0,61 % 0,37 % 

 
 
 
Az intézményben igen magas az évfolyamismétlők száma és a magántanulói statuszban 
lévő tanulók száma, örvendetes azonban, hogy ők nem tartoznak a HHH tanulók közé. 
 

         A tanórán kívüli programokon való részvétel 

Programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / 
HHH 

tanulók 
körében 

alapfokú 
műv.oktatás 

- - - - - - 

kisebbségi 
program 

- - - - - - 

napközi    91 fő n.a 93 fő n.a 113 fő n.a 
szakkör 230 fő n.a 167 fő n.a 38 fő n.a 
iskolai nyári 
tábor 

- - - - - - 

erdei iskola - - - - - - 

Az intézmény kizárólag csak a két alap tanórán kívüli foglalkozásokat biztosítja a 
diákoknak. Nincs nyilvántartva, hogy hányan veszik igénybe a halmozottan hátrányos 
helyzetűek közül a többletszolgáltatást. 
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         Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel 

programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Útravaló 
Program 

n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Arany János 
Program 

n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Tanoda n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
Egyéb       

 
Az iskola nem szervez iskolán kívüli programokat az odajáró diákok részére. Nem 
igényel az intézmény integrációs/ képesség kibontakoztató támogatást. 

 

A kompetenciamérések eredményei 
 2006 2008 2009 2010 

Országos 
kompetenciam

érés 
eredménye 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

Szövegértés 
6. évfolyam 

- 493     478    519 494 n.a 513 1403 n.a 1483 

8. évfolyam 
476 497 500 506 537 n.a 502 1504 n.a 1583 

Matematika 
6. évfolyam 

-    493 464 499 437 n.a 489 1394 n.a 1498 

8. évfolyam 
448 494 501 497 483 n.a 484 1631 n.a 1622 

A tanulók mindkét mérésen az országos átlag közelében vagy alul teljesítettek mindkét 
évfolyamon. A HHH tanulók teljesítményéről nem áll rendelkezésre adat. 

Továbbtanulási mutatók  
 

Gimnázium  
(%) 

Szakközépiskola 
érettségit adó 

képzés  
(%) 

Szakiskolai   
képzés  

(%) 

Speciális 
szakiskolai képzés  

(%) 

Nem tanult    
tovább 

(%) 

 összes 
létszá-

mon belül 

HH HHH-
tanulók 

köré-ben 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

2007-
2008. 

25,5% 
  11 fő 

0 
 30,2% 
   13 fő 

0 
 44,1%   
19 fő 

    18 /1 - -   

2008-
2009. 

26,8% 
11 fő 

0 
 46,3% 

  19 fő 
0 

26,8% 
11 fő 

      5/5 - -   

2009-
2010. 

35,1%   
 13 fő 

0 
56,7% 

21 fő 
1/1 

8,1% 
3 fő 

3/3 - - - 
- 

 
országos 
átlag  
2005-
2006. 

36,6 % 43,1 % 19,0 % 1,3 % 
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Az elmúlt években javult az intézmény továbbtanulási mutatója. Ez az arány elmozdult 
az érettségit adó középiskolák irányába, tehát az országos átlag közelében, vagy a fölött 
vannak. 
 
Alkalmi jelleggel kapcsolatot tartanak fenn a cigány kisebbségi önkormányzat, a 
családsegítő, a gyermekjóléti szolgálat és a védőnői hálózat munkatársaival. 

 
Székhely: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  
                 Érd, Bajcsy Zs.19-21. 
 
A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatok 
 
 
Intézménybe járó tanulók létszáma  

923 fő 

1-4. évfolyamos tanulók   485 fő 

5-8. évfolyamos tanulók 438 fő 
SNI tanulók 
 integrált 
 gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

5 fő 
5  fő 

- 
HH / HHH tanulók 
gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

90/9 
- 

Más településről bejárók 
        HH / HHH 

22 
n.a/n.a 

 
 

Az elmúlt években csupán 9 fő HHH tanuló tanul az intézményben, az összes iskola 
között a legalacsonyabb számban. Nem ismert, hogy a bejáró tanulók között vannak, 
vagy helyiek. Korábban az iskolában SNI-s tanulók sem tanultak, mára számuk 5 fő. 
 

évfolyam 
és/vagy 
óvodai 
csoport 

foka 

gyermek 
és/vagy 

tanulólétszám 
az évfolyamon 

gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint  

normál (általános) tanterv 
emelt szintű oktatás és/vagy két 

tanítási nyelvű iskolai oktatás 
gyógypedagógiai 

tagozat 

összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH 

1. 147 147 13/2 0      

2. 114 114 13/1 1      

3. 103 103 13/1 1      

4. 121 121 14/0 1      

5. 106 106 9/2 1      

6. 114 114 9/1 0      

7. 113 113 13/2 1      

8. 105 105 6/0 0      

 
Az intézmény körzetén kívülről érkeznek elsősorban az itt tanuló diákok. Az intézményben 
dolgozó pedagógusok közül jelentős számban vettek részt tanfolyamokon (korszerű ped. kult.). 
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            A nevelés, oktatás eredményességét befolyásoló szakmai munka 
módszertani terület résztvevő főállású 

pedagógusok 

Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés 5 fő 

Egyéni haladási ütemet segítő differenciált 
tanulásszervezés  

2 fő 

Kooperatív tanulás 16 fő 
Projektpedagógia  0 fő 
Drámapedagógia 0 fő 
Egyéb  24 fő 

A pedagógusok közül többen vettek részt képzéseken, de kevesen végezték el a 
korszerű pedagógiai módszereket segítő tanfolyamot, számuk az elmúlt években 
jelentősen nem nőtt. 

         Lemorzsolódás az intézményekben 

 
Évfolyamismétlők  

aránya (%) 
Magántanulók  

aránya (%) 

Az előző tanévben 
250 óránál többet 
hiányzó tanulók  

aránya (%) 

 
Összes 

létszámon 
belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

2007/2008 
     

n.a 
n.a 0 fő n.a n.a n.a 

2008/2009 
     

 6 fő 
 n.a 5 fő n.a n.a      n.a 

 2009/2010 
      

6 fő 
n.a 3 fő n.a 1 1/1 

országos 
átlag 
2005/2006 

2,11 % 0,61 % 0,37 % 

 
Az intézményben nem jellemző a diákok lemorzsolódása, aránya jóval az országos 
átlag alatt van. 

       A tanórán kívüli programokon való részvétel 

Programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / 
HHH 

tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / 
HHH 

tanulók 
körében 

alapfokú 
műv.oktatás 

- - - - - - 

kisebbségi 
program 

- - - - - - 

napközi    n.a n.a 263 fő n.a 317 fő n.a 
szakkör n.a n.a 238 fő n.a 315 fő n.a 
iskolai nyári 
tábor 

- - - - - - 

erdei iskola - - - - - - 

Az intézményben elsősorban a szakköri tehetséggondozás és a napközi otthonos 
nevelőmunka kap kiemelt szerepet. A HH/HHH arányáról nem tudunk semmit, nincsenek 
nyilvántartva. 
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     Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel 

programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Útravaló 
Program 

n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Arany János 
Program 

n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Tanoda n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
Egyéb       

 
Egyetlen programba sem kapcsolódott be az iskola az eltelt évek alatt. Az intézmény a 
2010/2011.tanévtől  igényli az integrációs/képesség kibontakoztató támogatást. 

 

A kompetenciamérések eredményei 
 2006 2008 2009 2010 

Országos 
kompetenci

amérés 
eredménye 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

Szövegértés 

6. évfolyam 
- 493       540  519 541 n.a 513 1514 n.a 1483 

8. évfolyam 
 497 525 506 535 n.a 502 1607 n.a 1583 

Matematika 

6. évfolyam 
-    493 526 499 511 n.a 489 1524 n.a 1498 

8. évfolyam 
 494 503 497 524 n.a 484 1663 n.a 1622 

Az elmúlt években minkét tantárgyból és mindkét évfolyam az országos mérés eredményeit 
felül teljesítette. A HHH tanulókról nem áll rendelkezésre adat. 

Továbbtanulási mutatók  
 

Gimnázium  
(%) 

Szakközépiskola 
érettségit adó 

képzés  
(%) 

Szakiskolai   
képzés  

(%) 

Speciális 
szakiskolai képzés  

(%) 

Nem tanult    
tovább 

(%) 

 összes 
létszá-

mon belül 

HH HHH-
tanulók 

köré-ben 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

2007-08.   
Nincs adat 

- -   

2008-09. Nincs adat - -   
2009-10. 

 
Nincs adat 

- - - - 
 

országos 
átlag  
2005-06. 

36,6 % 43,1 % 19,0 % 1,3 % 
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A továbbtanulásról nem áll rendelkezésre adat, megállapítások nem tehetőek. 
 
Rendszeres kapcsolatot (heti, havi) tartanak fenn a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálat 
és a védőnői hálózat munkatársaival, illetve alkalmanként a cigány kisebbségi 
önkormányzattal. Kapcsolatuk van még a Környezetvédő Egyesülettel és a rendőrséggel. 

 
 

Székhely: Széchenyi István Általános Iskola  
                Érd, Diósdi u.95.-101. 
 
A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatok 
 
 
Intézménybe járó tanulók létszáma mm 

643 fő 

1-4. évfolyamos tanulók 322 fő 

5-8. évfolyamos tanulók 321 fő 

SNI tanulók 
 integrált 
 gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

16 fő 
16 fő 

- 
HH / HHH tanulók 
gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

58/14 
- 

Más településről bejárók 
        HH / HHH 

28 
2/0 

 
Az intézménybe igen kis számban tanulnak halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, ami 
előrelépés az elmúlt évekhez képest. Az SNI-sek száma jelentősek csökkent. 

 
 
 
 

évfolyam 
és/vagy 
óvodai 
csoport 

foka 

gyermek 
és/vagy 

tanulólétszám 
az évfolyamon 

gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint  

normál (általános) tanterv 
emelt szintű oktatás és/vagy két 

tanítási nyelvű iskolai oktatás 
gyógypedagógiai 

tagozat 

összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH 

1. 84 84 5/3 1      

2. 82 82 13/1 5      

3. 79 79 6/3 1      

4. 77 77 10/3 1      

5. 76 35 3/1 0 41 2/0 0   

6. 79 40 7/1 1 39 1/0 0   

7. 73 32 5/1 2 41 1/0 0   

8. 93 51 3/1 5 42 2/0 0   

Az emelt szintű oktatásban részt vevő tanulók között egyetlen tanuló sincs halmozottan 
hátrányos helyzetű vagy SNI. 
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 A nevelés, oktatás eredményességét befolyásoló szakmai munka 
módszertani terület résztvevő főállású 

pedagógusok 

Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés 0 fő 

Egyéni haladási ütemet segítő differenciált 
tanulásszervezés  

0 fő 

Kooperatív tanulás 9 fő 
Projektpedagógia  1 fő 
Drámapedagógia 0 fő 
Egyéb  14 fő 

Az iskola alkalmazza a korszerű pedagógiai módszertani kultúrát, kooperatív 
tanulás, projektpedagógia.  

        Lemorzsolódás az intézményekben 

 
Évfolyamismétlők  

aránya (%) 
Magántanulók  

aránya (%) 

Az előző tanévben 
250 óránál többet 
hiányzó tanulók  

aránya (%) 

 
Összes 

létszámon 
belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

2007/2008 
     

2 fő 
0 1 fő 0 0 - 

2008/2009 
     

 5 fő 
 1/0 1 fő 0 0      - 

 2009/2010 
      

1 fő 
1/1 5 fő 1/1 0 - 

országos 
átlag 
2005/2006 

2,11 % 0,61 % 0,37 % 

 

Az évfolyamismétlők és magántanulók száma alulreprezentált az országos átlaghoz 
képest. 

     A tanórán kívüli programokon való részvétel 

Programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

alapfokú 
műv.oktatá
s 

124 4/1 93 19/1 87 15/2 

kisebbségi 
program 

- - - - - - 

napközi    302 fő 5/3 305 fő 18/3 311 fő 18/6 
szakkör 166 fő 8/3 204 fő 12/5     183 fő 17/5 
iskolai 
nyári tábor 

45 fő 7/2 79 fő 21/5 56 fő 15/4 

erdei iskola 82 fő 2/2 127 fő 11/3 78 fő 2/2 
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Az intézményben változatos programokon vehetnek részt a diákok, művészetoktatás, 
napközi, szakkörök, nyári táborok, erdei iskola. A művészeti képzésben alacsony számban 
vesznek részt HHH tanulók. A tanórán kívüli programokba évek óta nem kapcsolódott be 
több HHH tanuló, számuk néhány főre redukálódik. 

 
 

       Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel 

programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Útravaló 
Program 

0  0  0  

Arany János 
Program 

0  0  0  

Tanoda 0  0  0  
Egyéb       

 

A tanulók sikeres haladását segítő iskolán kívüli programokat nem szerveznek a 
halmozottan hátrányos helyzetben élők előmozdítására. Igényli az intézmény a 
2010/2011. tanévtől az integrációs/ képesség kibontakoztató támogatást. 

 

A kompetenciamérések eredményei 

 2006 2008 2009 2010 
Országos 

kompetenciam
érés 

eredménye 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

Szövegértés 
6. évfolyam 

- 493     535   519 538 n.a 513 1532 n.a 1483 

8. évfolyam 
 497 474 506 524 n.a 502 1643 n.a 1583 

Matematika 
6. évfolyam 

-    493 510 499 505 n.a 489 1497 n.a 1498 

8. évfolyam 
 494 481 497 489 n.a 484 1637 n.a 1622 
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Leginkább jellemző a mérési eredményekre, hogy az országos átlagot felül teljesítik mind két 
évfolyamon tanulók. A HHH tanulók eredményei nem ismertek. 

Továbbtanulási mutatók  
 

Gimnázium  
(%) 

Szakközépiskola 
érettségit adó 

képzés  
(%) 

Szakiskolai   
képzés  

(%) 

Speciális 
szakiskolai képzés  

(%) 

Nem tanult    
tovább 

(%) 

 összes 
létszá-

mon belül 

HH HHH-
tanulók 

köré-ben 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

2007-
2008. 

47,8% 
  33 fő 

0 
 36,2% 
   25 fő 

1/0 
 15,9%   
11 fő 

    1 /0 - -   

2008-
2009. 

39,5% 
32 fő 

0 
 51,8% 

  42 fő 
1/0 

8,6% 
7 fő 

      1/1 - -   

2009-
2010. 

58,4%   
 52 fő 

0 
29,2% 

26 fő 
1/0 

12,3% 
11 fő 

4/2 - - - 
- 

 
országos 
átlag  
2005-
2006. 

36,6 % 43,1 % 19,0 % 1,3 % 

 
 

Az intézmény továbbtanulási mutatói az elmúlt években jelentős mértékben meghaladták az 
országos átlagot. Érettségit adó középiskolába nem tanult tovább HHH tanuló. 
 
Az intézmény egyik legrégebbi telephelyének felújítására 2010. évben került sor. 
Kapcsolatot (negyedévente) tartanak fenn a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálattal, napi 
szintű a kapcsolat a védőnői hálózat munkatársaival, illetve alkalmanként a cigány 
kisebbségi önkormányzattal. Kapcsolatuk van még a város különböző egyesületeivel 

 
 

Székhely: Teleki Sámuel Általános Iskola  
                Érd, Törökbálint u.1. 
 
A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatok 
 
 
Intézménybe járó tanulók létszáma  

475 fő 

1-4. évfolyamos tanulók 258 fő 

5-8. évfolyamos tanulók 217 fő 

SNI tanulók 
 integrált 
 gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

4 fő 
4 fő 

- 
HH / HHH tanulók 
gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

172/45 
- 

Más településről bejárók 
        HH / HHH 

5 
0/0 

 
Az intézménybe járó tanulók között megnőtt a HHH tanulók száma, ugyanakkor az SNI 
tanulók száma jelentősen csökkent. 
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évfolyam 
és/vagy 
óvodai 
csoport 

foka 

gyermek 
és/vagy 

tanulólétszám 
az évfolyamon 

gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint  

normál (általános) tanterv 
emelt szintű oktatás és/vagy két 

tanítási nyelvű iskolai oktatás 
gyógypedagógiai 

tagozat 

összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH 

1. 62 41 32/13 0 21 7/0 0   

2. 64 36 23/11 1 28 8/0 0   

3. 66 40 17/4 0 26 4/0 0   

4. 66 45 10/0 0 21 4/0 0   

5. 51 26 12/7 1 25 5/1 0   

6. 57 36 16/3 0 21 5/1 1   

7. 60 43 14/3 0 17 5/0 0   

8. 49 30 6/2 1 19 4/0 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az intézményben a 2. és 5. évfolyamon az osztályok közötti HHH arány 
meghaladja a törvényben szabályozott 25 %-os határt. Ennek 
megszüntetésére felmenőrendszerben javasolt intézkedést meghozni. 

            A nevelés, oktatás eredményességét befolyásoló szakmai munka 
módszertani terület résztvevő főállású 

pedagógusok 

Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés 5 fő 

Egyéni haladási ütemet segítő differenciált 
tanulásszervezés  

5 fő 

Kooperatív tanulás 5 fő 
Projektpedagógia  0 fő 
Drámapedagógia 2 fő 
Egyéb  12 fő 

Osztály 
megnev. 

tanulólétsz
ám az 
osztályban 

normál (általános) tanterv emelt szintű oktatás 

Össz. HH/HHH SNI Össz.  HH/HHH SNI 

2.a 20 20 11/7 0    
2.b 24 24 10/4 0    
2.c 20 20 10/0 1    
5.a 26 26 7/1 0    
5.b 25 25 10/7 1    
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            Az intézményben tanító pedagógusok közül néhányan részt vettek továbbképzéseken. 

         Lemorzsolódás az intézményekben 

 Évfolyamismétlők  
aránya (%) 

Magántanulók  
aránya (%) 

Az előző tanévben 
250 óránál többet 
hiányzó tanulók  

aránya (%) 

 
Összes 

létszámon 
belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

2007/2008 
     

11 fő 
n.a 3 fő n.a 1 n.a 

2008/2009 
     

 11 fő 
 n.a 4 fő n.a 3      1/1 

 2009/2010 
      

39 fő 
8/4 1 fő       0 1 0 

országos 
átlag 
2005/2006 

2,11 % 0,61 % 0,37 % 

 

Az évfolyam ismétlők száma ugrásszerűen megnőtt az elmúlt tanévben, amelynek 
átlaga feltehetőleg az országos átlagot jelentős mértékben meghaladja. Ezen belül a 
HHH tanulók száma az átlagon belül marad. 

      A tanórán kívüli programokon való részvétel 

Programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámo
n belül 

HH / 
HHH 

tanulók 
körében 

alapfokú 
műv.oktatás 

- - - - - - 

kisebbségi program - - - - - - 
napközi    179 fő n.a 192 fő n.a 189 fő n.a 
szakkör 29 fő n.a 111 fő n.a     243 fő 80/25 
iskolai nyári tábor 92 fő n.a 87 fő n.a 110 fő 25/13 
erdei iskola 52 fő n.a 40 fő n.a 85 fő 45/8 

 
Az intézmény biztosítja tanulóinak a tanórán kívüli foglalkozásokat, a HHH gyermekek 
közül is igénybe veszik, bár számuk elég alacsony. 

      Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel 

programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes tanuló 
HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Útravaló 
Program 

0  0  0  

Arany János 
Program 

0  0  0  

Tanoda 0  0  0  
Egyéb       
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Az intézmény továbbra sem szervez a hátrányokat kompenzáló programokat a diákok 
részére, így az Útravaló, az Arany János Programokon nem vesznek részt a tanulók. 
Tanodába nem járnak a tanulók. Nem igényli az intézmény az integrációs/ képesség 
kibontakoztató támogatást. 

A kompetenciamérések eredményei 
 2006 2008 2009 2010 

Országos 
kompetenciam

érés 
eredménye 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

Szövegértés 
6. évfolyam 

 493     497   519 473 n.a 513 1538 n.a 1483 

8. évfolyam 
475 497 473 506 462 n.a 502 1595 n.a 1583 

Matematika 
6. évfolyam 

    493 455 499 497 n.a 489 1608 n.a 1498 

8. évfolyam 
477 494 460 497 448 n.a 484 1662 n.a 1622 

Az elmúlt években jellemzően nem érték el az országos eredményeket, a 2010. évben azonban 
felülreprezentáltak voltak a mérési eredmények. A HHH tanulókról nincs eredmény, 
kimutatás. 

Továbbtanulási mutatók  
 

Gimnázium  
(%) 

Szakközépiskola 
érettségit adó 

képzés  
(%) 

Szakiskolai   
képzés  

(%) 

Speciális 
szakiskolai képzés  

(%) 

Nem tanult    
tovább 

(%) 

 összes 
létszá-

mon belül 

HH HHH-
tanulók 

köré-ben 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

2007-
2008. 

13,3% 
  10 fő 

n.a 
 69,3% 
   52 fő 

n.a 
 17,3%   
13 fő 

    n.a - -   

2008-
2009. 

12,2% 
6 fő 

n.a 
 36,7% 

  18 fő 
n.a 

51,0% 
25 fő 

     n.a - -   

2009-
2010. 

20,8%   
 14 fő 

1/1 
46,2% 

31 fő 
2/0 

32,8% 
22 fő 

1/0 - - - 
- 

 
országos 
átlag  
2005-
2006. 

36,6 % 43,1 % 19,0 % 1,3 % 

 
Az intézmény továbbtanulási mutatói az érettségit adó középiskolákba az országos átlag 
körüli eredményt mutatják, felülreprezentált a szakiskolai képzésbe jelentkezők 
továbbtanulási mutatója. A HHH tanulók adatai hiányosak. 
 
Rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálat és a 
védőnői hálózat munkatársaival, illetve alkalmanként a cigány kisebbségi 
önkormányzattal. Kapcsolatuk van még a település civil szervezeteivel is. 
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Székhely: Bolyai János Általános Iskola  
                Érd, Erzsébet u.24-32. 
A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatok 
 
 
Intézménybe járó tanulók létszáma  

652 fő 

1-4. évfolyamos tanulók 282 fő 

5-8. évfolyamos tanulók 370 fő 

SNI tanulók 
 integrált 
 gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

23 fő 
23 fő 

- 
HH / HHH tanulók 
gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

61/32 
- 

Más településről bejárók 
        HH / HHH 

82 
0/0 

Az intézményben a HHH és az SNI tanulók száma jelentősen megemelkedett. Itt a 
legmagasabb a bejáró tanulók száma, ahol egyetlen HHH tanuló sincs. 

 

évfolyam 
és/vagy 
óvodai 
csoport 

foka 

gyermek 
és/vagy 

tanulólétszám 
az évfolyamon 

gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint  

normál (általános) tanterv 
emelt szintű oktatás és/vagy két 

tanítási nyelvű iskolai oktatás 
gyógypedagógiai 

tagozat 

összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH 

1. 80 56 9/3 4 24 0/0 0   
2. 66 66 9/3 2 0 0/0 0   
3. 59 59 7/7 6 0 0/0 0   
4. 77 77 9/2 3 0 0/0 0   
5. 92 42 4/4 4 50 0/0 0   
6. 88 41 5/5 2 47 0/0 2   
7. 87 40 8/5 1 47 4/2 0   
8. 103 55 5/1 2 48 1/0 0   

Emelt szintű képzésben mindösszesen 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló vesz részt.  

             A nevelés, oktatás eredményességét befolyásoló szakmai munka 
módszertani terület résztvevő főállású 

pedagógusok 

Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés 1 fő 

Egyéni haladási ütemet segítő differenciált 
tanulásszervezés  

2 fő 

Kooperatív tanulás 0 fő 
Projektpedagógia  3 fő 
Drámapedagógia 1 fő 
Egyéb  3 fő 
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Továbbra sem jellemző, hogy a pedagógusok részt vettek volna tanfolyamokon, ahol 
elsajátítják a korszerű pedagógiai módszereket. 

Lemorzsolódás az intézményekben 

 Évfolyamismétlők  
aránya (%) 

Magántanulók  
aránya (%) 

Az előző tanévben 
250 óránál többet 
hiányzó tanulók  

aránya (%) 

 
Összes 

létszámon 
belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

2007/2008 
     

7 fő 
7/3 1 fő      1/1 1 1/0 

2008/2009 
     

 9 fő 
 9/7 4 fő 3/2 1      1/0 

 2009/2010 
      

8 fő 
8/6 7 fő       6/5 1 1/0 

országos 
átlag 
2005/2006 

2,11 % 0,61 % 0,37 % 

Az évfolyamismétlők és a magántanulók jellemzően a HHH tanulók köréből kerül ki. Az 
évfolyamismétlők aránya az országos átlag alatti, de a magas magántanulók száma az 
országos átlag felett van. 

A tanórán kívüli programokon való részvétel 

Programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

alapfokú 
műv.oktatás 

- - - - - - 

kisebbségi 
program 

- - - - - - 

napközi    245 fő 51/32 228 fő 58/32 219 fő 72/22 
szakkör 865 fő 51/32 484 fő 58/32     451 fő 74/22 
iskolai nyári 
tábor 

105 fő       0 97 fő 0 94 fő 0 

erdei iskola 0 0 0 0 0 0 

Az iskola napközi és különféle szakkörök szervezésével segíti a tanulók továbbhaladását, a 
HHH tanulók száma azonban csökkent az elmúlt években ezeken a programokon. 

 Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel 

programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Útravaló 
Program 

1 1/1 0  0  

Arany János 
Program 

0  0  0  

Tanoda 0  0  0  
Egyéb       
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Nem használja ki az intézmény az Útravaló és az Arany János Programokat a HHH iskolai 
sikeressége érdekében. Lsd. Évfolyamismétlők, magántanulók. 

Igényli az intézmény 2010/2011. tanévtől az integrációs /képesség kibontakoztató támogatást. 
 

A kompetenciamérések eredményei 

 2006 2008 2009 2010 
Országos 

kompetenciam
érés 

eredménye 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

Szövegértés 
6. évfolyam 

- 493       548 519 527 n.a 513 1519 n.a 1483 

8. évfolyam 
 497 534 506 513 n.a 502 1683 n.a 1583 

Matematika 
6. évfolyam 

-    493 525 499 509 n.a 489 1574 n.a 1498 

8. évfolyam 
 494 516 497 496 n.a 484 1702 n.a 1622 

Az intézmény kompetencia méréseinek eredményei jóval az országos átlag felett vannak 6. és 
8. évfolyam esetében szövegértésből és matematika tantárgyból is. Adatok a HHH tanulókról 
nem állnak rendelkezésre. 
 
 

Továbbtanulási mutatók  
 

Gimnázium  
(%) 

Szakközépiskola 
érettségit adó 

képzés  
(%) 

Szakiskolai   
képzés  

(%) 

Speciális 
szakiskolai képzés  

(%) 

Nem tanult    
tovább 

(%) 

 összes 
létszá-

mon belül 

HH HHH-
tanulók 

köré-ben 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

2007-
2008. 

50,5% 
  50 fő 

n.a 
 34,3% 
   34 fő 

n.a 
 15,1%   
15 fő 

    n.a - -   

2008-
2009. 

45,8% 
44 fő 

n.a 
 38,5% 

  37 fő 
n.a 

15,6% 
15 fő 

     n.a - -   

2009-
2010. 

53,7%   
 58 fő 

1/1 
32,4% 

35 fő 
2/0 

13,8 % 
15 fő 

1/0 - - - 
- 

 
országos 
átlag  
2005-
2006. 

36,6 % 43,1 % 19,0 % 1,3 % 

 
A továbbtanulás intézményi mutatói az országos átlag fölött vannak, jellemző az 
érettségit adó középfokú oktatási intézményekbe való továbbhaladás. A HHH tanulókról 
nem teljes körű az adatnyilvántartás, így megállapításokat nem lehet tenni. 
 



ÉrdI�KÖzLÖny

392

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

 43

Rendszeres kapcsolatot (heti, havi) tartanak fenn a családsegítő, a gyermekjóléti 
szolgálat és a védőnői hálózat munkatársaival, illetve alkalmanként a cigány kisebbségi 
önkormányzattal.  
 
 
Székhely: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
                Érd, Gárdonyi G. u.1/b. 
 
A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatok 
 
 
Intézménybe járó tanulók létszáma  

504 fő 

1-4. évfolyamos tanulók 295 fő 

5-8. évfolyamos tanulók 285 fő 

SNI tanulók 
 integrált 
 gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

16 fő 
16 fő 

- 
HH / HHH tanulók 
gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

93/32 
- 

Más településről bejárók 
        HH / HHH 

14 
n.a 

 
Az intézménybe járó HHH és SNI tanulók száma némi emelkedést mutat az elmúlt 
évekhez képest. A bejáró tanulók között azonban nem áll rendelkezésre adat, hogy 
vannak-e közöttük halmozottan hátrányos helyzetűek. 

 
 
 
 
 

évfolyam 
és/vagy 
óvodai 
csoport 

foka 

gyermek 
és/vagy 

tanulólétszám 
az évfolyamon 

gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint  

normál (általános) tanterv 
emelt szintű oktatás és/vagy két 

tanítási nyelvű iskolai oktatás 
gyógypedagógiai 

tagozat 

összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH 

1. 81 81 16/4 2         

2. 80 80 18/4 1      

3. 82 82 11/2 1      

4. 52 52 12/5 4      

5. 58 58 11/1 5      

6. 53 53 7/5 5      

7. 42 42 8/5 3      

8. 56 56 10/6 0      
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 A nevelés, oktatás eredményességét befolyásoló szakmai munka 
módszertani terület résztvevő főállású 

pedagógusok 

Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés 10 fő 

Egyéni haladási ütemet segítő differenciált 
tanulásszervezés  

4 fő 

Kooperatív tanulás 6 fő 
Projektpedagógia  4 fő 
Drámapedagógia 0 fő 
Egyéb  5 fő 

Figyelemre méltó, hogy az iskola pedagógusai 80 % fölötti létszámban vettek részt 
korszerű pedagógiai továbbképzésen. 

 Lemorzsolódás az intézményekben 

 
Évfolyamismétlők  

aránya (%) 
Magántanulók  

aránya (%) 

Az előző tanévben 
250 óránál többet 
hiányzó tanulók  

aránya (%) 

 
Összes 

létszámon 
belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

2007/2008 
     

8 fő 
3/1  0 fő      n.a 5 fő 2/1 

2008/2009 
     

 4 fő 
2 /1 0 fő n.a 1 fő     0 /0 

 2009/2010 
      

10 fő 
3/2 2 fő       n.a 2 fő 1/0 

országos 
átlag 
2005/2006 

2,11 % 0,61 % 0,37 % 

Az iskolában az elmúlt évek viszonylatában a lemorzsolódás aránya 
(évfolyamismétlők, 250 óránál többet hiányzók) az országos átlag közelében jár, a 
tanulók között vannak halmozottan hátrányos helyzetűek. A magántanulók száma nem 
éri el az átlagot. 

      A tanórán kívüli programokon való részvétel 

Programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / 
HHH 

tanulók 
körében 

alapfokú 
műv.oktatás 

- - - - - - 

kisebbségi 
program 

- - - - - - 

napközi        58 fő 31/11 63 fő 36/14 64 fő 30/15 
szakkör      92 fő 21/7    207 fő 33/9    340 fő 22/10 
iskolai nyári tábor  0       0  0 0 0 0 
erdei iskola 120 fő 37/6 130 fő 44/9 125 fő 35/6 
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Az iskolában a tanulók különféle tanórán kívüli programokon vesznek részt (napközi 
otthonos oktatás, szakkörök, erdei iskolai program), ahol egyre nagyobb számban 
kapcsolódnak be a halmozottan hátrányos helyzetűek. Sajnos az egyéb segítő programok 
az elmúlt években sem indultak el, ezáltal nem segítve a hátrány kompenzáció 
leküzdését. 
Az iskola igényli az integrációs/képesség kibontakoztató támogatást a 2010/2011. 
tanítási évtől. 

 

       Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel 

programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes tanuló 
HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Útravaló Program 0  0  0  
Arany János 
Program 

0  0  0  

Tanoda 0  0  0  
Egyéb       

 

 
 
 
 
 
 
 

A kompetenciamérések eredményei 

 2006 2008 2009 2010 
Országos 

kompetenciam
érés 

eredménye 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

országos 
átlag 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

orsz. 
átlag 

 

Szövegértés 
6. évfolyam 

- 493       501 519 483 n.a 513 1544 n.a 1483 

8. évfolyam 
 497 456 506 499 n.a 502 1620 n.a 1583 

Matematika 
6. évfolyam 

-    493 505 499 525 n.a 489 1508 n.a 1498 

8. évfolyam 
 494 463 497 459 n.a 484 1745 n.a 1622 
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2010. évig szinte nem érték el a tanulók az országos kompetencia mérések eredményeit. Az 
elmúlt évben azonban felülteljesítés diagnosztizálható. 
 

Továbbtanulási mutatók  
 

Gimnázium  
(%) 

Szakközépiskola 
érettségit adó 

képzés  
(%) 

Szakiskolai   
képzés  

(%) 

Speciális 
szakiskolai képzés  

(%) 

Nem tanult    
tovább 

(%) 

 összes 
létszá-

mon belül 

HH HHH-
tanulók 

köré-ben 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

2007-
2008. 

32 % 
  17 fő 

1/0 
 52,8 % 

 28 fő 
1/0 

15 %   
8 fő 

    1/0 - -   

2008-
2009. 

26,4% 
14 fő 

0 
41,5 % 
22 fő 

3/0 
   32 % 

17 fő 
     7/5 - -   

2009-
2010. 

51,1%   
22 fő 

1/1 
   25,5 % 

11 fő 
2/1 

23,2 % 
10 fő 

3/1 - - - 
- 

 
országos 
átlag  
2005-
2006. 

36,6 % 43,1 % 19,0 % 1,3 % 

 
Figyelemre méltó, hogy az érettségit adó középfokú intézményekbe egyre többen 
jutnak el, bizonyára a pedagógusok módszertani megújulásának köszönhetően. 
A szakiskolai képzésbe bekapcsolódóak száma jelentősen csökkent, az arány eltolódás 
a középfokú intézmények felé mozdult el. 
 
Az intézmény régi épületének felújítására 2009. évben került sor. Rendszeres kapcsolatot 
(heti) tartanak fenn a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálattal,és a védőnői hálózat 
munkatársaival. Az intézménynek nincs kapcsolat a cigány kisebbségi önkormányzattal. 
Kapcsolatban állnak még a város egyházi felekezeteivel és a különböző egyesületekkel. 

 
 
 
 
 
Székhely: Móra Ferenc Általános Iskola  
                Érd, Holló tér 1. 
 
A tanulói összetételre, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
arányának kiegyenlítettségére vonatkozó adatok 
 
 
Intézménybe járó tanulók létszáma  

72 fő 

1-4. évfolyamos tanulók 36 fő 

5-8. évfolyamos tanulók 36 fő 

SNI tanulók 
 integrált 
 gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

72 fő 
0 fő 
72 fő 

HH / HHH tanulók 
gyógypedagógiai külön csoportban/összevont osztályban  

61/32 
51/46 

Más településről bejárók 
        HH / HHH 

10 
8/6 
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Az elmúlt években további 25%-kal csökkent az intézménybe járó SNI tanulók száma. A 
HHH tanulók arány az intézményen belül emelkedett, 12 %-kal. A bejáró tanulók 
körében jelentős számot mutat a halmozottan hátrányos helyzetűek száma. Az intézmény 
az enyhe –és középsúlyos értelmileg akadályozott tanulók oktatását végzi. 

 
 
 

évfolyam 
és/vagy 
óvodai 
csoport 

foka 

gyermek 
és/vagy 

tanulólétszám 
az évfolyamon 

gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint  

normál (általános) tanterv 
emelt szintű oktatás és/vagy két 

tanítási nyelvű iskolai oktatás 
gyógypedagógiai 

tagozat 

összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH SNI összesen HH/HHH 

1. 9       9 8/4 

2. 10       10 6/6 

3. 9       9 5/4 

4. 8       8 5/5 

5. 6       6 4/4 

6. 7       7 7/7 

7. 7       7 7/7 

8. 11       11 4/4 

Ért. 
Akadályoz
ott (7.o.) 

5       5 5/5 

 
Az SNI tanulók jelentős aránya a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei. 

                          A nevelés, oktatás eredményességét befolyásoló szakmai 
munka 

módszertani terület résztvevő főállású 
pedagógusok 

Oligofrén ped. 8 fő 

Tanulásban akad. Oligofr. Ped. 2 fő 
Értelmileg akad. Ped. 1 fő 
Logopédus 2 fő 
Pszichológus 3 fő 
Szurdopedagógus 2 fő 
Szomatopedagógus 1 fő 
Tiflopedagógus 1 fő 

A pedagógusok nem alkalmazzák a korszerű pedagógiai módszereket, ilyen 
továbbképzéseken nem vettek részt az elmúlt években. 
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        Lemorzsolódás az intézményekben 

 
Évfolyamismétlők  

aránya (%) 
Magántanulók  

aránya (%) 

Az előző tanévben 
250 óránál többet 
hiányzó tanulók  

aránya (%) 

 
Összes 

létszámon 
belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

2007/2008 
     

n.a 
n.a n.a      n.a n.a n.a 

2008/2009 
n.a     

 
 n.a n.a n.a n.a      n.a 

 2009/2010 
      

12 fő 
9/7 n.a       n.a 10 fő 8/6 

országos 
átlag 
2005/2006 

2,11 % 0,61 % 0,37 % 

 
Az intézményi lemorzsolódás évfolyamismétlők, 250 óránál többet hiányzók 
többszöröse az országos átlagnak, mely elsősorban a halmozottan hátrányos 
helyzetben élő tanulókat érinti. Ezen a rossz teljesítményen az elmúlt években sem 
sikerült jelentős előrelépést tenni. 

    A tanórán kívüli programokon való részvétel 

Programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
létszámo
n belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

Összes 
létszámon 

belül 

HH / HHH 
tanulók 
körében 

alapfokú 
műv.oktatás 

- - - - - - 

kisebbségi 
program 

- - - - - - 

napközi    n.a n.a n.a n.a 63 fő 46/39 
szakkör n.a n.a n.a n.a     41 fő 32/29 
iskolai nyári 
tábor 

n.a       n.a n.a n.a n.a n.a 

erdei iskola n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Az elmúlt tanévtől bővült a szolgáltatási kínálat az itt tanuló diákok jelentős számban 
igénybe is veszik ezeket, köztük a HHH tanulók is. 

    Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel 

programok 

2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes 
tanuló 

HH/HHH 
tanulók 

Összes tanuló 
HH/HHH 
tanulók 

Útravaló 
Program 

n.a  n.a  n.a  

Arany János 
Program 

n.a  n.a  n.a  

Tanoda n.a  n.a  n.a  
Egyéb       
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Az intézményben jellemzően kevés iskolán kívüli program jelenik meg, előrelépés a napközi és a 
különféle szakköri foglalkozások megjelenése az elmúlt évben. Ennek hatásai azonban csak később 
jelennek meg. 

Továbbtanulási mutatók  
 

Gimnázium  
(%) 

Szakközépiskola 
érettségit adó 

képzés  
(%) 

Szakiskolai   
képzés  

(%) 

Speciális 
szakiskolai képzés  

(%) 

Nem tanult    
tovább 

(%) 

 összes 
létszá-

mon belül 

HH HHH-
tanulók 

köré-ben 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

Összlét-
számon 

belül 

HH HHH-
tanulók 
körében 

2007-
2008. 

        n.a n.a n.a n.a 

2008-
2009. 

           n.a n.a n.a n.a 

2009-
2010. 

      
68,7 % 
11 fő 

6/5 
31,2% 

5 fő 
5/3 

 
országos 
átlag  
2005-
2006. 

36,6 % 43,1 % 19,0 % 1,3 % 

 
Az intézményből továbbtanulók elsősorban speciális szakiskolákba tanulnak tovább, ez 
jellemzően az intézmény profiljából következik. Az elmúlt évben igen magas volt azon 
tanulók száma, akik nem tanultak tovább (31%), s ők halmozottan hátrányos helyzetűek. 
 
Rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálat és a védőnői 
hálózat munkatársaival, illetve alkalmanként a cigány kisebbségi önkormányzattal.  

 
Az általános iskolák felsorolásszerű, összegző jellemzése: 

- A tanulók nem egyenletes eloszlása jellemzi az iskolák közötti viszonyokat, mely az 
osztálylétszámok közötti különbségekben mutatkoznak meg. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű és SNI tanulók nem arányos eloszlása jellemzi az 
iskolák közötti viszonyt. Az aránykülönbség – a II. Lajos Általános Iskola 
megszűntetésével – nem haladja meg a 25 %-ot, azonban nem azonos terheket ró az 
egyes iskolákra, és fennáll a folyamatos intézményi gettósodás veszélye több iskola 
esetén is.  

- Több intézményre jellemző, hogy emelt óraszámú csoportbontás, illetve tagozat 
fenntartása szelekciós mechanizmust eredményez a különböző társadalmi csoportba 
tartozó tanulók között.  

- Általában elmondható, hogy a pedagógusok nem felkészültek a korszerű pedagógiai módszerek 
alkalmazásában. Amelyik iskolában a legtöbben végeztek erre vonatkozó tanfolyamot, ott viszont nem 
jelennek meg halmozottan hátrányos helyzetű és SNI diákok. 

- A szektorközi együttműködés (önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, szociális, 
egészségügyi, civil) nem elég erőteljesen jelenik meg az intézmények 
helyzetértékelésében. 

- A település iskoláinak állaga és felszereltsége átlagon aluli. A halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók kevésbé jelennek meg a korszerűbbnek mondható 
iskolákban.  

- A halmozottan hátrányos helyzetűek teljes száma még nem ismert (szülői 
nyilatkozatok hiányában legfeljebb informálisan). 

- Iskolán kívüli szolgáltatásokhoz (tanoda, mentorprogram, ösztöndíjak, AJKP stb.) 
szinte egyáltalán nem jutnak hozzá a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. 

- Valamennyi enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló szegregáltan tanul. 
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- Vannak iskolák, ahol egy-egy évfolyamon belül az osztályok közötti halmozottan 
hátrányos helyzetű arány meghaladja a 25 %-ot. 

- A kompetenciamérés eredményei elsősorban azokban az iskolákban alacsonyabb, 
ahol magas a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya. 

- Az érettségit adó intézményekbe való továbbtanulás aránya azokban az 
intézményekben marad el az országos átlagtól, ahol halmozottan hátrányos 
helyzetűek koncentrálódnak. 

- A legtöbb iskola nem gyűjt adatokat a halmozottan hátrányos helyzetűek iskolai 
helyzetére vonatkoztatva.  

- A település iskolái (illetve a fenntartó önkormányzat) nem igényel integrációs és 
képesség-kibontakoztató felkészítésre való normatívát, miközben jelentősnek 
tudható halmozottan hátrányos helyzetű diákkal foglalkoznak.  

 
A felülvizsgálat az alábbi megállapításokat összegzi: 

- A tanulók egyenletes eloszlása jellemzi az iskolák közötti viszonyokat. 
- Az intézményeken belül az egyes évfolyamokon jelenleg sem egyenletes a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eloszlásának aránya. 
- Az aránykülönbség – a II. Lajos Általános Iskola megszűntetésével – nem haladja 

meg a 25 %-ot, azonban nem azonos terheket ró az egyes iskolákra, és fennáll a 
folyamatos intézményi gettósodás veszélye több iskola esetén is.  

- Több intézményre jellemző, hogy emelt óraszámú csoportbontás, illetve tagozat 
fenntartása szelekciós mechanizmust eredményez a különböző társadalmi csoportba 
tartozó tanulók között.  

- Általában elmondható, hogy vannak intézmények, ahol a pedagógusok nem 
felkészültek a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásában. Az elmúlt években 
többen végeztek ilyen jellegű tanfolyamot,(a TÁMOP 3.3.2, jelenleg IPR). 
Jellemzően azokból az iskolákból jelentkeztek, ahol jelennek vannak a halmozottan 
hátrányos helyzetű és SNI diákok. 

- Települési szinten a szektorközi együttműködés (önkormányzati, kisebbségi 
önkormányzati, szociális, egészségügyi, civil) működött ugyan, kevés eredménnyel. 

- A település iskoláinak állaga és felszereltsége az elmúlt években javult, a pályázati 
források kihasználásával. Elmondható azonban, hogy ez a változás a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulókat kevésbé érinti.  

- Az elmúlt években sem lett feltérképezve a halmozottan hátrányos helyzetűek teljes 
száma, ezt sürgősen pótolni kell (szülői nyilatkozatok hiányában legfeljebb 
informálisan). 

- Iskolán kívüli szolgáltatásokhoz (tanoda, mentorprogram, ösztöndíjak, AJKP stb.) 
szinte egyáltalán nem jutnak hozzá a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. 

- Valamennyi enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló szegregáltan tanul. 
- A kompetenciamérés eredményei elsősorban azokban az iskolákban alacsonyabb, 

ahol magas a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya. (Batthyányi, Hunyadi) 
- Az érettségit adó intézményekbe való továbbtanulás aránya azokban az intézményekben 

marad el az országos átlagtól, ahol halmozottan hátrányos helyzetűek koncentrálódnak. 
Kivételt képez a Hunyadi Általános Iskola, ahol igen magas a HHH arány, s ennek ellenére a 
továbbtanulási mutatók az országos átlag fölött vannak. 

- A legtöbb iskola nem gyűjt adatokat a halmozottan hátrányos helyzetűek iskolai 
helyzetére vonatkoztatva.  

- A település iskolái (illetve a fenntartó önkormányzat) a 2010/ 2011. tanítási évtől 
igényli az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésre való normatívát, 
azokban az intézményekben, ahol megfelelnek a pályázati feltételeknek. 
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2.6 Gyermekek, tanulók száma a település intézményeiben 
       

OM 
azonosító Intézmény neve 

gyermek-, 
tanulólétszám az 

intézményben 

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint  

Normál(általános )tanterv 
Emelt szintű oktatás        
és / vagy két tanítási 

nyelvű iskolai oktatás 

Gyógypedagógiai 
tagozat 

Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH 
32698 1. Számú Óvoda 276 0 0                 
32692 Kisfenyves  Óvoda 161 0 0                 
32694 Meseház Óvoda 189 0 0                 
32700 4. Számú Óvoda 204 5 0                 
32699 Tusculanum Óvoda 223 0 0                 
32701 Kincses Óvoda 164 0 0                 
32697 7.Számú Óvoda 267 0 0                 
37273 8. Számú Óvoda  178 0 0                 
37318 II. Lajos Általános Iskola 77 42 42 77 42 42 0 0 0 0 0 
37325 Bolyai Általános Iskola 751 5 5 542 5 5 209 0 1 0 0 
38540 Móra Általános Iskola és L. Sz. 95 31 95 0 0 0 0 0 0 95 31 
37319 Batthyány Általános Iskola 501 32 9 349 25 8 152 7 1 0 0 
37320 Gárdonyi Általános Iskola  467 24 12 467 24 12 0 0 0 0 0 
37321 Széchenyi Általános Iskola 642 0 47 441 0 47 201 0 0 0 0 
37322 Kőrösi Általános Iskola 820 5 0 603 5 0 217 0 0 0 0 
37323 Teleki Általános Iskola 591 2 31 401 0 30 190 0 1 0 0 
37324 Hunyadi Általános Iskola 347 32 12 275 32 12 72 0 0 0 0 
37326 Marianum Általános Iskola 379 0 0 194 0 0 185 0 0 0 0 
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Felülvizsgálat szerint 
2.6. 1. Gyermekek,  száma a település intézményeiben 
2010.évi adatok alapján       

OM 
azonosító Intézmény neve 

gyermek-, tanulólétszám 
az intézményben 

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint  

Normál(általános 
)tanterv 

Emelt szintű oktatás        
és / vagy két tanítási 
nyelvű iskolai oktatás 

Gyógypedagógiai  
tagozat 

Összesen HH/HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH SNI Összesen HHH 
032701 Kincses Óvoda  788 167/54 8                 

 Béke tér Tagóvoda 135 18/4 1         
 Fácán Tagóvoda 121 28/11 3                 
 Harkály Tagóvoda 68 14/8 1                 
 Kutyavári Tagóvoda 195 7/3 0                 
 Ófalusi Tagóvoda 68 26/17 3                 
 Riminyaki Tagóvoda 50 5/1 0                 
 Tállya Tagóvoda 66 9/7 0                 
 Tündérkert Tagóvoda  85 6/3 0                 

032697 Szivárvány Óvoda 873 35/35 9         
 Szivárvány Óvoda 302 15/15 2         
 Kisfenyves Tagóvoda 160 0 0         
 Meseház Tagóvoda 92 3/3 0         
 Napsugár Tagóvoda 111 1/1 2         
 Tuscalanum Tagóvoda 208 16/16 5         

Összesen  1661 202/89 17         
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Felülvizsgálat szerint 
2.6. 2. Tanulók száma a település intézményeiben 
2010.évi adatok alapján       

OM 
azonosító Intézmény neve 

gyermek-, tanulólétszám 
az intézményben 

tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint  

Normál(általános )tanterv 
Emelt szintű oktatás        és 
/ vagy két tanítási nyelvű 

iskolai oktatás 

Gyógypedagógiai  
tagozat 

Összesen HH/HHH SNI Összesen HH/HHH SNI Összesen HH/HHH SNI Összesen HH/HHH 
37318 II. Lajos Általános Iskola Megszűnt, átszervezés miatt 
037325 Bolyai Általános Iskola 656 112/26 23 440 56/30 24 216 5/2 2 0 0 
038540 Móra Általános Iskola és L. Sz. 72 51/46 72 0 0 0 0 0 0 72 51/46 
037319 Batthyány Általános Iskola 421 106/44 15 218 67/39 9 203 39/5 6 0 0 
037320 Gárdonyi Általános Iskola  504 93/32 16 504 93/32 16 0 0 0 0 0 

  037321 Széchenyi Általános Iskola 643 58/14 16 480 52/14 16 163 6/0 0 0 0 
037322 Kőrösi Általános Iskola 923 90/9 5 923 90/9 5 0 0 0 0 0 
037323 Teleki Általános Iskola 475 172/45 4 297 130/43 3 178 42/2 1 0 0 

  037324 Hunyadi Általános Iskola 289 66/37 11 289 66/37 11 0 0 0 0 0 
Összesen  3983 748/253 162 3151 554/204 84  760 92/9 9 72 51/46 
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2.7. A helyzetelemzés összefoglalása – problémapontok beazonosítása 

 
1. A településen lakó halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, diákok teljes létszáma 

nem ismert. Ennek hátterében az áll, hogy a település egyes intézményeiben nem alakult 
ki olyan jól működő és összehangolt gyakorlat, amely képes a halmozottan hátrányos 
helyzetű családok mindegyikét megszólítani, tőlük a helyzetükre vonatkozó 
nyilatkozatokat beszerezni. Ebből következően a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekek jelenleg nem juthatnak azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyek segíti helyzetük 
megváltoztatását. 

 
Felülvizsgálat megállapítása: A probléma jelenleg is fenn áll, az elmúlt években volt némi 
változás, ez abban mutatkozott meg, hogy magasabb a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek/tanulók száma a településen. A teljes létszám azonban ma sem ismert. 

 
2. A 2007. június 21-i Érd MJV Közgyűlésének döntése alapján megszüntetett II. Lajos 

Általános Iskola tanulóinak – akik közel 60 %-ban halmozottan hátrányos helyzetűek - 
átvezetésére az új iskolákba nincs egységes koncepció. Ennek hátterében a rövid idő 
alatt meghozott testületi döntés áll. Ebből következően a családok bizonytalanok 
gyermekük jövőjét illetően, még ha érzékelték is, hogy a szegregációs helyzetet jelentő 
iskola megszüntetése hosszú távon gyerekeik érdekét szolgálja.  

 
Felülvizsgálat megállapítása: A II. Lajos Általános Iskola megszűnt, a tanulók a település 
három kijelölt általános iskoláiba járnak,(Batthyány, Bolyai, Hunyadi) elosztásuk 
egyenletesen történt meg. 

 
3. Az óvodákba nem járnak 3 éves kortól a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. 

Ennek hátterében több ok áll. A településen igen nagy férőhelyhiány mutatkozik az 
óvodákban, így elsősorban a munkahellyel rendelkező szülők gyerekeit, illetve az 
óvodaköteles gyerekeket veszik fel. E mellett – az első pontban is leírtak szerint - a 
halmozottan hátrányos helyzetű családok teljes száma nem ismert. Ebből következően a 
halmozottan hátrányos helyzetű 3 éves korú gyerekek megjelenésére az óvodákban célzott 
támogatás nélkül nem tud megvalósulni, mivel az intézményi érdek ellenhatását felerősíti 
a családok információhiánya. 

 
Felülvizsgálat megállapítása: Az óvodák férőhelyhiánya továbbra is fennáll, így a 3. évet 
betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nem tudnak az óvodai nevelésbe 
bekapcsolódni. Férőhelybővítés indokolt lenne. 

 
4. Az óvodák és iskolák nem működtetnek integrációs programot és felkészítést a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekében. Ennek hátterében eddig a településen 
jellemző intézmények közötti szegregáció állt. A szegregáló intézmény megszüntetése, 
valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyenletesebb intézmények közötti 
elosztásának szándéka azonban lehetőséget nyitott a település számára, hogy valamennyi 
óvodájában és iskolájában elindítsa az integrációs programot (bevonva a nem 
önkormányzati fenntartású iskolát is) 

 
Felülvizsgálat megállapítása: A fenntartó a 2010/2011. tanítási/nevelési évtől az 
óvodákra és iskolákra igényli az integrációs normatívát azokban az intézményekben, ahol 
megfelelnek az előírt feltételeknek.. 
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5. Az oktatási rendszeren kívüli halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat támogató 
programok nincsenek (pl. tanoda) vagy csak elvétve találhatók (pl. Útravaló 
mentorprogram). Ennek hátterében az áll, hogy eddig nem volt fókuszban a halmozottan 
hátrányos helyzetűek számára nyújtandó alapszolgáltatás rendszer sem, míg a kiegészítő 
szolgáltatásokról még kevesebb az információ. Szintén ok, hogy a kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtó szervezeti formák (CKÖ, civil szervezetek) nem elég 
hangsúlyosan tudnak megjelenni a közoktatást támogató rendszerben. Ebből következően 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek elesnek a társadalmi integrációjukat segítő 
sokféle szolgáltatásrendszer igénybevételi lehetőségétől.  

 
Felülvizsgálat megállapítása: A tanórán kívüli programokba jelenleg sem tudnak 
bekapcsolódni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, ha van is számuk 1-2 fő. 
 
 

6. SNI tanulók közül az enyhe fokban értelmi fogyatékossá minősítettek valamennyien 
szegregált formában tanulnak. Ez azért lehetséges, mert a gyerekek szakértői 
véleményében a szegregált oktatási forma szerepel javaslatként. A szakértői javaslatok 
felülvizsgálata nélkül a jelenleg szegregáltan oktatott sajátos nevelési igényű (enyhe 
fokban értelmi fogyatékos) halmozottan hátrányos helyzet tanulók elesnek attól a 
lehetőségtől, hogy normál tantervű iskolákban integrált oktatásban vegyenek részt. 

 
Felülvizsgálat megállapítása: Az SNI tanulók közül az enyhe fokban értelmi fogyatékossá 
minősítettek továbbra is szegregált formában tanulnak a Móra Ferenc Általános 
Iskolában. 

 
 
 
 
 
3. Záró rendelkezések: 
  
Érd Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját a Közgyűlés a 263/2007. 
(X.18.) KGY. határozatával elfogadta. 
 
 
Érd, 2007. október 18.                                                     
                                                                                                    
 

T. Mészáros András 
            polgármester 

 
 
Varga Aranka 
Esélyegyenlőségi szakértő 
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Záradék 
 

 
 Az Érd Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát 
Pocsai Enikő közoktatási esélyegyenlőségi szakértő segítette. A dokumentumot Érd Megyei 
Jogú Város közgyűlése a ……/2011.   …… . számú határozatával 2011. ……….. hónap ……… nap 
elfogadta. 
A dokumentum legfrissebb adatként a 2010./2011. tanév statisztikai adataira épült, illetve csatolt 
adattáblákként azokat tartalmazza - a Fenntartó nyilatkozata alapján. 
 
 
 
Érd, 2011. május 26. 
                                                                                         …………………………………. 
                                                                                                      Pocsai Enikő 
                                                                                      Közoktatási esélyegyenlőségi szakértő 
 
 
  A fenntartó nevében:  
 
 
 
dr. Ferencz Dóra                 T. Mészáros András  
        jegyző             polgármester 
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212/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 

 
 

 
 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 
TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI  
ESÉLYEGYENLŐSÉGI  TERV 

 
2007. 

 
 

Felülvizsgálva 2011. évben 
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1. Bevezetés 
 
Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait 
tükröző 2003. évi CXXV. törvényt  „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról”, e törvényt 35. §-a szerint a települési esélyegyenlőségi program elemzi a 
településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, meghatározza az e 
csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program 
tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott 
feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett 
ütemét.  
Jelen esélyegyenlőségi terv a törvény szellemében Érd Megye Jogú Város közoktatás terén 
megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását kívánja elősegíteni.  
A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen levő szelekciós mechanizmusok 
korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz és mélyítik a társadalmi 
különbségeket. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében és az egyenlő hozzáférés 
biztosításának elve alapján külön figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű és 
a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére az épített környezet tekintetében és a 
szakmai szolgáltatások tekintetében. Kiemelten fontos annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a 
településen a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, a halmozottan hátrányos 
helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók oktatási integrációjának támogatása.  
 
Érd Város Önkormányzata élve a törvény adta lehetőségével és a fent említett célok minél 
hatékonyabb megvalósítása érdekében megalkotta, és 70/2006.( III.30.) sz. Önk. határozatával 
a képviselőtestület elfogadta  a településre vonatkozó helyi közoktatási esélyegyenlőségi 
programját, mely tartalmazza az önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, 
a megvalósítások forrásigényét és végrehajtásuk ütemezését. A program fókuszál a 
településen lakó halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi integrációs esélyeinek 
növelésére. E mellett a program előtérbe helyezi a közoktatás rendszerének megújítására, de 
szükségesnek tartja a szektorközi együttműködés kialakítását, fejlesztését is.  
Jelen esélyegyenlőségi terv és program a korábban megfogalmazottak továbbfejlesztése és 
szakmai megújítása. 

 
 

1.1. Jogszabályi háttér: 
 
 2003. évi CXXV. Törvény - Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 
 1993. évi LXXIX. Törvény - A közoktatásról és módosításai 
 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és 

módosításai 
 2/2005. (III.01.) OM rendelet - A Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai 

nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról 
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2. Az esélyegyenlőségi program általános rendelkezései, hatálya  
 
Területi hatálya: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 
Időbeli hatálya: 2007-2012. 
Személyi hatálya:  Érd Megyei Jogú Város óvodáiban nevelt gyermekek és közoktatási 

intézményeiben tanulók köre 
Módosítása, felülvizsgálata:  aktualitás szerint folyamatosan 
Kihirdetése, elfogadása: helyben szokásos módon 
Felelős: Polgármester 
              intézményvezetők 
 
 
 
3. Esélyegyenlőségi program - I. rész - Célok 
 
 
A település esélyegyenlőségi programja lehetőséget kínál arra, hogy a helyzetelemzésben leírt 
problématerületek megoldására települési szintű megoldások szülessenek.  
Ehhez az esélyegyenlőségi helyzetelemzés, valamint programkészítés során kialakult közös 
szándék és együttműködések jó alapot nyújtanak.  
A megvalósítás akadályát jelentheti az oktatási szektoron belüli, illetve a különböző 
(szociális, oktatási, egészségügyi, civil és önkormányzati) szektorok közötti folyamatos, 
hátrányos helyzetű csoportra koncentráló együttműködés akadozása, nem rendszerszerű 
működése.  
Szintén gátló tényező lehet a szükséges fejlesztéseket támogató pályázati források hiánya. 
 
 
 
3.1 Általános célok, etikai elvek 
 
 
Érd Város Önkormányzata következő irányelvek betartására törekszik: 
 
 Megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód elve:  

Az oktató-nevelő munkában meg kell előzni a gyerekek hátrányos 
megkülönböztetését. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a gyerekek bárminemű 
nemzetiségi, faji, származási, vallási, viselkedési, egészségi állapot és társadalmi 
helyzet szerinti diszkriminációra. 

 
 Az emberi méltóság tiszteletben tartása:  

A tanulók emberi értékük, méltóságuk, egyediségük alapján tiszteletet érdemelnek, 
érdekeiket figyelembe véve olyan munkafeltételeket, körülményeket és légkört kell 
kialakítani, melyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzésére és megerősítésére 
szolgálnak.  

 
 A társadalom számára minden tanuló egyformán értékes, ezért mindannyiunk érdeke a 

szolidaritás erősítése, mely nagyban elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok tanulási 
és érvényesítési lehetőségeit.  
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 Méltányosság és rugalmas ellátás: A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden 
létező egyenlőtlenséget, mely érinti a tanulókat tanulmányaik során. 
Pedagógusainknak olyan pozitív méltányos és rugalmas intézkedéseket kell 
kidolgozni, melyek elősegítik az érintettek tanulási pozíciójának javulását. Ennek 
megvalósításához szükség van nevelési és oktatási programok kidolgozására, 
személyre szabott fejlesztési tervek elkészítésére.  

 
 
3.2 Kitűzött célok időbeli bontásban 
 
 
I. Rövidtávú célok (1 év) 
 

1. Kialakuljon és megvalósuljon a megszűnt iskola (II: Lajos Általános Iskola) 
diákjainak új iskolákba való beillesztését támogató komplex és összehangolt program  

2. Jöjjön létre a települési halmozottan hátrányos helyzetű „térkép” szektorközi 
együttműködéssel (egészségügyi, szociális és oktatási szektor, fenntartó, kisebbségi 
önkormányzat, civil szervezet) 

 
 
Felülvizsgálat megállapítása:  
A célok teljesültek a vállalt határidőn belül. A 77 tanuló sikeresen folyatatja tanulmányait 
az új iskolákban.  A szektorközi együttműködést elősegítő munkacsoport létrehozása 
megtörtént, az esélyegyenlőség javítását segítő helyzetelemzések kiértékelése, egyeztetése 
elindult, elmaradt a közös cselekvési terv kialakítása. Ennek hátterében a tevékenységet 
koordináló személyi változás áll, hosszú időn keresztül betöltetlen maradt a hely. A cél 
megvalósításának új időpontját az akcióterv tartalmazza. 
 

 
 
II. Középtávú célok (3 év) 
 

1. Készüljön fel valamennyi óvoda az Óvodai Integrációs Program bevezetésére 
o Készítsék elő az óvodák a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 3 éves 

kortól történő beóvodáztatását szektorközi együttműködéssel  
o Fejlesszék az óvodák úgy a programjukat, hogy az egyben fókuszáljon a 

halmozottan hátrányos helyzetűek fejlesztésére 
2. Készüljön fel valamennyi városi iskola az Integrációs Pedagógiai Rendszer városi 

szintű bevezetésére 
o Jöjjön létre és intézményesüljön egy iskolák közötti munkaközösség IPR 

fókusszal az intézményi IPR menedzsment tagjaiból, melyben az egyházi 
fenntartású iskola is részt vesz. 

o Alakítsa ki az iskolák közötti munkaközösség a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek intézmények közötti egyenletes elosztását a településen 

o Az iskolák közötti munkaközösség koordinációjával készüljenek fel az iskolák 
az IPR működtetésére (továbbképzések, adatbank, óvoda-iskola átmenet, 
partnerkapcsolatok, OOIH kapcsolat, horizontális fejlesztő eszközök etc.) 

3. Épüljenek ki és rendszerszerűen működjenek az iskolán kívüli támogató rendszerek a 
halmozottan hátrányos helyzetű diákok tanulmányi sikerei érdekében 
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o Ismerkedjenek meg a pedagógusok és egyéb segítők az Útravaló programmal, 
jöjjön létre a városban az ehhez kapcsolódó mentorháló  

o Szektorközi együttműködéssel jöjjön létre több helyszínen működő Tanoda 
program  

4. Készüljön fel a település közoktatási rendszere az SNI tanulók integrált oktatására 
o Kerüljenek kiválasztásra a befogadó iskolák, a pedagógusok szakmailag 

készüljenek fel a feladatra felkészítése a feladatra, történjenek meg a fokozatos 
és sikeres áthelyezések 

o Épüljön ki a szakmai szolgáltatási rendszer, az EGYMI  
5. Működjön egységes - településszintű - esélyegyenlőségi program 

o A szektorközi együttműködés rendszerszerűen működjön az esélyegyenlőségi 
program érdekében 

o A közoktatás azonos szintjén lévő intézmények által kialakított 
esélyegyenlőségi program folyamatos egyeztetése történjen meg a horizontális 
eszközök bevonásával 

o A közoktatás különböző szintjein működő intézményeinek együttműködése a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók folyamatos nyomon követése, az 
átmenetek megkönnyítése érdekében valósuljon meg. 

 
Felülvizsgálat megállapítása:  
Az IPR bevezetésére 2010/2011. nevelési/ tanítási évtől kezdődően került sor, ennek keretében 
az óvodai program átdolgozása megtörténik. Az IPR működtetésével a bekapcsolódó 
intézmények (óvoda, iskola) pedagógusai részt vesznek a korszerű ped. módszertani kultúrát 
közvetítő továbbképzéseken. Működtetik az iskolák közötti munkaközösség IPR fókusszal az 
intézményi IPR menedzsment tagjaiból álló munkacsoportot.  
A település közoktatási rendszere felkészült az SNI gyermekek/ tanulók integrált nevelésére/ 
oktatására. Kijelölésre kerültek az óvodák és általános iskolák, a pedagógusok szakmai 
felkészültsége a feladatra megtörtént, továbbképzésük nem teljesült maradéktalanul. 
Kiépült a szakmai szolgáltatási rendszer, Pedagógiai Szakszolgálat néven. 
Az intézmények pedagógusai nem használták fel az esélyegyenlőség javítása érdekében az 
Útravaló programot, de az IPR működtetésével befogadóbbá válnak a programok iránt.  
Jelenleg a város Tanodát még nem működtet, az akciótervben megjelölt okok miatt. 
A településszintű szektorközi együttműködés rendszerszerű működése elkezdődött az 
esélyegyenlőségi program érdekében, de a kooperációk megvalósulására nem minden esetben 
került sor. Ennek oka, hogy a munkacsoportba delegált személyek az elmúlt években 
folyamatosan cserélődtek. 
 
 
Felülvizsgálat összegzése: 
A dokumentum felülvizsgálatára 2011. évben került sor, alapul véve az intézmények 2010. 
októberi adatait.  
A felülvizsgálat során áttekintésre került az akció tervben megfogalmazott rövidtávú (1 év) és 
középtávú (3 év) célok és feladatok teljesülésének teljes körű vizsgálata.  
A meg nem valósult feladatok elérése érdekében a tervben tett elmaradt vállalások legfeljebb 
2 éven belüli megvalósulására teszek javaslatot, amelyek az akciótervben szerepelnek.
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4. Esélyegyenlőségi program - II. rész - Akcióterv 
 
4.1  A 2007. júniusában megszűnt –II. Lajos - iskola diákjainak új iskolába való beillesztését támogató komplex és 
összehangolt program megvalósítása   
 
 

Helyzet-
elemzés 

 

Cél Intézkedés leírása Felelős Határidő Az intézkedés eredményességét mérő indikátor 
 

rövidtávon  
(1 év) 

középtávon  
(3 év) 

hosszútávon  
(6 év) 

Az érdi II. 
Lajos 
Általános 
Iskola meg-
szűnése és 
körzetének 
három egyenlő 
részre osztása 
sajátos 
feladatokat ró 
a megszün-
tetett iskola 
tanulóit 
befogadó 3 
általános 
iskolára 

A 
legfontosa
bb az, 
hogy a 
gyerekek 
kény-szerű 
iskolaváltá
sa 
viszonylag 
zökkenőm
entesen 
történjen 
meg.  

- A megadott körzet tanulói névsorának 
megállapítása, osztályba sorolása 

- A szülők értesítése az új iskolába való 
átvételről 

- Helyzetfelmérés, elemző munka 
- A szülőkkel való folyamatos 

kapcsolattartás kiépítése 
- A felmerülő szociális hátrányok 

enyhítését célzó intézkedések 
- Az átmenetet támogató munkacsoport 

működtetése 
- Az egyéni haladást segítő differenciált 

tanulásszervezés megkezdése, 
folyamatos fenntartása 

- Napközis férőhelyek biztosítása 
- Kapcsolatépítés, -tartás a családsegítő 

Szolgálattal, Nevelési Tanácsadóval, 
CKÖ-vel, roma referenssel 

Az 
érintett 
három 

általáno
s iskola 

igaz-
gatói 

2007. 
szept. 01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008. 
június 30. 

77 tanuló sikeres 
beilleszkedése az 
új iskolai 
közösségekbe 

77 tanuló 90 
%-a 
sikeresen 
folyatatja 
tanulmányai
t az új 
iskolában. 
(tanulmányi 
eredményeik 
nem 
romlanak, 
nem 
morzsolódna
k le) 

77 tanuló 90 %-a 
sikeresen folyatatja 
tanulmányait az új 
iskolában. 
(tanulmányi 
eredményeik nem 
romlanak, nem 
morzsolódnak le) 

 
Felülvizsgálat megállapítása: Mind a rövidtávú, mind a középtávú vállalás határidőn belül megvalósult 100%-ban.
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4.2. Települési halmozottan hátrányos helyzetű „térkép” létrehozása együttműködéssel (egészségügyi, szociális és oktatási 
szektor, fenntartó, kisebbségi önkormányzat, civil szervezet) 
 
 

Helyzet-
elemzés 

 

Cél Intézkedés leírása Felelős Határi
dő 

Új 
határid

ő 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor 
 

rövidtávon  
(1 év) 

középtávon  
(3 év) 

hosszútávon  
(6 év) 

A település 
közoktatási 
intézményein
em ismerik 
teljes körben 
a halmozot-
tan hátrányos 
helyzetű 
családokat 
(nincsenek 
erre 
vonatkozó 
szülői nyilat-
kozatok 
valamenyi 
családtól 

Szektor-
közi 
együtt-
működéss
el szülői 
nyilatko-
zatok 
alapján 
készül-
jön HHH 
adat-bázis 
a 
szolgáltat
ások 
megszerv
ezésére 

- A különböző szektorok 
helyzetelemzése (formális és 
informális információk gyűjtése) 

- Szektorközi munkacsoport 
létrehozása a témára vonatkozó 
helyzetelemzések egyeztetésére, 
valamint közös cselekvési terv 
kialakítására 

- A cselekvési terv ütemezésének 
megfelelően a halmozottan 
hátrányos helyzetű családok 
széleskörű megtalálása, szülői 
nyilatkozatok begyűjtése 

Önkor-
mányzat 
humán-
politikai 
osztály 

vezetője 

2007. 
nov. 
01. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2007. 
decem
ber 31. 

 
2012. 

jún.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012. 
május 

2. 

A halmozottan 
hátrányos helyzetű 
családok 80 %-a 
nyilatkozatot tesz 

A halmozottan 
hátrányos helyzetű 
családok 85 %-a 
nyilatkozatot tesz 

A halmozottan 
hátrányos 
helyzetű családok 
90 %-a 
nyilatkozatot 
tesz.  
 
A hátrányos 
helyzetű 
családok 90%-a 
nyilatkozatot 
tesz. 

 
Felülvizsgálat megállapítása: A rövid távú-és középtávú célkitűzés a határidőre, részben (2009-től) valósult meg. A hátrányos helyzetű 
családok kb. 60%-a tett nyilatkozatot, amely biztosítja a HHH statusz feltérképezését. Feltérképezésre határidő: 2012. május 2. 
A szektorközi munkacsoport létrejött, a témára vonatkozó helyzetelemzések egyeztetése céljából, de közös cselekvési terv kialakítására még nem került sor. 
Javasolt, hogy a 2011/2012. tanítási év végére készüljön el a cselekvési terv. 
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4.3 Az  óvodák felkészülése az Óvodai Integrációs Program bevezetésére 
 
 

Helyzet-
elemzés 

 

Cél Intézkedés leírása Felelős Határ 
idő 

Új 
határ 
idő 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor 
 

rövidtávon  
(1 év) 

középtávon  
(3 év) 

hosszútávon  
(6 év) 

A település 
óvodáiban 
legfeljebb a 
kötelező 
időszakban 
jelennek meg 
a halmozot-tan 
hátrányos 
helyzetű 
gyerekek. Az 
óvodák csak 
elvétve 
fókuszálnak 
rájuk, nincs 
komplex 
pedagógiai 
program.  

Szektor-
közi 
együtt-
működésse
l a HHH 
gyerekek 
kerülje-
nek az 
óvodába 3 
éves 
kortól, a 
pedagó-
gusok 
készüljene
k fel az 
óvodai 
IPR-re 

- Kapcsolódás a településszintű HHH 
adatbázis elkészítési munkálataiba, 
majd az adatbázis felhasználása 

- Óvodavezető integrációs programot 
fejlesztő intézményközi 
munkacsoportjának létrehozása, 
munkatervalkotás, működtetés a 
fejlesztés összehangolására, 
tapasztalatcserére, 
információáramoltatásra 

- Szülők tájékoztatása arról, hogy 
milyen előnyökkel jár a 3 éves 
kortól történő beóvodáztatás 

- Beóvodáztatás megkönnyítésére 
komplex program kidolgozása, 
megvalósítása 

- Felkészülés fejlesztő eszközökkel 
(intézményen belüli, intézmények 
közötti) az óvodai integrációs 
program bevezetésére 2008/2009-es 
tanévtől 

Óvoda-
vezetők 

2007. 
okt. 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008. 
szept. 

01. 

 
2012. 

szept.1. 
 
 
 
 

2010. 
jún. 30. 

 
 
 
 

2013. 
jún. 30. 

 
 
 
 

A halmozottan hátrányos 
helyzetű 3 évesek 75 %-a 
beiratkozik az óvodába 
 
Az óvodák rendelkeznek 
IPR- nek megfelelően 
átdolgozott óvodai 
programmal 
 
A település igényli az 
óvodai integrációs 
normatívát 

A halmozottan 
hátrányos helyzetű 
3 évesek 80 %-a 
beiratkozik az 
óvodába 
 
Évente önértékelt 
IPR- nek 
megfelelően 
átdolgozott óvodai 
program 
 
Az óvópedagógu-
sok 80 %-a 
továbbképzésen 
vett részt 

A halmozottan 
hátrányos helyzetű 
3 évesek 85 %-a 
beiratkozik az 
óvodába 
 
Modellszerűen 
működő óvodai 
integrációs 
program 
 
 
 

Felülvizsgálat megállapítása: A rövidtávú intézkedések részben teljesültek, a beóvodázás aránya jelentősen javult a HHH gyermekek körében. 
Az IPR bevezetésére 2010/2011. nevelési évtől kezdődően került sor, ennek keretében az óvodai program átdolgozása megtörténik. 
Középtávú intézkedésben nevesített pedagógus továbbképzések részben valósultak meg (40 %), az IPR keretében teljesül az intézkedés. 
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4.4 Az iskolák felkészülése az IPR bevezetésére, fejlesztésére, sikeres működtetésére  
 

Helyzet-
elemzés 

 

Cél Intézkedés leírása Felelős Határidő Új 
határidő 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor 
 

rövidtávon  
(1 év) 

középtávon  
(3 év) 

hosszútávon  
(6 év) 

A település 
iskoláiban 
nem egyforma 
mértékben 
jelennek meg 
a HHH 
tanulók, teljes 
körben nem 
ismert a HHH 
tanulók száma. 
Nincs iskolai 
IPR a 
település 
általános 
iskoláiban.   

Jöjjön létre 
városi 
szintű IPR 
fejlesztő 
munka-
csoport, 
hasonló 
számban 
legyenek 
HHH 
tanulók az 
isko-
lákban. 
Kerüljön 
bevezetésr
e az IPR a 
2008 
/2009-es 
tanévtől 

- Intézményközi 
munkaközösség létrehozása, 
intézményesítése IPR 
fókusszal az intézményi IPR 
menedzsment tagjaiból.  

- A munkaközösség 
munkatervalkotása, 
működtetése a fejlesztés 
összehangolására, 
tapasztalatcserére, 
információ-áramoltatásra  

- Kapcsolódás a településszintű 
HHH adatbázis elkészítési 
munkálataiba, majd az 
adatbázis felhasználása a 
HHH tanulók egyenletes 
elosztására 

- Felkészülés fejlesztő 
eszközökkel (intézményen 
belüli, intézmények közötti) 
az IPR bevezetésére 
2008/2009-es tanévtől 

Minden 
iskola IPR 
menedzsm
entjének 
vezetője 

2007. nov. 
30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008. 
szept. 01 

 
 
 
 
 

2012. jún. 
30. 

 
 
 
 

 
 

 
2013. jún. 

30. 

Létrejött az IPR fejlesztő 
munkacsoport 
 
A halmozottan hátrányos 
helyzetű iskolások 75 %-a 
bevonásra kerül a programba 
 
A HHH diákok arányos 
elosztásra (5 %-nál nem 
nagyobb különbség) kerülnek 
az iskolák között 
 
Az iskolák megkezdik az IPR 
fejlesztést 
A település igényli az iskolai 
integrációs normatívát 

Működik az IPR 
fejlesztő 
munkacsoport 
 
A halmozottan 
hátrányos helyzetű 
iskolások 80 %-a 
bevonásra kerül a 
programba 
 
Évente önértékelt 
IPR működik 
 
A pedagógusok 80 
%-a továbbképzésen 
vett részt 
 
 20%-kal javulnak 
középfokon a 
lemorzsolódási 
arányok 

Az IPR fejlesztő 
munkacsoport 
kapcsolódott a 
többi 
munkacsoporthoz, 
mely közösen a 
komplex városi 
esélyegyenlőségi 
program felelőse 
 
A halmozottan 
hátrányos helyzetű 
iskolások 85 %-a 
bevonásra kerül a 
programba 
 
Modellszerű IPR 
program működik 

Felülvizsgálat megállapítása: Az IPR munkacsoport létrejött, működik jelen tanévtől, az intézményi önértékelés 2011. júniusában készül el. 
A pedagógusok részt vettek továbbképzéseken, részvételük még nem éri el a 80%-ot, az IPR keretében teljesítik a középtávú vállalást. A 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bevonása az iskolai programokba (napközi, szakkör, erdei iskola, nyári tábor) magasabb számban 
kerültek bevonásra az elmúlt évekhez képest, azonban számuk nem éri el a 80%-ot. 
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4.5  Iskolán kívüli támogató rendszerek kiépítése a halmozottan hátrányos helyzetű diákok tanulmányi sikerei érdekében 
 

Helyzet-
elemzés 

 

Cél Intézkedés leírása Felelős Határ 
idő 

Új 
határi

dő 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor 
 

rövidtávon  
(1 év) 

középtávon  
(3 év) 

hosszútávon  
(6 év) 

A település 
iskoláiban 
tanuló HHH 
diákok nem 
jutnak iskolán 
kívüli 
társadalmi 
integrációt 
támogató 
szolgáltatások
hoz (nincs 
tanoda, alig 
élnek az 
ösztöndíj, 
AJKP és 
egyéb 
programok-
kal)   

Jöjjön létre 
egy olyan 
szektor-
közi 
együtt-
működés, 
mely 
tanoda 
progra-
mon 
keresztül 
vala-
mennyi 
kiegészítő 
támoga-
táshoz 
hozzá-
férést 
biztosít 

- Szektorközi 
munkaközösség (civil, 
szociális, oktatási, roma) 
létrehozása a 
tanodaprogram 
kialakítására 

- Szakmai és 
infrastrukturális felkészülés 
a tanoda program 
elindítására 

- Csatlakozás az Útravaló 
programhoz, mentorhálózat 
fejlesztése, működtetése a 
tanoda szakmai 
megalapozásához 

- Pályázatírás a tanoda 
anyagi hátterének 
biztosítására 

- Tanoda elindítása, 
folyamatos működtetése 

Önkor-
mányzat 

roma refe-
rense 

2008. 
szept.  

01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009. 
szept. 

01. 

 
 
 
 

 
 

2011. 
szept.
1. 
 

 
 
 
 

 
2013. 
szept.
1. 
 

 

Létrejött a tanodát 
kialakító 
munkacsoport 
(minimum 5 fő) 
 
Létrejött az 
Útravaló 
programhoz 
kapcsolódó 
mentorháló 
(minimum 10 
mentor) 
 
Tervek születtek a 
tanoda program 
megvalósítására, 
melyet pályázati 
formában leírtak 
(TÁMOP) 

Működik a tanodát 
fenntartó szakmai 
közösség 
 
Mentorháló 
működik 
(minimum 15 
mentor) 
 
Működik a tanoda 
(legalább 1 
helyszínen), 
melynek leírásra 
került a szakmai 
programja, és 
amelyben 
minimum 50 
tanuló vesz részt. 

Működik a tanodát 
fenntartó szakmai 
közösség 
 
Mentorháló működik 
(minimum 20 
mentor) 
 
Működik a tanoda 
(legalább 3 
helyszínen), melynek 
modellszerű a 
szakmai programja, 
és amelyben 
minimum 100 tanuló 
vesz részt. 
 

 
Felülvizsgálat megállapítása: A rövid és középtávú vállalások különböző okok miatt nem valósultak meg. A Tanoda program beindításához az 
önkormányzat nem talált civil szervezetet, aki vállalta volna a működtetést (pályázati feltétel), illetve az 1 éves fenntarthatóság az 
önkormányzat likviditási nehézségei miatt nem realizálódott. Az Útravaló programhoz történő csatlakozás, vagy a HHH tanulók 
megsegítésére 15 fős mentorhálózat működtetése a 2011/2012. tanévtől. 
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4.6 Az SNI tanulók integrált oktatására való felkészülés 
 

Helyzet-
elemzés 

 

Cél Intézkedés leírása Felelős Határidő Új 
határidő 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor 
 

rövidtávon  
(1 év) 

középtávon  
(3 év) 

hosszútávon  
(6 év) 

Jelenleg Érd 
városában az 
enyhe fokban 
értelmi sérültek 
vala-mennyien 
szegregáltan 
tanulnak.  
A középsúlyos 
értelmi sérültek 
ellátása nem 
megoldott. 

Történ-jen 
meg az 
integrál-
ható SNI 
tanulók 
normál 
tantervű 
iskolák-ban 
való 
befogadó 
nevelése 
 

- Befogadó normál tantervű iskolák 
kiválasztása 

- Intézményközi munkacsoport 
létrehozása (befogadó iskolákból és 
áthelyező iskolából) a fejlesztés 
koordinálására  

- A szegregáltan oktatott tanulók 
felmérése az integrált oktatásra 
való áthelyezésre 

- A befogadó iskolák 
pedagógusainak szakmai 
felkészítése a feladatra 

- fokozatos áthelyezések 
megvalósítása 

- EGYMI (Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézet ) kialakítása komplex 
szolgáltatási rendszer fejlesztése 

 

Móra 
iskola 

igazgatója 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humán-
politikai 

Iroda 
vezetője 

2008. jun. 
30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009. 
szept. 01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012. jún. 
30. 

 
 

 
 
 
 

Létrejött az SNI 
integrációt 
koordináló  
munkacsoport 
(minimum 5 fő) 
 
Megkezdődött a 
tanulók újbóli 
felmérése (minimum 
80 %) 
 
A befogadó iskolák 
pedagógusainak 
képzésére pályázat 
született (TÁMOP) 

Működik az SNI 
integrációt koordináló  
munkacsoport 
(minimum 5 fő) 
 
Megtörtént az 
integrálható SNI 
tanulók áthelyezése  
(minimum 30 % 
mentor) 
 
A befogadó iskolák 
pedagógusainak 80 %-
a továbbképzésen vett 
részt 
 
Kialakításra került az 
EGYMI 

Működik az SNI integrációt 
koordináló  munkacsoport 
(minimum 5 fő) 
 
Folyamatos az integrálható 
SNI tanulók áthelyezése  
(minimum 40 % mentor) 
 
A befogadó iskolák 
modellszerű működése 
 
Modellszerűen működő 
EGYMI 
 
 

 
Felülvizsgálat megállapítása: 
A rövid és középtávú intézkedések 2009-ben megvalósultak, megalakult a munkacsoport, létrejött a Nevelési Tanácsadóból a Pedagógiai 
Szakszolgálat, ezt a feladatot ők koordinálják le. 2009-ben az SNI tanulók felülvizsgálata elkezdődött, integrálásra kerültek a befogadó 
intézményekbe. A befogadó intézmények pedagógusainak 35 %-a vett részt képzésen, mivel a TÁMOP kiírásai nem erre irányultak, kivétel a 
TÁMOP 3.3.2., amely teljesült. Az EGYMI helyett a Pedagógiai Szakszolgálat jött létre, hasonló funkciókkal. 
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4.7  Egységes esélyegyenlőségi program településszintű működtetése 
 
 

Helyzet-
elemzés 

 

Cél Intézkedés leírása Felelős Határidő Új 
határidő 

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor 
 

rövidtávon  
(1 év) 

középtávon  
(3 év) 

hosszútávon  
(6 év) 

Jelenleg Érd 
városában 
nincs 
egységesen 
működő 
esélyegyen-
lőségi 
program, nincs 
sem az 
oktatási, sem a 
szektorközi 
intézmények 
között azonos 
koncepción 
alapuló 
fejlesztés, 
működtetés. 

Legyen 
egy 
folyama-
tos 
egyeztető 
fórum, 
mely felel 
az esélye-
gyenlőségi 
program 
össze-
hangolt 
megvalósít
ásáért 
 

- Esélyegyenlőségi 
programot megvalósító 
Egyeztető fórum 
létrehozása, (tagjai minden 
akcióterv megbízott 
felelőse a leírt 6 területen, 
valamint minden szektor 
megbízott képviselője) 

- Fórum munkatervkészítése, 
melyben a főbb 
tevékenységek: rendszeres 
egyeztetések, önellenőrzés, 
önértékelés elvégzése, 
visszacsatolások, 
korrekciók, kommunikáció, 
pályázati források 
felkutatása, bevonása 

 

Önkor-
mányzat 
humán-
politikai 
osztály 

vezetője 

2007. nov. 
30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008. 
szept. 01. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2012. 
szept.1. 

Létrejött az 
esélyegyenlőségi 
programot koordináló 
fórum (minimum 10 
fő), és rendelkezik 
munkatervvel, 
SZMSZ-szel 
 
 

Működik az esély-
egyenlőségi 
programot 
koordináló fórum,  
 
Az egyes 
akciótervek 
megvalósításának 
értékelése, 
visszacsatolása és 
egyeztetése 
megtörtént 
(minimum 
félévente) 

Működik az esélyegyenlőségi 
programot koordináló fórum, 
mely átdolgozta, 
továbbfejlesz-tette a 
programot az aktualitásoknak 
megfelelően 
 
 
Az egyes akciótervek 
megvalósításának értékelése, 
visszacsatolása és egyeztetése 
megtörtént. 

 
Felülvizsgálat megállapítása: 
A rövidtávon tett vállalás megvalósult, létrejött minden munkacsoport, a közös munka során munkatervet készítettek, SZMSZ-szel nem 
rendelkeznek. 
Az esélyegyenlőségi fórum évente 1 alkalommal működik, az akcióterv felülvizsgálata részben történt meg, amelynek során kiértékelésre 
került sor, a visszacsatolás elmaradt, a Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi ügyeket koordináló személy változása miatt (nyugdíjba 
vonulás). Hosszú ideig ellátatlan volt a feladat. 
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Települési Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Program  

EGYEZTETŐ FÓRUM tagjai: 
A 6 munkacsoport egy-egy képviselője + 
szektorok esélyegyenlőségi képviselői + 

fenntartó önkormányzat 

3. munkacsoport tagjai: 
Az óvodavezetők 

Feladat: Az óvodák 
felkészülése az Óvodai 

Integrációs Program 
bevezetésére 

 

4. munkacsoport tagjai: 
Az iskolai IPR 

menedzsmentek egy-egy 
képviselője 

Feladat: Az iskolák 
felkészülése az IPR 

bevezetésére, fejlesztésére, 
sikeres működtetésére 

6. munkacsoport tagjai: 
Az áthelyező és befogadó 

iskolák egy-egy képviselője 
Feladat: Felkészülés az SNI 
tanulók integrált oktatására 

 
5. munkacsoport tagjai: 

A szociális és oktatási szektor, civil szervezet egy-
egy képviselője és a roma referens 

Feladat: Iskolán kívüli támogató rendszerek 
kiépítése a halmozottan hátrányos helyzetű diákok 

tanulmányi sikerei érdekében 

2. munkacsoport tagjai:  
Az egészségügyi, szociális és oktatási szektor, 
fenntartó, civil szervezet egy-egy képviselője 

Feladat: Települési halmozottan hátrányos helyzetű 
„térkép” létrehozása szektorközi együttműködéssel 1. munkacsoport tagjai: 

A 3 befogadó iskola 
igazgatója 

Feladat: A 2007. júniusában 
megszűnt iskola diákjainak új 

iskolába való beillesztését 
támogató komplex és 
összehangolt program  



ÉrdI�KÖzLÖny

420

I��ÉVfoLyAM�5��száM�–�2011��JúnIus�1�

 15

Az esélyegyenlőségi program megvalósulását segítő munkacsoportok közül ténylegesen 5 
csoport alakult, mivel a 2. és 5. mcs. Közösen dolgozott. Az 1 mcs. teljes egészében elvégezte 
a feladatát, majd azt követően megszűnt. A 6. mcs. összehívására sor került, de tényleges 
ülésezéssel nem működött. A többi mcs. kisebb-nagyobb nehézségekkel szembesülve, de 
igyekezett betölteni szerepét. Az egyeztető fórum nem tudta betölteni szerepét, az 
esélyegyenlőségi program megvalósulásának elősegítése érdekében, a programban tett 
vállalások időbeli elcsúszása feltehetőleg emiatt következett be. 
 
 
5. Esélyegyenlőségi program - III. rész - Megvalósítás 
 
 
Érd MJV által elkészített Közoktatási Esélyegyenlőségi Program egy olyan stratégiai 
alapdokumentum, melynek megvalósítása során további önálló dokumentumok (cselekvési és 
munkatervek) készülnek, illetve, amelynek egyes elemei belekerülnek az érintett intézmények 
meglévő és kialakításra kerülő dokumentumaiba.  
Ennek érdekében – ahogyan az akcióterv 4.7-es pontjában is olvasható – az esélyegyenlőségi 
program megvalósulását koordináló Egyeztető fórum jön létre.  
 
 
Az Egyeztető fórum több funkciót tölt be: 
 

- Nyilvánosságot biztosít a megvalósításra kerülő akciótervek folyamatos nyomon 
követésére 

- A folyamatos nyilvánosság és konzultáció segítségével segíti a megvalósuló 
akciótervek azon kockázatainak időben történő felismerését, mely az 
esélyegyenlőség megvalósulását akadályozhatja az adott területen. Egyúttal teret 
és szakmai segítséget biztosít a kockázati okok közös feltárására, a szektorközi 
együttműködés segítségével az akadályozó tényezők elhárítására 

- A szakmai fórum – félévenkénti rendszerességgel – monitorozza az egyes 
akcióterv megvalósulásokat. Ennek alapját jelentik az egyes akcióterv megvalósító 
munkacsoportok által elkészített részletes cselekvési tervek, munkatervek, 
amelyekben legalább féléves bontásban szerepelnek az eredményességet jelző 
indikátorok.  

- A fórum – a félévente történő beszámolók alapján – megszervezi és ellenőrzi, 
hogy az esélyegyenlőségi program helyzetének megtörténjen a széleskörű 
nyilvánossággal való megismertetése, mely alapját jelenti a visszacsatolásnak. 

- A fórum egyben garanciát jelent arra, hogy a beszámolókban tapasztaltaknak 
megfelelően azonnal megtörténjen a program értékelése, visszacsatolása, illetve 
javaslatok a korrekcióra, fejlesztésre.  

- Egyúttal olyan kötelezettsége is van a fórumnak, hogy a meg nem valósult 
tervekről beszámoljon a fenntartónak, és javasolja a szankcionálást, amelynek a 
megvalósítás támogatása irányába kell mutatnia.  
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5.1. Kockázatelemzés 

Cél konkrét szöveges 

megfogalmazása 
Intézkedés leírása 

Az intézkedés eredményes 
megvalósulásának 

kockázata 

A kockázat 
következ-
ményének 

súlyossága 
(1-3) 

A kockázat 
bekövetkez

ésének 
valószínű-
sége (1-3) 

A kockázat elhárításának, 
kezelésének tervezett módja 

Megfelelő szintű, tételes adatkérés a 
hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetűekre vonatkozóan. 

Tájékoztatás az 
adatszolgáltatás 

fontosságáról a HHH-
nyilatkozatok 

hatékonyabb megtétele 
érdekében. 

Nem megfelelő 
adatszolgáltatási rendszer 
működése a településen. 

3 

 

1 

 

Jogszabályi védelem (elő van írva, hogy 
milyen adatszolgáltatási rendszert kell 

kialakítani). 

Minél több szülő nyilatkozzon 
gyermeke hátrányos helyzetéről. 

 

Az előnyök ismertetése. 

Pontos települési szintű 
adatbázis elkészítése. 

Nem használják az 
intézményben a központilag 
kialakított adatszolgáltatási 

rendszert. 

3 1 
Az adatszolgáltatásért felelős személyek 

kijelölése az intézményen és az 
önkormányzaton belül. 

 
Az adatokat szolgáltatók 

pontatlansága – nem 
megfelelő regisztráció. 

3 1 
Az adatszolgáltatás fontosságával 
kapcsolatos  vezetői tájékoztató, 

felelősök kijelölése. 

 A szülő nem partner a 
HHH-nyilatkozat adásában. 3 2 Fontosságával kapcsolatos korrekt 

tájékoztatás. 
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Korrekt adatszolgáltatási rendszer 

kialakítása a településeken, különös 
tekintettel az intézményen belül a 

HH és HHH tanulók részvételi 
arányairól az egyes 

foglalkozásokon, eseményeken, 
valamint eredményeikről. 

Adatszolgáltatás 
rendszerének, 

dokumentumainak 
kialakítása intézményen 

belül. 

Nem megfelelő 
adatszolgáltatási rendszert 
dolgoznak ki intézményen 

belül. 

 

2 2 Az adatszolgáltatás fontosságával 
kapcsolatos vezetői tájékoztató, felelősök 

kijelölése. 

 

Minden területen 
pontos adatvezetés. 

Nem használják a 
pedagógusok az 

intézményben a HH/-HHH 
tanulók adatainak 

nyilvántartására kialakított 
adatszolgáltatási rendszert. 

2 1 Az adatszolgáltatásért felelős személyek 
kijelölése az intézményben. 

 

Korszerű pedagógiai módszer- és 
eszköztár kialakítása (különös 

tekintettel a projektmódszerre és a 
kooperatív tanulásra)  a teljes 

nevelőtestület módszertani 
felkészítésével, továbbképzésével. 

Végbemenjen a paradigmaváltás 
intézményi szinten. 

TÁMOP -os pályázatok 
benyújtása. 

IPR működtetése 

A teljes nevelőtestületek 
módszertani 
felkészítése, 

továbbképzéseken való 
részvétellel. 

A hátrányos helyzet 
kompenzálását segítő 

módszerek 
elsajátításának előtérbe 

helyezése. 

Nem megfelelő programok 
kiválasztása. 

 

3 1 A tantestület szakmai csoportokban 
vitatja meg, jelöli ki a legfontosabb 

fejlesztési irányokat. 

 

Motiválatlan pedagógus. 3 1 A szakmai csoportokban végzett munka 
során megvitatják miben segíthetik 

munkájukat, az új helyzetek megoldását 
a korszerű módszerek ismerete. 

Szakmai konzultáció olyan 
intézményekkel ahol, már sikerrel 
alkalmazzák az új programokat. 
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A tanulók továbbtanulási 
mutatói az érettségit adó 
középiskolai képzés felé 

tolódjanak el. 
HH/HHH tanulók is 

tanuljanak tovább érettségit 
adó középiskolában. 

Okok feltárása. 

Pályaorientációs programok. 

Nem valósul meg megfelelő 
oktatás helyi szinten. 

3 2 Korrepetálások, középiskolai 
előkészítő szervezése, az 

érintett tanulók mentorálása. 

Középiskolákkal való 
együttműködési programok 

megvalósítása   

( közös mentorálás). 

A tanulók választása 
továbbra is az alacsonyabb 

képzések felé irányul. 

2 1 Az érettségit adó 
középiskolák bevonása a 

programba. 

Kommunikáció és együtt-
működés hatékonyságának 

növelése a szülőkkel és segítő 
szolgáltatásokkal, társadalmi 

partnerekkel. 

Motiválatlan tanuló. 3 1 Megfelelő tájékoztatás 
információ nyújtás a 

középiskola elvégzését követő 
elhelyezkedési  és 

továbblépési esélyekről. 

Önismereti-pályaválasztási 
tréningen való részvétel. 

Arany János programban való 
részvétel növelése, Útra való 

ösztöndíj program 
népszerűsítése. 

 

A szülő nem partner. 2 2 Meggyőzés, mennyivel 
nagyobb gyermekünk  

elhelyezkedésének esélye, 
mennyivel biztosabb az 

egzisztenciateremtés 
lehetősége. 

A lehetőségeknek 
megfelelően még több 

gyermek bevonása a segítő 
programokba. 

Beavatkozás tervezése a 
hozzáférés javítása, 

részvételük biztosítása 
érdekében. 

Módszertani és oktatás-
szervezési kérdések 

megvitatása. 

Az érintettek nem kapnak  
elegendő információt vagy 

nem a megfelelő információs 
utat választják a 

tájékoztatásra a tanórán 
kívüli programokról. 

2 1 A tájékoztatásba be kell 
vonni a szülőkkel és a 

gyermekekkel nap, mint nap 
kapcsolatban lévő 
pedagógusokat, 

gyermekvédelmi felelősöket, 
családgondozókat. 

Konszenzuson alapuló 
bekerülési mutatók megadása. 

A kommunikáció és 

A gyermekek nem motiváltak 
a programokban való 

részvételre. 

3 1 A gyermekek számára 
érdekes témák előtérbe 

helyezése. Fontos eszköz a 
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együttműködés 
hatékonyságának növelése a 

szülőkkel. 

Az iskolai tanórán kívüli 
programok propagálása az 
érintett tanulók és szüleik 

körében. 

 

személyes meggyőzés, jó 
példák bemutatására való 

törekvés. 

A programok pozitív 
hozadékának előtérbe 

helyezése. 

Infrastruktúra-fejlesztés, a 
tárgyi erőforrások 

maximális biztosítása 

Helyzet-és igényfelmérés. 

Intézkedési terv készítése. 

Fenntartó nem tesz eleget a 
kötelezettségeinek. 

 

3 1 Törvényi előírások. 

 

ROP pályázat benyújtása. 

Modern IKT eszközpark, 
szoftverek beszerzése. 

Nem születnek sikeres 
pályázatok. 

Nem kerül kiírásra pályázat. 

3 1 A fenntartó és az 
intézményvezető vezetésével 

pályázatfigyelő team 
megalakítása. 

Megfelelő szakemberek 
bevonása a pályázatok 

elkészítésébe. 

Egységesen működő 
esélyegyenlőségi program, az 

oktatási, a szektorközi 
intézmények között azonos 

koncepción alapuló 
fejlesztés, működtetés. 

Egyeztető fórum működtetése 
(tagjai minden akcióterv 

megbízott felelőse a leírt 6 
területen, valamint minden 

szektor megbízott képviselője) 

Nem megfelelően elkötelezett 
személyek kerülnek 

delegálásra. 

2 1 Megfelelő tájékoztatás 
információ nyújtás a feladat 

elvégzésére. Motivációs 
eszköztár alkalmazása. 

Fórum munkatervkészítése, 
melyben a főbb tevékenységek: 

rendszeres egyeztetése, 
önellenőrzés, önértékelés 

elvégzése történik. 

Nincs kompromisszum 
készség a tagok között. 

2 1 Érzékenyítő tréningen való 
részvétel, attitűd formálás. 
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5.2. Monitoring, nyilvánosság 
 
Az egyes akciótervek munkacsoportjai munkatervükben rögzítik a program monitoringjának 
és nyilvánosságának részletes tervét. Felelős az adott akciótervet megvalósító 
munkacsoport vezetője.  
A monitoring és annak nyilvánosságának kötelező elemei minden akcióterv esetén: 

- A munkatervben meghatározott eredményességi kritériumok teljesülésének 
félévenkénti áttekintése, és erről írásos beszámoló készítése.  

- Az írásos beszámoló alapján a munkacsoport beszámol az Egyeztető fórum előtt. 
- Az írásos beszámoló széleskörű megismertetésére az adott munkacsoport 

fórum(okat) szervez az adott akciótervben érintettek bevonásával (tanulók, szülők, 
pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, nem önkormányzati intézmény esetén a 
fenntartó, más érintett szektorok képviselői stb.) 

- Az írásos beszámoló felkerül a települési önkormányzat honlapjára, illetve 
lehetőség szerint megjelenik további – az érintettek köréhez eljutó – médiumban. 

 
 
5.3. Konzultáció, visszacsatolás 
 
A fentiekben leírt Érd MJV Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sikeres oktatásában érintett valamennyi intézmény 
bevonásával készítette az önkormányzat.  
A folyamatos konzultációkban és a kidolgozásban nem csak a közoktatási szektor 
intézményvezetői vettek részt, hanem a település szociális, egészségügyi és civil szektorának 
képviselői is. Mindezt kiegészítette a témához kapcsolódó szülői fórum szervezése, az 
önkormányzat roma referensének, valamint humánpolitikai osztály vezetőjének folyamatos 
koordinációs munkája.    
A program megalkotásában résztvevő partnerek nem csak konzultációkon vettek részt, hanem 
maguk is feladatot vállaltak a program megírásában és a megvalósítás további menetében. Ez 
a programalkotási mód jelenthet csak garanciát arra, hogy az önkormányzat által elfogadott 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Program széleskörű társadalmi beágyazottsággal rendelkezzen, 
mely egyben a megvalósíthatóság egyik kritériuma is.  
 
A létrejövő Egyeztető fórum fogja biztosítani a garanciát arra, hogy a továbbiakban is 
hasonlóan széles körű konzultáció és visszacsatolás kísérje a program megvalósításának 
folyamatát. Az egyes akciótervek munkacsoportjai munkatervükben rögzítik, hogy miként 
gyűjtik össze, értékelik és csatolják vissza a végrehajtás menetében minden érintett fél 
észrevételeit. Erről beszámolójukban a fórum számára tájékoztatást nyújtanak. Felelős az 
adott akciótervet megvalósító munkacsoport vezetője.  
A programban érintett felek visszacsatolását, korrekcióját leíró fejezet kötelező elemei 
minden akcióterv esetén: 

- azok számbavétele, akik az akciótervben érintettek 
- annak megtervezése, hogy az érintettek miként tudnak a leghatékonyabban 

véleményt formálni a programról (ehhez eszközök hozzárendelése, pl. fórum, 
kérdőív, konzultációk stb.) 

- a visszacsatolás biztosítása és megszervezése minimum évente egy alkalommal 
(időpontok ütemezése) 

- annak leírása, hogy miként történik a visszacsatolások összegzése és 
érvényesítésének módja  
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6. Záró rendelkezések: 
  
 
Érd Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját a Közgyűlés a 263/2007. 
(X.18.) KGY. határozatával elfogadta. 
 
 
 
Érd, 2007. október 18.                                                     
                                                                                                    
 
 

T. Mészáros András 
            polgármester 

 
 
Varga Aranka 
Esélyegyenlőségi szakértő 
 
 
 

Záradék 
 

 
 Az Érd Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát 
Pocsai Enikő közoktatási esélyegyenlőségi szakértő segítette. A dokumentumot Érd Megyei 
Jogú Város közgyűlése a ___/2011.(V.26.) KGY. határozatával, 2011. május 26-án  elfogadta. 
A dokumentum legfrissebb adatként a 2010./2011. tanév statisztikai adataira épült, illetve 
csatolt adattáblákként azokat tartalmazza - a Fenntartó nyilatkozata alapján. 
 
 
 
Érd, 2011. május 5. 
                                                                                         …………………………………. 
                                                                                                      Pocsai Enikő 
                                                                                      Közoktatási esélyegyenlőségi szakértő 
 
 
  A fenntartó nevében:  
 
 
 
dr. Ferencz Dóra                 T. Mészáros András  
        jegyző             polgármester 
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216/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 

 
 

Beszámoló a gyermekvédelem 2010. évi munkájáról 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján  
„A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden 
év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, 
amelyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a 
gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 
javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül 
érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 
tájékoztatja.” 
 
A Gyvt. 94. §-a részletesen felsorolja a települési önkormányzat feladatait: 

(1) bekezdése: „A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi 
önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és 
működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.” 

(2) bekezdése: „A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja 
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 
keretében - a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a gyermekjóléti 
szolgáltatást a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és 
közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.” 

(4) bekezdése: „A megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles 
gyermekjóléti központot működtetni.” 
A gyermekvédelmi törvény 95.§ (1) bekezdése értelmében: 2009. január 1-től a megyei, a 
fővárosi és a megyei jogú városi önkormányzatnak biztosítani kell a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekvédelmi szakellátások keretében az otthont nyújtó ellátást és az utógondozói 
ellátást. 

 
A demográfiai mutatók: 

2010. január 1-i adatok alapján:  
Érd település lakosainak száma:    64.350 fő,  
Érd településen élő 0-18 éves gyermekek száma  13.160 fő.  

Ebből:  
- 0-14 éves gyermekkorú   10.152 fő,  
- 15-18 éves fiatalkorú      3.008 fő.  

Forrás: a Központi Statisztikai Hivatal éves zárása utáni központi lakcím-nyilvántartási adat 
A városban ezen túlmenően számottevő arányban tartózkodnak olyan gyermekek, akik sem 
állandó, sem tartózkodási helyre nincsenek bejelentkezve, de életvitelszerűen Érden élnek. A 
jogszabály értelmében az Ő ellátásuk szintén a város feladata.  
 

A kötelezően nyújtandó pénzbeli ellátások 
 

Támogatás 
megnevezése: 

Igénybevevő 
fő 

Felhasznált 
összeg e Ft 

Központi 
költségvetésből 
visszaigényelt 

e Ft 

Önkormányzatot 
terhelő e Ft 

Elutasítás 
fő 
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Kiegészítő 
gyermekvédelmi 

támogatás 

 
11 

 
1.012 

 
1.012 

 
0 

 
0 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 

kedvezmény 

 
1827 

 
19.436 

 
19.436 

 
0 

 
160 

Várandós anya 
támogatás 

 
47 
 

 
560 

 
0 

 
560 

 
0 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 

támogatás 

 
1418 

 
11.303 

 
0 

 
11.303 

 
0 

Óvodáztatási 
támogatás 

 
58 

 
920 

 
920 

 
0 

 
8 
 

 
Forrás: helyi hatósági nyilvántartás 2010.12.31. 

 
Az önként vállalt feladatok 

Támogatás 
megnevezése: 

Igénybevevő 
fő 

Felhasznált 
összeg e Ft 

Központi 
költségvetésből 
visszaigényelt 

e Ft 

Önkormányzatot 
terhelő e Ft 

Elutasítás 
fő 

Étkezési térítési 
díj 
méltányosságból 

 
31 

 
991 

 
0 

 
991 

 
9 

Tanszer-
tankönyv 
támogatás 

 
579 

 
3.106 

 
0 

 
3.106 

 
7 

Újszülöttek 
támogatása  

 
543 

 
10.860 

 
0 
 

 
10.860 

 
0 

Forrás: helyi hatósági nyilvántartás 2010.12.31. 
 

A fentiek alapján 2010. évben az önkormányzat összesen 48.188 e Ft összeget költött a 
gyermekek pénzbeli és természetbeli ellátására. Támogatásban részesülők száma 4.454 fő 
volt.  
 
Az érdi gyermekek 34,3 %-a részesült az önkormányzattól valamilyen támogatásban.  
A támogatások összege az előző évhez képest összességében változást: 2,3 %-os növekedést 
mutat. 
Az önkormányzat által önként vállalt feladatok közül az étkezési térítési díj támogatásban 
részesülők száma mutat csökkenést. Ennek oka, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermekek szülei étkezési kedvezményt tudnak érvényesíteni 
gyermekeik számára az intézményekben. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyéb juttatásokat az alábbi 
táblázat tartalmazza: 
 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményhez 
kapcsolódó 

Támogatásban 
részesített személyek 
száma (fő) 

Felhasznált összeg 
(e Ft) 
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támogatások 
Étkezés, tankönyv 3.885 80.672 

Forrás: intézményi adatszolgáltatás 2010.12.31. 
 

A pénzbeli és természetbeli támogatások iránti kérelemmel - kisebb változásokkal - évek óta 
szinte ugyanazok a családok fordultak önkormányzatunkhoz. A rendszerbe újként belépők 
egy részét a munkahelyüket elveszített, a több gyermeket nevelő, valamint a szerény 
jövedelemmel rendelkező, másik részét pedig a családok átmenti otthonának lakói, valamint a 
városban hajléktalan státusszal rendelkező családok jelentik.  
2010. évben 241 szülő, törvényes képviselő kérelmét kellett elutasítani. Ennek okai továbbra 
is a hiányosan benyújtott kérelmek, a támogatható jövedelem határnál magasabb jövedelem, a 
rendeletben meghatározott rendkívüli élethelyzet hiánya – összességében minden esetben a 
jogszabályban meghatározott jogosultsági feltétel, illetve feltételek hiánya - jelentette. 
 
A gyermekek étkeztetésére az oktatási, nevelési intézményekben van lehetőség, a 
kedvezményekre vonatkozó statisztikai adatokat az alábbi táblázat tartalmazza 
 

2010. év gyermekek 
fő 

Összeg  
e Ft 

Bölcsődében, óvodában, iskolában, kollégiumban 
szervezett étkezés 50%-os kedvezménnyel 

3.426 16.960 

Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló 347 2.793 
3 és többgyermekes családban élő gyermek, tanuló 2.931 23.162 
A 8. évfolyamtól iskolai oktatásban, szakképzésben 

résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben (a továbbiakban: rgyvk.) részesülő 

tanuló 

148 2.825 

2010. év Fő Összeg e Ft 
Ingyenes étkezés 100%-os kedvezménnyel 2.408 33.321 
Bölcsődében rgyvk-ben részesülő gyermek 14 519 

Az általános iskola 1-7. évfolyamán rgyvk.-ben részesülő 
tanulói 

677 25.377 

Óvodában rgyvk-ben részesülő gyermek 1.743 7.425 
Forrás: intézményi adatszolgáltatás 

 
 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

A gyermekvédelmi törvény hatálya és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 13/2000. (III.21.) 
önkormányzati rendelet szabályozza az alapellátás formáit: a bölcsődei ellátást, családok 
átmeneti otthonát, gyermekjóléti központot, gyermekek átmeneti otthonába való és a családi 
napköziben történő elhelyezését. 
 
Az önkormányzat jelenleg két bölcsődét tart fenn. Az Edit utcai bölcsőde – Apró Falva 
Bölcsőde - 2004. évben lett felújítva. Az Aradi utcai intézmény –Pöttöm Sziget Bölcsőde 
felújítási és bővítési munkálatai 2010. évben befejeződtek. Jelenleg az Apró Falva 
Bölcsődében, 6 csoportban 72 fő gyermek ellátását biztosítják, míg a Pöttöm Sziget 
Bölcsődében, 11 csoportban 132 fő gyermek ellátása történik 
Az önkormányzat a bölcsődei férőhelyhiány mérséklése érdekében a 2010/2011. tanévre, 
megállapodás megkötésével biztosította 7 fő gyermek ellátását családi napköziben. A 
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bölcsődés korú gyermekek körében összesen 211 fő gyermek részére biztosított nappali 
ellátást az önkormányzat. 
A 2010. évben a városban 24 családi napközi működött, amelyet szociális vállalkozás 
formájában működtetnek. Összesen 173 gyermek ellátására volt lehetőség.  
2009 évhez képest 2011-ben tizeneggyel bővült a családi napközik száma, a férőhelyek pedig 
82 fő létszámmal bővültek. A családi napközik számának növekedése a városban a bölcsődei 
férőhelyek hiányát mérséklik, melyre folyamatosan nagy igény mutatkozik.  

Valamennyi általános iskolában van lehetőség napközi otthonos ellátásra. A tanítási évben ez 
megnyugtató megoldást jelent a szülők számára, mivel pedagógus felügyelete alatt áll a 
gyermek, elkészíti kötelező feladatait, tartalmas foglalkozásokat szerveznek számára, kortárs 
csoportban tevékenykedhet. A nyári hónapokban a gyermekek felügyeletének biztosítása 
érdekében az Önkormányzat 2010. június 21. és 2010. augusztus 13. közötti időszakban nyolc 
hetes napközis nyári tábort biztosított, étkezési, foglalkoztatási lehetőségekkel, melyet a 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola koordinált. A gyermekeket a központból busz szállította a 
tábor helyszínére. A táborban 120 fő gyermek fogadására volt lehetőség a szervezett 
foglalkozásokon a nyolc héten keresztül. A tábor költségvetése 8.932 e. Ft. volt.  
A szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek részére a központi költségvetésből 
finanszírozott „nyári gyermekétkeztetés” keretében a gyermekjóléti központ biztosította a 
napi egyszeri meleg ételt. 271 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára, akik 54 
napon keresztül kaptak ellátást. Az ellátás értéke: 5.414.580 Ft volt. 
Az önkormányzat a törvényben előírt kötelezettségének a Gyvt. 95. § (1) bekezdésében 
foglalt kivétellel eleget tesz, ezt az ellátást jelenleg a Pest Megyei Önkormányzat biztosítja. A 
városban az otthont nyújtó ellátás megszervezése nem történt meg, kivéve az utógondozói 
ellátást. 

 
Gyermekek átmeneti gondozása 
A gyermekek átmeneti gondozását, mely alapellátási feladat, a Fészek Gyermekvédő 
Egyesülettel kötött 6 fő férőhelyre feladat ellátási szerződéssel biztosítja a város. A Fészek 
Gyermekvédő Egyesület Gyermekek Átmeneti Otthona az évben minden segítséget kérő 
gyermeket, családot befogadott, számukra gondozást nyújtott, senkit sem kellett elutasítaniuk. 
Az ellátott gyermekek 50%-a visszakerült a családjába, 18,4%-a szakellátásba került, míg az 
ellátottak 30%-nak a gondozása áthúzódott a következő évre. Az intézmény indokolt esetben 
helyettes szülő hálózatába is be tudja fogadni krízishelyzetbe került családok gyermekét 
átmeneti jelleggel. A 2010-es évben egy gyermek elhelyezése történt helyettes szülőnél.  
A város területéről összesen 18 fő gyermek és 4 fő édesanya vette igénybe az ellátást, 
összesen 1275 gondozási napot töltöttek az átmeneti otthonban. Az intézményben az 
átlagosan kitöltött gyermeklétszám 5,8 fő volt, kihasználtsága teljesnek mondható. Az 
Önkormányzatnak ez az alapellátási feladat éves szinten 7.716 e. Ft-ba került. 
Az otthonba kerülési problémák indoka összetett volt, ezek között szerepeltek: hajléktalanság 
– lakásproblémák -, életvezetési gondok, szülő kórházi kezelése, magatartási probléma, 
bántalmazás, valamint megnyugtató megoldás befogadó otthon hiányában a hatósági 
intézkedés befejezéséig. 
 
Az alapellátáson kívül az egyesület szakellátási feladatokat is ellát. Ezzel lehetőség nyílik 
arra, hogy amennyiben egy gyermeket nem lehetséges saját vér szerinti családjába 
visszahelyezni, a számára legkisebb töréssel lehessen megoldani a szakellátásba vételt, 
megkeresni a gyermeknek a legmegfelelőbb nevelőszülő családot. 
 
Családok átmeneti gondozása: 
A városban önkormányzati fenntartású 25 fő férőhelyes Szociális Gondozó Központ Családok 
Átmeneti Otthona működik bejelentett lakóhellyel rendelkező családok vagy egyedülálló 
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gyermekes szülők, várandós anyák számára nyújt átmeneti megoldást. Az intézmény éves 
átlagban 22,7 fő ellátását biztosította folyamatos nyitva tartással.  
A „Lámpás” 92 Családok Átmeneti Otthona Közhasznú Alapítvány 43 férőhellyel 
rendelkezik gyermekes családok számára székhelyén és két telephelyén. 2010. évben 82 fő 
ellátottal vette igénybe, ebből 45 fő gyermek és 37 fő felnőtt volt.  
A városban a „Leány Anya” Otthon országos felvevőkörzettel fiatal várandós és fiatal 
gyermekes édesanyák részére 40 férőhellyel működik.  
Mindegyik átmeneti otthonban egy év időtartamra kérhető az elhelyezés, mely fél évvel 
meghosszabbítható. 
 
Utógondozói ellátás  
 
A 12 férőhelyes „Lehetőség a felzárkózáshoz halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és 
fiatalok számára” alapítvánnyal a város feladat-ellátási szerződést kötött, érdi illetékességű 
utógondozott fiatalok ellátására - három fő részére -. Ennek a feladatnak a biztosítása 2010. 
évben 2.160,- e. Ft-ba került. Az intézményben történő elhelyezést a fiatal kérelme, az 
intézmény befogadó nyilatkozata és a gyámhivatal döntése alapozza meg. Országos felvevő 
körzettel 18-24 éves korig fogadja a lány és fiú fiatal felnőtteket, segíti az önálló életvitel 
kialakítását. Az alapítványi intézmény mozgássérült fiatalok ellátására is felkészült, 2010 
évben átlagosan teljes kihasználtsággal működött.  
 
 

A jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatok: 
 
Az elsőfokú jegyzői gyámhatóság Érd Megyei Jogú Város illetékességi területén a Jegyző 
szervezeti vezetésével, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
szakmai irányításával látta el feladatát. A gyermekvédelmi, gyámhatósági feladatokat 3 fő 
szakképzett köztisztviselő végezi. Az ügyintézők gyámügyi feladatokra specializálódnak, 
szakmailag felkészültek és alkalmasak a feladat ellátására. 

A gyámhatósági igazgatási feladatokat ellátó ügyintézők szakképzettsége: egyetemi 
szakirányú, főiskolai szakirányú és felsőfokú szakirányú. Két ügyintéző rendelkezik 
közigazgatási szakvizsgával, egy közigazgatási alapvizsgával, mindhárman ECDL 
tanfolyamon vettek részt. A gyermekvédelmi jogszabályok változásait figyelemmel kísérték, 
szakmai konferencián részt vettek. 
 
Új feladatként jelentkezett az igazolatlan iskolai hiányzások esetén az iskoláztatási 
támogatások felfüggesztése. Meghatározott esetekben eseti gondnok által természetben 
történik az ellátás nyújtása. A jogszabály változásának megfelelően az iskoláztatási 
támogatások felfüggesztésének felülvizsgálatai határidőben megtörténtek. 

A gyermekvédelmi gondoskodás területén továbbra is feladat volt a védelembe vétel 
tárgyában történő eljárások jogszerű lefolytatása. Ez a jogintézmény a veszélyeztetett 
helyzetben lévő gyermek családban történő nevelkedését segíti elő, a veszélyeztetettség 
megszüntetéséhez szükséges hatósági úton elrendelhető intézkedéseivel. 
 
2010. évben nyilvántartásba, védelembe vett kiskorú gyermekek száma: 52 fő volt.  
Ebből a védelembe vétel elrendelésének okai voltak: 

-28 fő szülőnek felróható magatartási,  
-14 fő környezeti,  
-8 fő gyermeknek felróható magatartási,  
-2 fő fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény miatti. 

Gyermekkorú által elkövetett szabálysértés miatti, fiatalkorú által elkövetett szabálysértés 
miatti, és gyermekkorú bántalmazása miatt nem történt intézkedés. 
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A gyámhivatalnál kezdeményezett eljárások által 5 fő gyermek volt érintett. Két éve zajló 
sikertelen védelembe vétellel érintett gyermekek száma 6 fő volt. 
Az elrendelt intézkedések között kötelezés, kezdeményezés, figyelmeztetés fordult elő az 
alábbi adatok szerint: 
 

Elrendelt gyámhatósági intézkedések Esetszám 
a szülő kötelezése, hogy vegye igénybe a gyermek napközbeni ellátását 4 
a szülő kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet 7 
a gyermek és a hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdeményezése 5 
a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről való 
intézkedés 0 

a gyermek számára – kifogásolt magatartásának megszüntetése érdekében – 
magatartási szabályok megállapítása 11 

 a szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására 25 
Forrás: helyi hatósági – statisztikai – nyilvántartás 2010.12.31. 

 
A védelembe vétel alatt állók gyermekek száma 2010. január 1-én 49 fő, 2010. december 31-
én 34 fő volt. A gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján védelembe vett kiskorúak száma: 28 
fő volt. Más szerv jelzése alapján 24 fő gyermek került védelembe vétel alá. Családok száma, 
amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek 30 volt.  
2010. évben megszűntetett, előzőleg védelembe vett kiskorúak száma 67 fő volt.  
 
A védelembe vétel felülvizsgálatával – mely 59 ügyet érintett - az elrendelt intézkedések 
végrehajtásának gyámhatósági vizsgálata történt. 16 esetben továbbra is szükséges volt a 
védelembe vétel fenntartása, 43 esetben pedig annak megszüntetésre került sor. A 
gyámhatósági intézkedések száma növekedő tendenciát mutatott. 
A gyermekek magatartásának problémái között továbbra is egyre nagyobb számban jelent 
meg az igazolatlan iskolai hiányzás. Erre vonatkozóan a védelembe vétel elrendelése 
megtörtént, indokolt esetben az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével egyidejűleg. 
 
Ideiglenes hatályú elhelyezést 4 gyermek esetében kellett elrendelni, a szülő elhanyagoló, 
veszélyeztető magatartása miatt. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek 
nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.  
Az év folyamán az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorúak száma 16 fő volt, ebből a 
jegyző által felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal rendezettek száma 1 fő. A 
nyilvántartás alapján az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek száma 2010. december 
31-én 38 fő volt. 
 
A gyámhatóság feladatai, intézkedései közé tartozik a felsoroltakon kívül továbbá: 
- Saját eljárásában az eseti- és ügygondnok kirendelése, munkadíjának megállapítása és 

felmentése.  
- Társhatósági, bírósági megkeresésre, valamint gyámhatósági ügyekben a 

családgondozóval, bevont szakemberrel végzett részletes környezettanulmányt készítése a 
gyermek lakóhelyén. 

 
- Társhatóság, Pest Megyei TEGYESZ felkérésére tárgyaláson való részvétel, javaslattétel. 
- Statisztikai adatszolgáltatás, adatközlés, naprakész nyilvántartások vezetése. 
- Folyamatos kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival, valamint kiemelten a Szociális 

Gondozó Központ Gyermekjóléti Központ családgondozóival és a helyi Gyámhivatal 
munkatársaival, a TEGYESZ és intézményeivel, társhatóságokkal, a Pest Megyei 
Igazságügyi Hivatal párfogó felügyelőjével.  

- Új elemként jelent meg a Magyar Államkincstárral elektronikus úton történő 
adategyeztetés, az oktatási intézményekkel való szorosabb együttműködés. 
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- A pénzügyi utalások határidőben történő elkészítése. 
- A jogsegély szolgálat igénybevételéről történtek tájékoztatások: dr. Szabó Ferenc ügyvéd, 

a helyi családsegítő központban elérhető jogsegély szolgáltatás, az áldozatvédelem segítő 
szervezetének elérhetősége, az ideiglenes távoltatásra vonatkozó rendőrhatósági 
elérhetőség, kapcsolat. 

- A Módszertani Gyermekjóléti Központ városi esetmegbeszélésein, gyermekvédelmi 
konferenciákon történő részvétel.  

- Az átmeneti otthonokkal, családgondozókkal egyedi esetekben kapcsolattartás, szükség 
esetén a gyámhatósági tárgyalásokra történő meghívás. 

- A gyámhatóság ügyintézői a határidők pontos betartására és a hatósági szolgáltató 
tevékenységre különös figyelemmel teljesítették feladataikat.  

 
Jegyzői gyámhatósági ügyekben az elmúlt évben 209 határozat, 894 végzés született, ebből 
államigazgatási úton megtámadható végzések száma: 57 volt. Államigazgatási úton 5 
határozatot támadtak meg. A saját hatáskörben visszavont vagy módosított döntés 11 db volt. 
A másodfokon eljáró hatóság 4 esetben hagyta jóvá az elsőfokú döntést, egy esetben 
megsemmisítette és új eljárásra utasította a hatóságot. Főszámon iktatott ügyiratok száma 417 
db, alszámmal iktatott 2.498 db, összesen 2.915 db. 
 
A gyermekvédelmi alapellátás tekintetében, mint működési engedélyeket kiadó 
hatóságnak az ellenőrzésének alakalmával tett megállapítások bemutatása 
 
2010-ben gyermekjóléti tevékenységre az illetékességi területén a Jegyző 8 esetben adott ki 
működési engedélyt (az ellátási területre összesen 12 esetben). Érd város területén valamennyi 
engedély civil szervezet részére került kiadásra. Megoszlás szerint családi napközi 8 eset, 
ebből alternatív napközbeni ellátás – mely családi napközit és ehhez kapcsolódó játszóházat 
jelent - 2 eset.  
A kiadott működési engedélyek tekintetében 2010-ben 14 esetben került sor előzetes 
bejelentés nélküli ellenőrzésre. Az újonnan kiadottakon kívül ebből családi napközi és 
játszóház 6 eset volt.  

A hatósági ellenőrzés tapasztalatai az alábbiak voltak:  
Az intézmények működése a jogszabályi feltételeknek megfeleltek, néhány esetben azonban 
kisebb hiányosságokat a nyilvántartások vezetésében lehetett találni: a nyilvántartás 
vezetésének naprakészsége és a IX. számú adatlap hiánya. Bejelentésre megtartott 
ellenőrzésnél egy esetben voltak súlyos problémák, mely megnyilvánult a kevés étkezési 
adagmennyiségben, a nyilvántartás vezetésének és az alkalmazotti iratok hiányában. Ebben az 
esetben a hatóság felhívására a jogszabályban meghatározott törvényes határidőn belül a 
hiányosságokat a kötelezett pótolta. 
Családi napközi bezárására nem került sor a bejelentések, szakhatósági és helyszíni ellenőrzés 
során tapasztaltak miatt. 
 
 
A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatai: 

 
2010. évben felügyeleti szerv által tartott ellenőrzés sem a jegyzői gyámhatóságon, sem a 
gyermekjóléti központban nem volt.  
2010. évben a Pest Megyei Főügyészség az iskoláztatási támogatás felfüggesztése és a 
védelembe vétel elrendelése ügyében elemzést, felmérést végzett konkrét ügyekben abból a 
célból, hogy az iskolák a gyermekjóléti szolgálatok, valamint települési önkormányzatok 
jegyzői az iskoláztatási támogatás folyósításának a felfüggesztésére vonatkozó új 
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rendelkezéseket a 2010/2011. oktatási év megkezdésétől alkalmazzák-e, a jogalkalmazásban 
milyen problémák vetődnek fel.  
Az ügyészség a vizsgálat során megállapította: a gyámhatóság és a gyermekjóléti központ a 
jogszabályok hatályba lépése óta azokat megfelelően alkalmazta. Eljárásait a gondosság és 
törvényesség jellemezte. 
 
Az önkormányzati Családok Átmeneti Otthonában a 2010. év átfogó ellenőrzése átnyúlt 2011. 
évre, mely jelenleg folyamatban van. Az ellenőrzés szempontja a gyermeki jogok 
érvényesülése lesz. 
 
 

A Szociális Gondozó Központ Gyermekjóléti Központ munkájáról 
 

I. A tagintézmény működésének rövid leírása jogszabályi hivatkozással 
 
A 15/1998. (IV. 30.) NM Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló rendelet, különös tekintettel az 5.§- 33.§-aiban foglaltakra, illetve az 1.sz. és 
2.sz. Mellékletekben foglaltak alapján folyamatosan végeztük a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 38.§ -tól a 
40.§ (3) bekezdéséig, valamint a 68.§-ban foglaltak szerint a Gyermekjóléti Központ 
alapellátásban előírt feladatait. 

2010. februárjában a Gyvt. 96. § (7) bek. előírása szerint megpályáztuk a Megyei 
Módszertani Gyermekjóléti Központ működtetését, amelyet elnyertünk és 2010. április 
01-től Pest Megye Gyermekjóléti Módszertani Központjaként működünk. 

A gyermekjóléti alapellátások célja 
 
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, lelki, érzelmi és értelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 
 
A Gyermekjóléti Központ által 2010-ben ellátott feladatok: 
 
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében 
- A gyermek fejlődését biztosító támogatásokról tájékoztattuk, a támogatásokhoz való 

hozzájutást segítettük minden rászoruló esetében 
- A családgondozás során családtervezési, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés 

tanácsadás történt a szükséges esetekben, valamint segítséget adtunk más intézmény 
szakellátás igénybevételéhez. 

 
 
 
 
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 
 
- A gyermekjóléti szolgálat veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtet, 

melynek formája a városi esetmegbeszélő konferencia. Ezt minden hónap második 
keddjén tartjuk, ez alól kivételt képez a nyári szünet. Minden esetben meghívót kap rá 
minden intézmény, ahol a gyermekkel kapcsolatba kerülnek.  
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2010-ben 8 fő külsős szakembert hívtunk meg a jelzőrendszer tagjainak érdeklődésére 
számot tartó előadás megtartására. 
2010. évben 10 alkalommal került sor a városi esetmegbeszélőre. 

- A veszélyeztetettséget előidéző okokat feltárjuk és ezek megoldására javaslatot készítünk 
a családdal közösen, gondozási-nevelési terv formájában. A közösen készített terv alapján 
alapellátásban segítjük a gyermek problémáinak megoldását. 

- Szervezzük az együttműködést mindazon személyekkel, illetve intézményekkel, akik a 
gyermek életében szerepet játszanak. Tevékenységüket összehangoljuk. 

 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 
- Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására. 
- A családi konfliktusok megoldásának elősegítése 
- Mediációs szolgáltatással segítjük a válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében 

jelentkező problémák megoldását. 
- Szükség esetén javaslatot teszünk a hatósági beavatkozásra. 
- Sok esetben egészségügyi ellátásra teszünk javaslatot, különös tekintettel az alkoholizmus, 

drog, valamint súlyos pszichés problémák esetében is. Sajnos a munkánk ezekben az 
esetekben szinte teljes mértékben eredménytelen, mivel a jelenleg érvényes jogszabályok 
szerint senki sem kötelezhető arra, hogy gyógyítassa magát. 

- Ha a gyermek veszélyeztetettsége eléri azt a fokot, amikor az élete veszélybe kerülhet, 
javaslatot teszünk a gyermek családból való kiemelésére. Ezt tesszük azokban az 
esetekben is, amikor családon belüli súlyos bántalmazás, illetve családon belüli szexuális 
erőszak történik. Javaslatot teszünk a gyermek leendő gondozási helyére, felkutatjuk a 
családba fogadás lehetőségét, illetve minden olyan lehetőséget megkeresünk, amikor a 
gyereket vér szerinti rokonai gondjaira bízhatjuk. Csak legvégső esetben javasoljuk az 
intézeti elhelyezést. 

- 2010. szeptemberétől végezzük a Gyvt. 68/B. § (3) bek. alapján a családi pótlék 
természetbeni formában történő nyújtását, pénzfelhasználási terv készítését. 

- A törvényi változásnak megfelelően, az igazolatlan iskolai hiányzások következtében az 
iskoláztatási támogatás felfüggesztése, illetve megvonásával összefüggő családi pótlék 
természetben történő kifizetésére kerül sor, ami Érd városa tekintetében meglehetősen 
nagy létszámot jelent. A módszertani beszámolóban került sor ennek a témának a bővebb 
kifejtésére, hiszen ez nem csak a mi városunkban jelnet nehézséget. 

 
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 
 
- Családgondozót biztosítunk – a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző 

intézménnyel együttműködve- a család gyermeknevelési körülményeinek 
megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához. 

- Utógondozást biztosítunk – a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző 
intézménnyel együttműködve- a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. 

 
A Módszertani Központ feladatait a Gyvt. 96. § (9) alapján végezzük.  
 
 
 

II. személyi, tárgyi feltételek 
 
2010-ben a személyi feltétel: 
vezető    1 fő 
családgondozó             8 fő 
utcai szociális munkás 1 fő 
szociális asszisztens  4 fő  
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pszichológus   1 fő 
módszertani munkatárs 1 fő 
 
Az intézmény szakellátása megfelelő, minden dolgozó megfelelő szakképesítéssel 
rendelkezik. 
 
Tárgyi feltételek 
 
Földszint 

- Ügyfélváró, recepció, E-pont 
- ügyfelek részére mellékhelység, mosdó 
- 1 iroda 1 kolléga részére 
- 2 db iroda (2- ill.3 kolléga részére) 
- közlekedő 
- lépcsőfeljáró 

Emelet 
- közlekedő 
- 1 iroda (4 kolléga részére) 
- 1 vezetői szoba, - vezető + módszertani munkatárs részére 
- 1 szoba a pszichológus részére 
- 1 tárgyaló 
- konyha/ebédlő 
- mellékhelység (dolgozók részére) 
- előszoba 

 
 

III. A szolgáltatást igénybevevők jellemzőinek bemutatása 
 
A társadalom legkülönfélébb rétegeiből kerülnek hozzánk ügyfelek, szolgáltatásainkat minden 
Érd területén állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkező lakos igénybe veheti. Jellemzően 
halmozottan hátrányos helyzetű családok, nagycsaládosok, munkanélküliek és 
mélyszegénységben élők alkotják az ügyfélkörünk nagy részét. Kb 15%-a a klienseknek a  
középosztályból és  értelmiségi családokból kerül ki. Az ügyfelek kb. 25%-a önként keresi fel 
intézményünket. 
 
 

IV. Az előző évhez viszonyított számszerű és ellátotti összetétel bemutatása 
 
Érd városában a 2009. évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult a 2010. évben állandó és 
ideiglenese bejelentett 0-18 év közötti lakosok száma: 
 
 
 
 
 
Állandó bejelentett kiskorú lakos (fő) 2009. év 2010. év 
0-18 év közötti 12 392 13122  
0-2 év közötti    Fiú    1 026 1039 

lány    1 015 952 
3-5 év között Fiú    1 027 1089 

lány       929 1035 
6-13 év között Fiú    2 758 2752 
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Lány    2 645 2570 
14-18 év közötti Fiú    1 544 1905 

lány    1 448 1780 
Ideiglenesen bejelentett kiskorú 
lakos 0-18 év közötti 

 
3 192 

 
1155 

 fiú 1 463 639 
 lány 1 729 616 
Forrás: A Központi Statisztikai Hivatal éves zárása előtt nyilvántartott adat  
 
Statisztikai adatok 
A Gyermekjóléti szolgáltatást 2010 évben igénybe vevő gyermekek számának alakulása 2009 
évhez viszonyítva:  

 2009 év 2010 év 

Alapellátásban gondozottak száma: 1456 fő 1476 fő 

2010.évben nyilvántartásba vett védelembe vett 
kiskorúak száma: 

     67 fő 
 

70 fő 

2010. évben megszűnt védelembe vett kiskorúak 
száma: 

     63 fő 
 

48 fő 

V. A kihasználtság alakulása  
 
Szolgáltatások és szakmai tevékenységek száma a családgondozáson belül 
 

Esetek 2009. év 
 

2010. év 

Információ nyújtások 2718 
 

2819 

Hivatalos ügyekben segítségnyújtás 1306 1311 
Tanácsadások 2607 2625 
Közvetítés más szolgáltatásba 786 513 
Elhelyezési tárgyaláson részvétel 11 

 
17 

Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel 103 87 
Esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjaival 102 134 
Esetkonferencia 11 22 
Készenléti szolgálat 425 

 
428 

Szakmaközi megbeszélés 16 
 

21 

Gyermekpszichológiai ellátás:   504 547 
 
      
VI. A szakmai munka tényszerű bemutatása: 
 
Kapcsolattartás 
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2010. évben is nagy volt az igény a kapcsolatügyeletre. 28 gyermek esetében történt szülői, 1 
esetben nagyszülői kapcsolattartás, illetve 2 gyermek esetében átadás-átvétel történt az 
intézményünkben.  
A kapcsolattartásra szombaton 8-13 óráig kerül sor a kapcsolatügyelet keretében. Ez 
túlnyomó részt, 24 esetben apai kapcsolattartást jelent, illetve 4 gyermek esetében az anyai 
kapcsolattartást biztosítjuk. Ez a szolgáltatás nem csak az érdi gyermekek, hanem több 
esetben bírósági határozattal más illetőségű gyermekek szülői, nagyszülői kapcsolattartását is  
jelenti az intézménynél.   
A kapcsolattartást túlnyomó részt, 23 esetben, bíróság, gyámhivatal rendelte intézményünkbe, 
de önként is igénybe vehető. Jelenleg 3 család veszi önként igénybe a kapcsolattartási 
szolgáltatást.  
Az intézményünkbe rendelt kapcsolattartások mindegyike segített kapcsolattartás. 
A kapcsolattartások:  

- hetente szombat de. 9-13 óráig bírósági határozat alapján szülői láthatás 
- 2 család esetében átadás-átvétel történik 
- 23 esetben került sor mediálásra kapcsolattartási ügyben 36 gyermeket érintve 
- 2 alkalommal volt kapcsolatügyeleti mediáció, mely 3 gyermeket érintett 

A kidolgozott kapcsolatügyeleti protokoll és kapcsolatügyeleti házirend alapján felajánljuk a 
mediálás lehetőségét a kapcsolattartások zavartalan és mindenkinek megfelelő történése 
érdekében.  
 
Készenléti Ügyelet 
 
Az elsődleges célja a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő 
krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. Így 
biztosított a folyamatos elérhetőség a hét minden napján. Ez a speciális szolgáltatás a lakosság 
és a jelzőrendszer felé állandó elérhetőséget biztosít. A készenléti szolgálatot a 06-20-23-18-
56-1 telefonszámon lehet hívni ügyeleti időben, péntek 12 órától hétfő reggel 8 óráig. 
Leggyakoribb problémák 2009 évhez hasonlóan, amivel megkeresnek: 
- hétvégi láthatásból eredő problémák (még nem vitték vissza a gyereket, koszosan vitték 
vissza a gyereket, panaszkodik a gyerek és mit tehet a szülő) 
- családon belüli erőszak (férj bántalmazza a feleségét, segítségkérés) 
- utcára került a család és azonnali lakhatási feltétel válik szükségessé 
- néhány esetben szökésben lévő és megtalált gyermekről kért vagy adott információt a 
rendőrség (Fészekben történő elhelyezésről) 
- Információkérés lakhatással kapcsolatban, néhányszor hajléktalansággal kapcsolatos. 
- Átmeneti Otthonok címeinek kérése 
 
Lakótelepi és utcai szociális munka 
 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a csellengő, utcán kódorgó gyermekeket, fiatalokat. 
Folyamatosan látogatjuk és figyelemmel kísérjük a városban található összes szórakozó 
helyet, találkozási pontokat, ahol a fiatalság megfordul. Figyeljük és jelzéssel élünk a 
megfelelő fórum felé az általunk tapasztal deviáns magatartásról, kérjük a megfelelő hatósági 
intézkedés megtételét.  

Monitoringozást végeztünk a tanítási időben a városközpontban, a bevásárlóközpontban, a 
Bem téren. Figyeltük a csellengő fiatalokat. Jelzéssel éltünk azon családgondozók felé akik az 
ügyfélkörükbe tartoztak. Jelzéssel éltünk a jelzőrendszer tagjai felé, illetve kértük a fokozott 
figyelmüket és kértük jelzésüket az iskolai csellengők megfékezésére. 

Tovább folytattuk az iskolai szociális munkát, melynek keretén belül egy kollégánk havi 
rendszerességgel látogatta az iskolákat, programjainkról, elérhetőségünkről, az 
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intézményünkben folyó munkáról tájékoztatta a diákokat és a tanárokat. Osztályfőnöki órákon 
vett részt, az iskolában tapasztalt problémákat a szakmai esetmegbeszélő teamen ismertette. 

A jogszabályban meghatározott, kötelezően ellátott feladataink közül nagy hangsúlyt 
fektettünk a prevencióra, ezért évről évre igyekszünk bővíteni e tevékenységi körünket. 

Az utcai szociális munkás kolléga feladata többek között a nyári prevenciós programok 
tervezése, szervezése, koordinálása.  

2010-ben a következő nyári programokra került sor: 

- Júniusban egyhetes – a Dunai Flottilla által pályázat útján nyert- vízi táborban való részvétel 
15 fő hátrányos helyzetű fiatallal 

- Júniustól augusztus végéig tartott a Parkoló program megvalósítása. Ebben a programban 
heti 3 napot nyújtottunk a halmozottan hátrányos helyzetű vagy átmeneti otthonokban élő 
gyermekek és sok esetben szüleik részére: kedden kézműves foglalkozás volt, csütörtökön 
kirándulás Érden és a Fővárosban, pénteken sportprogramok álltak az érdeklődők 
rendelkezésére 

2010. évben megháromszorozódott a résztvevők létszáma. 

Feladatunk, hogy olyan szabadidős elfoglaltságot teremtsünk, amely csökkenti a 
veszélyeztetettséget, segít elkerülni a devianciába sodródást, áldozattá válást. Kiemelt 
feladatnak tekintjük, hogy a megelőző programok váljanak elérhetővé mindazokon a 
színtereken, ahol a gyermekek és fiatalok felnőnek. 

Kiemelt feladatnak tartjuk: 
- esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus 
kialakítására,  
- hasznos időtöltést kínálni és ezáltal a szabadidejük eltöltése közben a veszélyeztetett fiatalok 
számára biztonságosabbá tenni főleg a nyári időszakot.  
A prevenció lehetőséget ad a veszélyeztetettség csökkentésére, a devianciába sodródás 
elkerülésére, áldozattá válás megelőzésében.  
Eredményként lehet elkönyvelni: 

- hogy a programokba bekapcsolódó gyermekek és fiatalok közössége megtartó 
közösségként működik tovább.  

- A gyermekek és fiatalok áldozattá válásának gyakorisága csökken 
- Szintén csökkenő tendenciát mutat a szerfogyasztás, a veszélyeztetettség és 

bűnelkövetővé válás 
- Szintén előny, hogy a programba bekapcsolódó fiatalok esetében a szükséges 

segítő kapcsolatok, és intézményi segítségnyújtás hatékonyabbá válik 
Ha a hosszú távú előnyöket nézzük, itt meg lehet említeni: 

- a közösségmegtartó erő kialakulása 
- pozitív értékké válik a szabadidő hasznos eltöltése és a szermentesség 
- nyitottabbá válnak a felnőtt társadalom által közvetített értékekre 
- a segítő kapcsolat és az intézményi segítés hatékonyabbá válik 
- az ifjúság számára biztonságossá válik a település 
- a fiatalok tudásanyaga bővül 

 
Gyermekpszichológiai ellátás 
 
A 2010-es évben összesen 65 fő esetében történt gyermekpszichológiai ellátást igénylő 
megkeresés. 547 volt a szakmai tevékenységek száma.  
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Intézményünkben saját intézmény által, szociális jelzőrendszer tagjai (iskolák, gyámhivatal, 
gyámhatóság, rendőrség) által, a szülő kérésére valamint a gyermek saját kérése alapján van 
lehetőség az érdi lakcímmel rendelkező 18 éven alatti lakosok számára a 
gyermekpszichológiai ellátás igénybevételére. 
Az esetek legnagyobb részében viselkedési/magatartási illetve érzelmi problémák miatt 
keresik fel Központunk pszichológiai rendelését. 
A hét minden szerdáján 5 órában a Családok Átmeneti Otthonában végezte munkáját. 
Pszichológiai segítséget nyújtott az ott tartózkodó gyermekeknek lelki problémáiknak 
megoldásában. Segítséget nyújtott az ott élő anyák gyermeknevelési problémáik 
megoldásában. 
 
A tartalmi munka 
 
- 2010. márciusában a hatályos jogi szabályozás 15/1998 (IV:30) NM rendelet alapján 
megtartottuk az éves gyermekvédelmi tanácskozást, melyben értékeltük a helyi 
gyermekvédelmi rendszert, a jogszabályban meghatározott résztvevőkkel. 
- Április 01-től megnyertük a Pest Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központ címet, a 
címmel járó feladatokat. Elkezdtük a módszertani feladatok elvégzését is. Létrehoztuk a 
www. erdigyerjo.hu honlapunkat, amely nem csak Érd városa számára, hanem Pest megye 
összes gyermekjóléti szolgálata számára nyújt információt és segítséget. 
- Április hónapban EU-s élelmiszeradományt (2200 db Danone joghurt, 70 karton- 1400 db 
Maggi paradicsomleves, 100 db Merci csokoládé, 1920 db Maggi fokhagymásalap) 
osztottunk szét a rászoruló ügyfeleink között. 
- Április hónapban kötöttünk együttműködési megállapodást a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesülettel, melynek tartalma szintén EU-s élelmiszersegély. Ennek keretében Érd 
Városából 720 fő (létminimum közelében élők, kisnyugdíjasok, hátrányos szociális helyzetű 
gyermek) részére osztottunk ki tartós, száraz élelmiszert.  
A támogatottak köre a Szociális Gondozó Központ tagintézményeinek (Gyermekjóléti 
Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, Habilitációs Központ, Hajléktalan Ellátás, Idősek klubja) 
gondozottai közül kerültek ki.  
-  Húsvéti játszóházat rendeztünk a velünk kapcsolatban lévő gyermekek számára. 
- Május hónapban megrendeztük a hagyományos gyermeknapi ünnepségünket a 
Gyermekjóléti Központ épületében és a Családsegítő Szolgálat udvarán, a Családsegítő 
Szolgálattal együtt. A gyermekjólét és a családsegítő összes dolgozója részt vett ezen a vidám 
rendezvényen az összes, évek óta a gyerekek által kedvelt programokkal (arcfestés, aszfaltrajz 
verseny, gyöngyfűzés, szellemi totók stb.) Hagyományosan megvendégeltük a gyerekeket és a 
Játéknagyker adományából minden gyermek ajándékkal térhetett haza. 

- Június 14-18-ig egyhetes nyári táboroztatás Százhalombattán a Duna parti csónakházban,  a 
Dunai Flottillánál, 15 fő 11-15 év közötti HHH-s gyermekek részvételével, illetve 2 fő kolléga 
kíséretével, segítségével. 

- június 15-én egész napos Szakmai Találkozóra került sor Pest megye összes gyermekjóléti 
szolgálatának, illetve az új Közigazgatási Hivatal Gyermekvédelmi Referensének 
részvételével.  

- Június 16 - tól kezdődően augusztus 31-ig, az előző évhez hasonlóan lebonyolításra került 
a gyermekek nyári meleg étkeztetése.  
2010. évben 271 gyermek egységesen 54 munkanapon keresztül kapott melegíthető 
készételt, 5.414.580 Ft értékben.  
A jogosult gyermekek gondviselői levél útján értesítve lettek (a jogosult gyermekek 
névszerinti felsorolásával) a nyári gyermekétkeztetésben való részvételről, illetve az 
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ételadagok átvételének pontos időpontjáról. A konzervek kéthetes adagokban voltak 
átvehetők, összesen 5 alkalommal.  
Azokban az esetekben, amikor az átvevő kora vagy egészségi állapota miatt nem tudott 
bejönni központunkba, kollégáim kiszállították az adagot. 
A Polgármesteri Hivatal Intézményi Gondnoksága tájékoztatta központunkat, hogy a javasolt 
gyermekek közül 8 gyermek, különböző turnusokban, nyári táborban vesz részt.  
Ezért, a Polgármesteri Hivatal Intézményi Gondokságával egyeztetve, a mellékelt tábori 
jelentkezések szerint, a táborban töltött napokra, a gyermekek részére megállapított napi 370 
Ft-ot a Szociális Gondozó Központ átutalta a Junior Vendéglátó Zrt.-nek, a gyermekek tábori 
étkezéséhez. 
- 2010 június 22 - 2010 július 05 között juttattuk el a rászorulókhoz a Magyar 
Élelmiszerbank I. forduló élelmiszereit (290 kg kristálycukor, 1800 kg liszt, 1050 kg metélt 
tészta, 320 kg háztartási keksz). 
- Június hónapban a Parkoló program keretében a Családsegítő Szolgálattal 
együttműködve, ismételten elindítottuk a nyári prevenciós programunkat, a szabadidős 
programsorozatot, melynek keretében kirándulásokat szerveztünk Érd, Budapest, valamint a 
környező települések nevezetességeihez.  

Minden hét keddjén kézműves foglalkozás, csütörtökönként 9 órától kirándulás, 
péntekenként sport programok várták az elsősorban szociálisan rászoruló illetve 
programunk iránt érdeklődő gyermekeket és fiatalokat. A felügyeletet, utaztatást minden 
program esetében a Gyermekjólét és a Családsegítő munkatársai látták el.  

Budapestre is beutaztunk a gyerekekkel, így elvittük őket a Királyi Várba, a Közlekedési 
Múzeumba, a Terror Házába, az Állami Pénzverdébe, Vajdahunyad Várába, 
Népművészeti Múzeumba, Planetáriumba, Hadtörténeti Múzeumba valamint megnéztük 
a Budavári Labirintus Barlangot is. 

Gárdony településen megtekintettük Gárdonyi Géza szülőházát, Kápolnásnyéken 
Vörösmarty Mihály szülőházát és a település nevezetességeit. 

A kirándulásokon 10 alkalommal, összesen 415 fő vett részt. 

 A kirándulás részvétele teljesen ingyenes volt. A program augusztus végéig tartott. A 
kirándulások teljes egészéről DVD készült.  

- A nyári szünetben, a többi évhez hasonlóan minden kolléga korrepetált, segített azoknak 
az általuk gondozott gyerekeknek a felkészítésében, akiknek pótvizsgát kellett tenniük. 
Segítséget nyújtottunk még a sikertelenül vizsgázott magántanulóknak az augusztusi 
vizsgákra.  

- Szeptemberben jelent meg az első Hírlevelünk, melyet a megye 184 gyermekjóléti 
szolgálatához eljuttattunk. 

- Novemberben került sor a Magyar Élelmiszerbank II. forduló élelmiszereinek (864 kg 
keksz,1600 kg liszt,2400 kg fodros nagykocka,) kiosztására, melyet az Edit utcai Bölcsőde 
épületében vehették át az ügyfelek. 

- November hónapban rendeztük meg a II. Szakmai Találkozót a megye gyermekjóléti 
szolgálatai számára, vendégelőadók részvételével. 

- Decemberben megjelentettük a Hírlevelünk II. számát, melyet ezúttal is megküldtünk a 
megye összes gyermekjóléti szolgálatának. 
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- Decemberben megrendeztük a hagyományos karácsonyi játszóházat, ebben az évben a 
Családok Átmeneti Otthonában mutattuk meg és készítettük el közösen a karácsonyi 
mézeskalácsot. Mikulás környékén került sor az általunk gondozott gyerekek 
megajándékozására.  

A gyermekek által készítetett mézeskalácsdíszekből megajándékoztuk a társintézményeket. 

- Adománykezelés. Részben lakossági felajánlásból, részben általunk megkeresett cégek 
adományaiból történt. A bútorok és nagyobb mennyiségű adomány szállítása esetén a 
Szociális Gongozó Központ segített. Az adományok tárolására nincs mód, ezért a 
családgondozókkal egyeztetve, munkájukkal összehangolva egész évben folyamatosan történt 
az adományok eljuttatása a rászoruló családok részére.  
- Alkalmanként, ünnepekhez kötődve kézműves foglalkozást tartottunk gondozott 
gyermekeink részére (húsvéti játszóház, kézműves klub, adventi mézeskalácssütés stb.). 
Alkalmanként 10-15 gyermek vett részt a foglalkozásokon. A saját kezűleg készített 
tárgyakat, ajándékokat a gyermekek hazavitték.  
- 2010-ben is lehetőségként felajánlottuk a tanulási szempontból rászoruló gyermekeknek a 
korrepetálás lehetőségét, illetve kiemelt figyelmet fordítunk a magántanulók vizsgára való 
felkészítésére. Az átlagos korrepetálásra jelentkező gyereklétszám családgondozónként 2-3 
fő. (Ez a létszám az előző éviekhez viszonyítva nem változott) 
 
VII. Együttműködés más intézményekkel: 
 
Minden alkalommal részt veszünk a védelembe vételi tárgyalásokon, illetve 
felülvizsgálatokon a városi Jegyzői Gyámhatóságon.  
Napi kapcsolatba vagyunk a Városi Gyámhivatallal is. Több olyan átmeneti nevelt van a 
városban, akik időszakos kapcsolattartásra hazajöhetnek szüleikhez, vagy a szülők kérik a 
kapcsolattartás megváltoztatását, illetve átmeneti nevelésüket évente felülvizsgálja a 
Gyámhivatal. Minden ilyen esetben javaslatot kérnek tőlünk, és az ügyben tartott tárgyalások 
nagy része részvételünkkel zajlik. 
Szoros kapcsolatban állunk a budapesti székhelyű Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálattal is, ahova az érdi átmeneti neveltek nagy része kerül. A Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat is rendszeresen felkér minket az átmeneti nevelt 
gyermekekkel kapcsolatos tárgyalásokon való részvételre, melynek eleget is teszünk 
tekintettel a gyermekek érdekeire. 
 
2010. évben összesen 133 alkalommal kaptunk meghívót tárgyalásra, ebből: 
  
Első védelembe vételi tárgyaláson való 
részvétel: 

28 esetben  32 gyermek 

Felülvizsgálati 
tárgyaláson való 
részvétel 

Átmeneti nevelésbe 
vétel 

16 esetben  21 gyermek 

védelembevétel 26 esetben  35 gyermek 
 
A Fészek Egyesülettel 2010-ben a város 6 férőhelyre kötött ellátási szerződést. Ezt a 
létszámot 100 %–osan kihasználtuk. Januártól december végéig az állandó teljes hónapot 
kitöltött gyereklétszám 5,8 fő volt, teljesített napok száma összesen: 1691.  
A családok érdekében tartott esetkonferenciákon az Egyesület dolgozói készséggel részt 
vesznek, együttműködőek. 
 
Az érdi illetőségű családok átmeneti otthonokkal is szoros a napi kapcsolatunk. Minden 
otthonnak, az iskolákhoz hasonlóan, külön kapcsolattartó kolléga van kinevezve.  
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2010. évben a Lámpás’92 Családok Átmeneti Otthonából 9 alkalommal jeleztek 
Központunkhoz, a Nyírfa utcai Családok Átmeneti Otthonából 38 alkalommal érkezett 
jelzés, az országos felvevőkörű LEA Anyaotthonból 80 alkalommal küldtek jelzést, itt  6 
gyermek lett védelembe véve, 2 gyermeket kellett a családjából kiemelni, örökbefogadás nem 
volt. 
 
Az érdi iskolákkal, óvodákkal napi kapcsolatban állunk, a havi városi esetmegbeszélő 
konferenciákon minden alkalommal részt vesznek, illetve esetjelző lapon jeleznek 
központunk felé, amennyiben úgy ítélik meg, hogy szükséges.  
Az utcai szociális munkás kolléga heti rendszerességgel tart fogadóórát az iskolákban, amikor 
az őt ott felkereső gyermekek rendelkezésére áll. Ezen kívül minden iskolával 
együttműködési megállapodásunk van és külön kapcsolattartó kolléga áll az iskola 
rendelkezésére. 
 
VIII. Pályázati eredmények 
 
Pest Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központ – 2010. 04.01.-től  
Parkoló program a KAB-KEF 2009. évi pályázat keretében – mely pályázathoz csatlakozás 
történt - a Családsegítő Szolgálattal közösen, a nyári szabadidős programok keretében.  
Élelmiszerbank- többfordulós élelmiszersegély (meghívásos pályázat). A kapott élelmiszer 
mennyisége: 8324 kg, továbbá a darabos kiszerelésben átadott élelmiszer 5620 db volt.  
Nyári gyermekétkeztetés- 271 gyermek egységesen 54 munkanapon keresztül kapott 
melegíthető készételt 5.414.580 Ft értékben. 
 

 
Városi Gyámhivatal 

 
A Városi Gyámhivatal körzeti gyámügyi igazgatási feladatokat lát el az illetékességébe 
tartozó Érd, Diósd, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor települések, mintegy 85. 000 lakos 
vonatkozásában. Szervezetileg a Polgármesteri Hivatal egységes struktúrájába, szakmailag a 
gyámhivatali szervezetrendszerbe illeszkedik. Szakmai felettes szerve a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala.  
A jogszabályban a gyámhatóság részére meghatározott feladatokat a települési önkormányzat 
jegyzője, és a városi gyámhivatal látja el.  

 
A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyekben általános elsőfokú hatóságként jár el a 
települési önkormányzat jegyzője (minden településen külön-külön) illetve a városi 
gyámhivatal illetékességi területén. A városi gyámhivatal a vonatkozó kormányrendeletben 
meghatározott kivételekkel ellátja mindazon feladatokat, amelyet jogszabály az elsőfokú 
gyámhatóság hatáskörébe utal. 
 
Elsősorban hatósági - államigazgatási jellegű feladatai ellátása során szorosan együttműködik 
Érd Város, Tárnok Nagyközség, Diósd, Sóskút, Pusztazámor községek jegyzői 
gyámhatóságával, és Gyermekjóléti - Családsegítő Szolgálatukkal, a gyermekvédelmi 
rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó szervekkel pl. a Pest Megyei valamint a Fővárosi 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal. Rendszeres munkakapcsolatban állunk a 
Szakorvosi Rendelőintézet Lelki Egészség Gondozójával, a védőnői szolgálatokkal, a 
Szociális Gondozó Központtal, az Érd Városi Rendőrkapitányság Ifjúságvédelmi előadójával.  
 
 
Szakmai munkakapcsolatban állunk a Budaörsi Városi Bírósággal, közjegyzőkkel, 
ügyvédekkel, bírósági végrehajtókkal. 
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Személyi feltételek: 
 
A Városi Gyámhivatalban 2010-ben létszámfejlesztésre nem került sor. Az összesen 7 fő 
engedélyezett státuszból 5 fő felsőfokú végzettségű ügyintéző, 1 fő felsőfokú végzettségű 
ügyintézői feladatokat is ellátó gyámhivatal vezető és 1 fő középfokú végzettségű ügykezelő 
látja el a körzeti gyámügyi igazgatási feladatokat. 2010. évben egy fő ügyintéző kolléganő 
nyugdíjba vonult, akinek helyére jogi diplomával rendelkező új kolléganő került felvételre.  
A felsőfokú végzettségű kollégák közül mindenki közigazgatási szakvizsgával középfokú 
végzettségű kollégánk közigazgatási alapvizsgával rendelkezik. A gyámhivatal munkatársai 
részére 2010. évben továbbképzés szervezésére nem került sor.  
 
A gyámhivatal kötelező hivatásos gondnoki feladatainak ellátására esetenkénti megbízási 
szerződéssel 2 fő hivatásos gondnokot foglalkoztatunk, összesen mintegy 56 fő 
cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt álló személy vonatkozásában, 
melynek száma folyamatosan emelkedik. Amennyiben a hivatásos gondnokot igénylő 
gondnokoltak száma a 60 főt meghaladja a jogszabály alapján újabb hivatásos gondnokot kell 
foglalkoztatnunk.  
 
Tárgyi feltételek: 
 
Tárgyi feltételeink 2010-ben nem változtak. 2005. április óta a gyámhivatal az Alsó u. 3. szám 
alatti Polgárok Háza földszintjén kialakított irodahelyiségekbe költözött át, és azóta ott 
működik. A hivatásos gondnokok fogadóóráikon történő elhelyezésének végleges 
megoldására irányuló törekvéseink az elmúlt évben sem vezettek eredményre.  
Működésünkben fennakadás nem volt, a bírósági tárgyalásokon való megjelenéshez, és 
helyszíneléshez a hivatali gépkocsi biztosított volt. A gyámhivatal működéséhez kapcsolódó 
kiadások, mint például gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, otthonteremtési 
támogatás, a hivatásos gondnok díja, eseti gondnokok díja, pszichológiai szakértői díj 
felhasználása a betervezett előirányzatnak megfelelően, időarányosan történt meg. 
 
A Városi Gyámhivatalhoz 2010. évben főszámon 1.525 db, alszámon 8.117 db, összesen 
9.642 db ügyirat érkezett, melyre a 6 fő ügyintézői feladatokat ellátó munkatárs 1.404 db 
egyedi államigazgatási határozatot és 266 db végzést hozott.  
Ezen határozatok közül az ügyfelek 18 db határozatot és 49 db végzést támadtak meg 
államigazgatási úton, melyek közül a másodfokon eljáró gyámhivatal 7 db határozatot és 30 
db végzést helybenhagyott, 6 db határozatot és 7 db végzést megváltoztatott és mindössze 4 
db végzés esetében kellett új eljárást lefolytatni. A jogorvoslati eljárás még folyamatban van 1 
db határozat és 5 db végzés vonatkozásában, valamint 13 db határozatot és 6 db végzést a 
gyámhivatal saját hatáskörben módosított vagy visszavonta a döntését.  
 
Visszapillantás 2010-re a számadatok tükrében, legfontosabb feladataink 
vonatkozásában: 
 
A gyermekek családi jogállásának rendezése teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal, 
képzelt apa megállapításával vagy egyéb módon 43 esetben rendeződött.  

 
A gyámhivatal összesen 12 gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését vizsgálta felül, melyből 
10 gyermeket átmeneti nevelésbe vett.  
A gyermek átmeneti nevelésbe vételére abban az esetben kerül sor, ha a gyermek fejlődését 
családi környezete veszélyezteti, és azt az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, 
valamint védelembe vétellel nem lehet megszüntetni, így a gyermek megfelelő gondozása 
családján belül nem biztosítható. December 31-én 73 fő volt a nyilvántartott átmeneti 
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nevelésbe vett gyermekek száma illetékességi területünkön, akiket évente, 3 éven aluli 
gyermek esetében félévente felül kell vizsgálni. 
Az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata során 2010. évben 2 gyermeket vettünk tartós 
nevelésbe. Tartós nevelésbe a gyermeket akkor lehet venni, ha a gyermeknek nincs szülői 
felügyeletet gyakorló szülője és neveléséről kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni, 
vagy a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének ismerete nélkül 
hozzájárul. Illetékességi területünkön 4 gyermeket érint a tartós nevelésbe vétel, 
felülvizsgálatuk szintén évente történik. 

 
Ideiglenes elhelyezés után 1 gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt és 1 
gyermek elhelyezésének megváltoztatása iránt indítottunk pert a Budaörsi Városi Bíróságon.  

 
A gyámhivatal az ideiglenes hatályú elhelyezést követően 2 szülőt feljelentett a rendőrségen a 
gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 

 
A fiatal felnőtt utógondozását rendeli el a gyámhivatal (8 fő) azok részére, akik átmeneti vagy 
tartós nevelésben voltak,- elősegítve családba illeszkedésüket illetve önálló életkezdésüket- 
valamint elrendeli a fiatal felnőttek utógondozói ellátását, amennyiben létfenntartásukat 
önállóan biztosítani nem tudják, illetve nappali tagozaton tanulmányokat folytatnak, vagy 
szociális otthoni elhelyezésüket várják, mely szintén 3 fiatalt érintett. 

 
Azon kiskorúak számára, akik törvényes képviselet nélkül maradtak de nincs szükség 
gyermekvédelmi rendszerben történő elhelyezésükre, mert van olyan személy, aki ellátásukat 
vállalja a gyámhivatal gyámot rendel (98 fő) akinek működését és vagyonkezelését évente 
vizsgálja, melynek elfogadásáról határozattal dönt. 

 
Az év folyamán a bíróság 27 személyt helyezett kizáró vagy korlátozó gondnokság alá 
melyek többségében a gyámhivatal mint felperes indította az eljárást. Cselekvőképességet 
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt állók (215 fő) részére kirendelt gondnokokat évente 
számadásra szólítja fel a hivatal, melynek elfogadásáról szintén határozattal dönt. 

 
A gyámhivatal nyilvántartja a vagyonos kiskorúak és gondnokoltak adatait, dönt az ezzel 
kapcsolatos vagyoni ügyekben (18 db) pl. adás-vétel, megterhelés, csereszerződés, közös 
tulajdon megszüntetése. A gyámhivatal 642 fő vagyonos kiskorút és 127 fő vagyonos 
gondnokoltat tart nyilván, akik készpénzvagyonának nagysága összesen 157.344.000,-Ft. 

 
A gyámhivatal feladatkörébe tartozik az örökbefogadás engedélyezésére (6 gyermek) és az 
örökbefogadásra alkalmas személlyé nyilvánítás (14 eset).  

 
A gyermekvédelmi törvény által bevezetett jogintézmény a gyermektartásdíj állam általi 
megelőlegezése. 2010. évben 17 esetben állapítottuk meg gyermektartásdíj állam általi 
megelőlegezését. Összesen 40 gyermek részére éves szinten 4.525.300,- Ft-ot folyósított 
határozataink alapján a Közgazdasági Iroda.  

 
Otthonteremtési támogatás az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülő fiatal felnőttek 
támogatására szolgál, melyet 2010. évben 2 fiatal felnőtt részére állapítottunk meg összesen 
1.804.155,- Ft összegben. 

 
A két utóbbi támogatási forma pénzügyi fedezetét a központi költségvetés finanszírozza, 
melyet az önkormányzat megelőlegez a jogosult számára, majd visszaigényel. 

 
A gyámhivatal a szülői felügyeleti joggal kapcsolatban dönt a gyermek és a szülő 
kapcsolattartásának szabályozásáról (29 db), valamint intézkedik a bíróság és a gyámhivatal 
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által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról (15 db). A kapcsolattartási ügyek rendkívül 
idő- és munkaigényesek felek meghallgatása tárgyalás keretében, szakértő kirendelése, 
gyermekvédelmi szakemberek meghallgatása.  
 
2010. évben a gyámhivatalban a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
részéről felügyeleti ellenőrzésre nem került sor.  
 
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Prof. Dr. Szabó Máté a gyermekjogi képviselő 
beadványára 1 db gyámhatósági irat (ideiglenes hatályú elhelyezés ) vizsgálatát végezte el, 
amellyel kapcsolatban megállapította hogy a gyámhivatal eljárása során az alapvető jogokkal 
összefüggő visszásságra utaló tényt, körülményt nem észlelt. Segítő együttműködésünket 
megköszönte, arra a jövőben is számít.  
 
A Budakörnyéki Ügyészség egész évben folyamatosan vizsgálja a gyermektartásdíj állam 
általi megelőlegezése iránti eljárásokat 2010-ben 28 ügyben, mely minden esetben megfelelt a 
törvényességi előírásoknak, így ügyészségi intézkedésre nem került sor.  
 
A gyámhivatal munkatársai a Polgármesteri Hivatalon belül igen bonyolult és nehéz feladatot 
látnak el, (a képesítési előírások szerint kizárólag felsőfokú végzettségű ügyintézők 
alkalmazhatók) szakmailag jó színvonalon. Évente átlagosan 1600-1700 db határozatot és 
végzést hozunk. A gyámhivatalban gyermekek és felnőttek életéről, sorsáról (átmeneti 
nevelés, örökbefogadás, gondnokság alá helyezés) döntünk, sokszor 7-8 oldalas az 
ügyintézők által készített egyedi határozattal és végzéssel. Ráadásul a jogszabály a kiskorúak 
vonatkozásában soron kívüli ügyintézési határidőt állapít meg, melyet egy alkalommal lehet 
15 nappal meghosszabbítani. 

 
Mivel a gyámhivatal feladatkörét illetően gyermekek és beteg felnőttek ügyeiben jár el, 
mindig az Ő érdekükben hozza meg döntését, - akár a szülők, egyéb hozzátartozók akaratával 
ellentétesen is - ezért kollégáinknak a legnagyobb körültekintéssel és empátiás készséggel kell 
eljárniuk. 
 
 

Bűnmegelőzési feladatok 
 
A Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő általános iskolákban rendszeresen 
megvalósult a bűnmegelőzési előadássorozatok megtartása, mind bűnügyi, mind 
közrendvédelmi, mind közlekedési témakörben. 2010. évben Érden a Hunyadi Mátyás, a 
Teleki Sámuel, a Bolyai János és a Széchenyi Általános Iskolákban valósult meg a program. 
Az előadássorozatokat 2010. évben a Százhalombattán lévő Arany János Általános Iskola és 
Gimnáziumban, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában is sikerült 
megvalósítani.  
 
Az általános iskolákban, a középiskolák tanévnyitó ünnepségén 6 oktatási intézmény 
lehetőséget biztosított a kijelölt iskola rendőröknek a bemutatkozásra. Az illetékességi 
területen lévő nevelési, oktatási intézményeket tájékoztatatása megtörtént az iskola rendőre 
programról. Amennyiben az intézmények igénylik, a bűn- és baleset-megelőzési előadások 
tartása, illetve iskolai programok lebonyolítása a jövőben is megrendezhető lesz. 
Az illetékességi területen lévő általános iskolák (15) és középiskolák (2) közül 11 intézmény 
biztosított lehetőséget a 2010. évben az előadások megtartására. A 11 intézményben összesen 
52 osztályban került sor előadások megtartására. 
 
Az érdi Széchenyi István, Teleki Sámuel, Bolyai János és Hunyadi Mátyás Általános 
Iskolákban 2010. szeptember 28. és december 18. közötti időszakban (szerdai napokon 4-5. 
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órában) 5 foglalkozásból álló (1 foglalkozás 2 óra) előadássorozat valósult meg. A 
programban az iskola részérő a 7. és 8. évfolyamos tanulók vettek részt. Az iskolában 
megfelelő technikai felszereltség és nagy létszámot befogadó előadóterem állt 
rendelkezésünkre, ezért az előadások helyben megoldhatóak voltak. 
 
Az előadássorozat több részből állt, a rendőrségi munka több területét is megismerhették a 
tanulók. 
A 2010. év zárásaként, a karácsonyi ünnepekre való tekintettel Rendőrkapitányság játékos 
sportvetélkedőt szervezett az érdi Teleki Sámuel Általános Iskola alsó tagozatos tanulói 
számára. A rendezvény célja volt, hogy a gyermekek játékos formában megismerkedjenek az 
őket érintő közlekedési szabályokkal, és hangsúlyos szerepet kapjon a sport, a mozgás 
fontossága.  
A játékos vetélkedőn az iskola halmozottan hátrányosabb helyzetű tanulói vettek részt (30 fő), 
akiknek szülei még a legapróbb játékot sem tudták megvásárolni szűkös anyagi helyzetük 
miatt. A rendezvény fődíja 1 db kerékpár volt, melyet Rendőrkapitányság biztosított. A 
rendezvényen az iskola minden tanulója (505 gyermek) ajándékban részesült a budapesti 
RÉGIÓ Játékáruház felajánlása jóvoltából. A RÉGIÓ további ajándékokkal kedveskedett a 
közelgő ünnep alkalmából a sportvetélkedőben részvevő 30 gyermek számára.   
 
Az iskola felső tagozatos diákjai részére a Rendőrkapitányság zenei koncert-programot 
tervezett. A „meglepetés” fellépő művész „LOLA” volt. Ennek megvalósításában a helyi 
Önkormányzat nyújtott anyagi segítséget. 
 
A rendezvény sikerére való tekintettel egyfajta hagyomány megteremtésének lehetősége 
merült fel hasonló rendezvények megtartásával.  
 
2010. évben a családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozó bűncselekmények száma: 105 
volt. Ebből: Testi sértés: 31, Kiskorú veszélyeztetése: 17, Zaklatás: 31, Lopás: 6, 
Magánlaksértés: 4, Személyi szabadság megsértése: 2, Tartás elmulasztása: 10, Zsarolás: 1, 
Garázdaság: 2, Közúti veszélyeztetés: 1 eset fordult elő. 
 
A bűncselekmények sértetti és elkövetői oldalát vizsgálva a Rendőrkapitányság 
megállapította, hogy a kiszolgáltatottság – mint a gyermek-, vagy az időskor – nem 
befolyásolja döntően a bűnelkövetőket.  
 
A Rendőrkapitányságon 2000. március 01. óta Áldozatvédelmi Iroda működik, melyek 
működésének feltételei az előző évekhez képest nem változott. Mivel a várososban nem 
működik civil áldozatvédelmi iroda, ezért a civil társszervekkel közösen havonta egy 
alkalommal városi szintű esetmegbeszélésen történik a látókörbe került személyek, családok 
helyzetének, a tennivalóknak, a segítségnyújtás módjának, lehetőségeinek a megvitatása. A 
Rendőrkapitányság kapcsolata a társszervekkel kiváló, amely nagyban megkönnyíti a 
munkavégzést.  
 
2008. november 10-én az Érdi Rendőrkapitányság vezetője együttműködési megállapodást 
kötött a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány, valamint a diósdi Életfa Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőivel.  
Az együttműködési megállapodás célja, a családon belüli erőszak megelőzésével és 
kezelésével, valamint a kiskorúak védelmével kapcsolatos hatósági feladatok és intézkedések 
hatékonyságának a növelése. A fenti együttműködés aláírása óta eltelt időszakot értékelve 
elmondható, hogy a kapcsolattartás napi szintű, pozitív jellegű.  
 
A rendőri intézkedések során konfliktuskezelési problémák ezidáig nem merültek fel. Némely 
esetekben a kiskorú eltűnési ügyekben és a családon belüli erőszak között összefüggés 
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tapasztalható. A kapcsolattartás a különböző társadalmi és civil szervezetekkel kiváló, napi 
szintű.  
 
A hozzátartozók miatt alkalmazható ideiglenes távoltartás bevezetésével kapcsolatosan 
elmondható, hogy továbbra sem működik olyan hatékonysággal, mint az elvárható lenne, nem 
nyújt kézen fogható megoldást, segítséget az érintett felek számára. Az elrendelt ügyek 
száma: 9. 
 
Városunkban a vizsgált időszakban (2010. január 01. – 2010. december 31.) az ismertté vált 
gyermekkorú elkövetők száma a korábbi évekhez hasonlítva csökkent. A fiatalkorú elkövetők 
száma az összes elkövető 7 %-át teszi ki. Említést érdemel, hogy az előző évek adatihoz képes 
csekély csökkenést tapasztalunk mind a gyermekkorú, mind a fiatalkorú elkövetők számát 
illetően. A csökkenés mind a két esetben fél-fél százalék.  
Ha azt vesszük alapul, hogy Érd lakossága évről évre növekszik, akkor a csökkenés sokkal 
jelentősebb arányú, mint amit a statisztikai adatok mutatnak.  
 
A kiskorúak által elkövetett bűncselekmények zömét a vagyon elleni bűncselekmények 
jelentik. Ez egyaránt jellemző a gyermekkorú és a fiatalkorú populációra. A gyermekkorúak 
75,7%-ban, a fiatalkorúak 65,2%-ban követnek el vagyon elleni bűncselekményeket. A 
gyermekkorú elkövetők jellemzően csoportosan követik el a bűncselekményt, míg ez a 
fiatalkorú elkövetők kisebb hányadára igaz. A vagyon elleni bűncselekményekre jellemző, 
hogy viszonylag kis értékű az általuk okozott kár. A vizsgálat során kitűnt, hogy viszonylag 
nagy számban követik el a testi sértés, garázdaság és zsarolás bűncselekményeket, igaz sokkal 
kisebb arányban, mint a vagyon elleni bűncselekményeket. Megdöbbentő, hogy 
gyermekkorúak követnek el állatkínzás és az állatviadal szervezése bűncselekményeket is.  
 
Az elkövetővel kapcsolatos oksági tényezőket vizsgálva megállapítható, hogy az objektív 
okok közül a rossz baráti környezet és az átmeneti pénzzavar befolyásolta jellemzően az 
elkövetőket. Az objektív okok között szerepel még a családi probléma, az iskolai konfliktus, a 
dezorganizált családi környezet, valamint az alacsony jövedelmi viszonyok.  
 
A szubjektív okokat vizsgálva megállapítható, hogy az anyagi haszonszerzés 46%-ban, míg az 
egyéb kategória 19%-ban befolyásolta az elkövetőket. A bűncselekménnyel kapcsolatos téves 
nézetek, az agresszivitás, a kalandvágy és a bűnözői életszemlélet közel azonos módon hatott 
az elkövetőkre.  
 
A bűncselekmény létrejöttét 73,5%-ban a sértett védekezésre képtelen állapota, valamint a 
kórós elmeállapot, az öregség, a betegség és a gyermekkor befolyásolta.  
 
Az elmúlt éveket figyelembe véve, a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények elkövetési 
módszerei kis mértékben változtak. A változás nem új módszerek kialakulásában, hanem 
egyes módszerek, valamint a csoportosan elkövetett erőszakos magatartás gyakoriságában 
mutatkozik. Sajnos a fiatalkorúak sokszor az elkövetés során erőszakot alkalmaznak, ami 
néhány esetben a kegyetlenségig fajul.  
 
A gyermekkorú a testi sértést legtöbb esetben motiváció nélkül, hirtelen felindulásból, 
bosszúból vagy csak szórakozásból követik legtöbbször enyhe alkoholos befolyásoltság alatt.  
 
Igaz ez utóbbi megállapítást, csak a Rendőrkapitányság saját tapasztalatai igazolják, hiszen a 
statisztikai adatok alapján a gyermekkorú elkövetők egyáltalán nem voltak alkoholos 
befolyásoltság alatt, míg a fiatalkorúak közül is csak csekély számban volt kimutatható az 
alkoholos, vagy más szer általi befolyásoltság.  
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Az előző évekhez képest csökkent a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, amelynek 
elkövetési módszere az útvonal, jármű, üzemi berendezés megrongálása. Egyre nagyobb 
számban fordul elő viszont a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény.  
 
A kiskorú bűnelkövetők, ezen belül is főként a gyermekkorú bűnelkövetők - mivel általában 
nem egyedül követik el a bűncselekményt-, nem csak bűnelkövetők, de sok esetben áldozatok 
is.  
 
A kiskorú elkövető és a sértett viszonyát is vizsgáltuk. A rendelkezésünkre álló adatok alapján 
79%-ban a kiskorú elkövető a sértettet nem ismeri, vagy az adatlapot kitöltő az ismertség 
fokát nem jelölte. Az elkövető a sértettnek régebbi ismerőse, iskolatársa, barátja mindössze 
8%-ban.  
 
Kiskorú sértettek összetétele:  
A kiskorú sértettek összetétele vizsgálata életkor és nem szerint. Megállapítható, hogy a 
kiskorú sértettek 1/3-a a lány és 2/3-a fiú. Ez adódik az életkori sajátosságokból, a lányok 
visszahúzódóbbak, csendesebbek, a szülők is jobban féltik őket. A fiúk ebben az 
életszakaszban többször fitogtatják bátorságukat, nem akarnak kimaradni a csapatból. Jól 
látszik, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály a 10-17. életévet betöltők. Kiemelkedően 
veszélyeztetett korosztály a 16. életévüket betöltő fiúk. 
 
A sértettekkel kapcsolatos oksági tényezők vizsgálatánál ismételten felmerül, hogy a 
statisztikai adatlapok kitöltése nem megfelelő körültekintéssel történik. 92%-ban nincs 
tudomás arról, hogy milyen sértetti magatartás okozhatta a bűncselekmény létrejöttét, hiszen 
okként egyéb védekezésre képtelen állapot került megjelölésre, valamint a kitöltő nem jelölte 
az adatlapon az okot. 
 
Mint az előző években, úgy idén is kiskorúak sérelmére leginkább vagyon elleni 
bűncselekményeket követnek el, ennek aránya több mint 50%. Igen magas a testi sértés és a 
kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény elkövetése is. Néhány évvel ezelőtt a tartás 
elmulasztása bűncselekmény a lista élmezőnyében foglalt helyet. Úgy tűnik, mára ez a 
bűncselekmény nem jut el a vádemelési szintig, hiszen a feljelentést követően a gyanúsítottak 
befizetik az elmaradt tartásdíjat. 

Felmerül a kérdés, hogyan lehetne a kiskorúak által és sérelmükre elkövetett 
bűncselekményeket még inkább visszaszorítani?  
A rendőrség jól működő, bevált programja a D.A.D.A., és az Ellenszer, amelyek a kiskorú 
populációt készítik fel a veszélyhelyzetek megoldására. 
 
A város az elmúlt években azon települések közé tartozott, ahol a legnagyobb számban 
részesültek a gyerekek a rendőrség ifjúságvédelmi program oktatásában. Sajnos a nagy 
leterheltség, a fluktuáció, valamint a bűnmegelőzési munka más feladat melletti végzése sok 
kapitányságon a program futtatását nem teszi lehetővé. 
 
A jövőben is meg kell jelennie a rendőrség bűnmegelőzési egységének az iskolákban, olyan 
helyeken, ahol kis közösségek, csoportok számára lehetőséget adnak az interaktív 
beszélgetésre. A nagy rendezvények nem azokat a sértetti/elkövetői kört vonzzák, amelyekkel 
problémák lehetnek. Illetve ezen alkalmak nem nyújtanak lehetőséget az információk 
megfelelő átadására. A gyermek- és fiatalkorúak érdekében továbbra is támaszkodni kell, 
ezen korosztály nevelői, szülői és gondozói hálózatára is.  
 
Az „Iskola rendőre” programot ez év szeptember 1-vel, országosan indította útjára az ORFK. 
A programot a megyében a baleset-megelőzés munkatársai koordinálják. A központi Régió 
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Közigazgatási Hivatalának gyermekvédelmi koordinátorával és a baleset-megelőzés kijelölt 
munkatársával megbeszélést kezdeményezése történt a program bűnmegelőzési vonatkozású 
kiterjesztésére. 
 

Kábítószer Egyeztető Fórum 
 
A Kábítószer Egyeztető Fórum (a továbbiakban: Kef.) a négy éve megkezdett tevékenységét 
tovább folytatta. A városnak az érvényes drogstratégiája alapján a megkezdett munka 
folyamatosan haladt tovább. A jövőre tekintve azonban várhatóan készülni kell egy új 
drogstratégia kidolgozására, megalkotására.  
 
 
Az érdi KEF 2010. január 1. és 2010. december 31. között megvalósított koordinációs 
tevékenysége 
 
KEF ülés szervezése  
Két alkalommal, 2010. február 4. és 2010. szeptember 30-i időpontokban történt.  
 
A februári ülés témái:  
1. Beszámoló az október – január közötti időszakról  
2. Munkacsoportok megalakítása  

a. Közösség- együttműködés  
b. Megelőzés  
c. Gyógyítás és rehabilitáció  
d. Kínálatcsökkentés  

3. 2010. évi programok, rendezvények  
4. Érdi képzésről tájékoztatás (tematika, időpont)  
 
A szeptember ülés témái: 
1. Tájékoztató a KAB-KEF 2009. évi pályázat megvalósulásáról  
2. Tájékoztató a KAB-KEF 2010. évi pályázatairól  
3. Műhelymunka a 2010/2011. évi programterv meghatározása  
4. Munkacsoportok tevékenységének megbeszélése  
A 2009. évi pályázat sikeresen megvalósult. A beszámolók megküldése időben megtörtént a 
pályázatkezelő részére. A 2010. évben a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet külön választotta a 
drogstratégia pilléreit (megelőzés, kezelés-ellátás, kínálatcsökkentés, kutatás, koordináció) és 
maximalizálta a beadható pályázatok számát.  
 
Az érdi KEF már évek óta szeretett volna addiktológiai szolgáltatást bevezetni Érden, ezért ez 
kiemelten szerepelt a pályázat benyújtásakor. Ezen kívül pályázat került benyújtásra a 
kínálatcsökkentésre és a kutatásra. Érden jelenleg nincs egységes prevenciós módszer, ezért a 
Családsegítő Központ feladata, hogy civil szervezetek, KEF tagok bevonásával elkészít egy 
erre vonatkozó programot.  
 
 

- KEF konferencia szervezése, 
Az érdi KEF 2010. március 10-én „Szemünk fénye a gyermek?” címmel szakmai konferenciát 
tartott. A konferencián 90 fő vett részt. A fiatalokkal foglalkozó intézmények, szervezetek 
vezetői, képviselői vettek részt Érdről és környékéről.  
A résztvevők összességében elégedettek voltak az előadásokkal, a témákkal. Igény merült fel 
a kisebb csoportos műhelymunkára. A konferencia előadásainak anyagai az NDI-SZIP 
honlapra kerültek fel. 
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- Pályázathoz kapcsolódó négy programelem koordinálása, figyelemmel kísérése 
A programelemekhez kapcsolódó szerződések előkészítése, engedélyeztetése, aláírása 
megtörtént, a programok a tervek szerint valósultak meg. Az együttműködés minden 
partnerrel jónak mondható volt. 
 
- A pillérekhez tartozó munkacsoportok elindítása 

A munkacsoportok a saját témájuk alapján havi esetmegbeszéléseket tartanak, javaslatokat 
tesznek a KEF feladataira. 
 
- Részvétel a Pest megyei KEF ülésen, rövid tapasztalatcsere más KEF-ekkel  
2010. április 28-án részt vettünk a Pest Megyei Önkormányzat által szervezett megyei KEF 
képzésen és a hozzá kapcsolódó KEF ülésen. Rövid tájékoztatást hallhattunk a pest megyei 
pályázatról, illetve lehetősége volt a résztvevőknek megismerkednie egymással. 
 

- Részvétel a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet „Metszés-pontok” konferenciáján, a XVII. 
Országos konferencián, a Világnap alkalmából szervezett találkozón. 

Az Érdi KEF 3 fővel vett részt az országos konferencián. Nagyon hasznos volt a pályázati 
útmutató, tájékoztatás. Nagy feladatok elé állít bennünket a tevékenységünk mérése.  
 
- Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által szervezett képzéseken való részvétel. 
A visszajelzések alapján az a tapasztalat, hogy bár a képzések színvonalasak a felkért előadók 
szakmailag elismertek, a KEF tagoknak nagyon kevés idejük van részt venni a képzéseken.  
 
- Médiumokkal való együttműködés. 
A helyi sajtó: Érd Városi Televízió, Érdi Lap, Érdi Újság, 
A helyi sajtóval jó kapcsolata van a városi KEF-nek, a KEF ülésekről, eseményekről 
programokról (Parkoló programelem, KEF konferencia) rendszeresen beszámolnak a helyi 
médiumok.  
 
Az elkészült drogfilm letölthető a televízió hivatalos honlapjáról. 
http://www.erdtv.hu/videokereso.php?psearch=az+%C3%A9n+gyerekemmel+soha&btn=Ker
es%C3%A9s 
 
Fejlesztésre szorul, hogy a város hivatalos honlapján is fent legyen a KEF elérhetősége, 
felépítése, illetve az ülésekről, tevékenységről szóló tudósítások, tájékoztatások. Ennek 
létrehozása folyamatban van.  
 
- Beszámoló programelemenként. 
1./ Az intézményrendszerben dolgozó szakembereknek képzése 2010. március 30-án délután 
és április 13-án egy teljes napon keresztül tartott. 
A tréning célja, hogy a településen dolgozó szakemberek képessé váljanak az esetleg 
felmerülő drogproblémák kezelésére a saját szakterületük kompetenciahatárain belül. További 
célja, hogy a tréningen résztvevő szakemberek között élő, szoros együttműködés alakuljon ki, 
megismerjék egymás munkáját, kialakuljon egy a szakmai minimumok megteremtése felé 
irányuló tevékenység. Az idei képzés a résztvevők konfliktuskezelő képességének és 
módszereinek fejlesztését állítja középpontba.  
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A résztvevők a programban meghatározott célcsoportból kerültek ki, akik a KEF 
tagintézményeiben dolgozó szakemberek voltak.  
 
2./ „Parkoló” drog-prevenciós program megvalósítása 2010. június 22 – 2010. augusztus 25. 
között hetente keddi, csütörtöki és pénteki napokon került sor, a Város játszóterein, külső 
helyszíneken. 
A megvalósításáért felelős Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ évek óta közös 
együttműködésben szervez programokat gyermekek és fiatalok részére. 
Érd közigazgatási területének különböző településrészein alközpontok alakultak ki, ahol a 
gyermekek és fiatalok szabadidős program hiányában csellengéssel töltik idejüket, 
különösképpen a nyári időszakban. 
A települést érintő eddigi kutatások során négy olyan területet azonosítottak a szakemberek, 
amely ifjúsági szubkultúráknak adnak otthont. 
A parkoló program ezekre a területekre fókuszál. A programban résztvevő szakemberek a 
nyári időszakban meghatározott időben „kiköltöznek” ezekre a helyekre – zömében parkokba 
és parkolókba -, ahol különféle szabadidős elfoglaltságokat nyújtanak az ott tartózkodó 
fiataloknak. 
A program lebonyolítói szabadtéri játékokat, társasjátékokat visznek ki a program 
helyszínére, ahol bevonva a fiatalokat, hasznos időtöltési formákat kínálnak számukra. 
Jelenlétükkel a szabadidejük eltöltése közben veszélyeztetett fiatalok számára 
biztonságosabbá teszik a nyári időszakot. A program legfontosabb hozadéka a célcsoport 
veszélyeztetettségének csökkentése, devianciákba sodródásuk, áldozattá válásuk megelőzése. 
A program célja olyan szermentes szabadidős elfoglaltság megteremtése, mely vonzó a 
célcsoport számára. 
 
3./ Elkészített kisfilm sugárzása esti időpontokban, valamint délelőttönkénti ismétlésekkel: 

 2010. május 24-30-ig, továbbá 31-június 6-ig, 
 2010. november 1-7-ig, továbbá 8-14-ig történtek meg. 

A célja, hogy megszólítsák, bevonják a KEF munkájába a helyi társadalom 
referenciaszemélyeit, ezáltal megteremtve a közösségi együttműködés szélesebb bázisát. Az 
elkészített spotokat a Városi Televízió sugározta a legnézettebb műsorsávban.  
Résztvevő, együttműködő partnerek: Dr. Zacher Gábor toxikológus, Érd Városi Televízió. 
 
A tevékenység tartalmának részletezése, a megvalósulás értékelése a tervekhez képest, a 
hatások és eredmények, a megvalósulást elősegítő és gátló tényezők, az együttműködés 
értékelése, a jövőbeni fenntarthatóság, a finanszírozási tapasztalatok összegzései 
programelemenként megtörténtek.  
 
Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgálat Működése  
A rendszeres napi programokon 30-60 látogató vesz részt. Ők adják a klubbarátok közösségét 
is, amely állandó magja 30 főt jelenleg. Az információs szolgáltatásaikat – munkalehetőség, 
ingyenes szórólapok – napi szinten átlagosan 25 fő veszi igénybe. Szabadidős lehetőségeiket 
(csocsó, pingpong) naponta 40 fő veszi igénybe, váltakozó eloszlásban.  
Havonta egy alkalommal éjszakai pingpongot szerveznek a Parkvárosban. A hátrányos 
helyzetű fiatalok a rendezvényt is a diszkók és egyéb káros tevékenységek helyett látogatják, 
ezért a programnak egyfajta prevenciós jellege nyilvánul meg.  
Átlagosan alkalmanként 30-50 fő közötti a részvétel. A havi egyszeri nagyrendezvény 
általában ünnepkörökhöz kötött pl. karácsony, évzáró rendezvény. Ez a program egész 
délutános, általában kulturális rendezvényekkel kezdődik (fotó kiállítás), majd a szabadidős 
rész a különböző versenyekkel – karaoke, csocsó és ping-pong versennyel - folytatódik.  
A befejezés mindig az elmaradhatatlan vendéglátás, amely szendvicses vagy bográcsban 
főzött finomság. Ezen program látogatottsága vegyes, minden korosztály részt vesz a 
rendezvényen. Átlagosan 80-100 fő a résztvevők száma.  
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Tény, hogy lakótelepi övezetben működő irodaként elsősorban a hátrányos helyzetű, 
„kulcsos” gyermekek ellátása céljából alakult a szolgálat. Alapvető követelmény azon 
szakmai struktúra, amely az anonimitás, az ingyenesség és főleg az önkéntesség elvén alapuló 
látogathatóság. Elsődleges szakmai cél, hogy a szabadidős programok, azaz a hasznos 
programlátogatás adja fiataljaink fő motivációját. Sokkal szabadabban, oldottabban tudnak 
megnyílni egy olyan intézményben, ahol nem hatósági feladatokat látnak el a szakemberek.  
 
A látogatóinknak majd 60 % -át a hátrányos helyzetű fiatalok csoportja adja. A maradék 40% 
arányosan oszlik el az érdeklődők, a tanácsadásainkat igénybe vevők és valamilyen 
felzárkóztatást igénylők között. Több fiatal az öt év alatt vált kortárssegítővé is, így ők nagy 
segítséget jelentenek a különböző szociális problémák felkutatásában, szabadidős programok 
szervezésében is.  
 
Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) klub  
A kétheti rendszerességgel megrendezésre kerülő klubfoglalkozások elérendő céljai között 
szerepel, hogy emelkedjen a veszélyérzet a diákokban a kábítószerrel szemben; tanuljanak 
meg nemet mondani a kábítószereknek, és csökkenjen a kábítószerrel való visszaélés.  
Továbbá cél, hogy a serdülő fiatalt a kortárscsoportjában kellemesen eltöltött idő alatt olyan 
hatások érjék, melyek elősegítik, hogy a különböző negatív kortárscsoportoktól jövő 
nyomásnak ellenálljanak, valamint személyiségük egészségesen fejlődjön.  
2010-ben jelentősebb rendezvények:  
- április 27-én 25 fő fiatal bekapcsolódott a Fiatalok Önkéntes Napja országos 
rendezvénybe, amely keretében szemétszedést és az egyházak fiatal aktivistáival karöltve a 
környezet rendbetételét végezték 9-16 óráig városunkban.  
- június 18-án 14 és 19 óra között az 5. születésnapi-tanévzáró ünnepen 85 fiatal vett 
részt. 
 

A civil szervezetek munkája, tevékenysége 
 
A beszámolóban szereplő szervezeteken kívül – alapítványok, társadalmi szervezetek – az 
alábbi civil szervezetek vesznek részt a városban a gyermekvédelemhez kapcsolódó 
faladatokban.  

Az Ága- Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2007-től önálló közhasznú 
egyesületként, a NOE tagegyesületeként működik. Az Ága-Boga a legismertebb érdi civil 
szervezetté vált (Érdi Újság, 2010. december) 
Az egyesület céljai közé tartozik:  
- a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség működtetése; 
- az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért, a családokért és a gyermekekért, 
mint a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése; 
- a nagycsaládok által képviselt értékek felmutatása a társadalom, a környezet felé, 
- a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. 
Az egyesület programjai, rendezvényei a kitűzött célok érvényesítése érdekében valósulnak 
meg. A számos rendezvény közül megemlíthető a Családi nap (2010. augusztus 25.), a KEF 
konferencia „Szemünk fénye a gyermek?” (2010. március 10.), a Városi Gyermeknap (2010. 
május 30.) az alábbi szervezetek, intézmények együttműködésével valósult meg: az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Szervezete, a Családsegítő Központ, a Habilitációs Intézet, az Ifjúsági 
Központ, a Környezetvédő Egyesület, a Magyar Földrajzi Múzeum, az Összefogás Egyesület 
és a Szepes Gyula Művelődési Központ színes műsorral irodalommal, tánccal, zenével és 
tárlatvezetéssel. 
 

Szövetség az érdi családokért - Felismerés Alapítvány - 
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A Szövetség 2009-ben alakult, a Civil Érdek Egyesület, a Családépítő Egyesület és az Ága-
Boga Egyesület képviselői írták alá az alapító okiratot. A mentálhigiénés kultúra fejlesztését 
tűzték ki célul. Önismereti és készségfejlesztő tréningeket szerveznek a gyermekeknek, 
pedagógusoknak. Programot dolgoztak ki a pedagógusok támogatására: pedagógus 
szuperviziót, esetmegbeszélő csoportot, csapatépítő tréninget vezetnek. Szülők számára 
előadásokat tartanak, különleges helyzetben lévő szülőknek eseti programokat állítanak össze. 
Tagjaink lehetnek helyhatósági vezetők, a települési közigazgatás munkatársai és a 
képviselőtestület tagjai, önkormányzati intézmények, helyi vállalkozók, vállalatok vezetői, 
egyesületek, egyházak, jótékonysági szervezetek, civil szervezetek, bölcsődék, óvodák, 
iskolák, szülői munkaközösségek. 
A szövetség különböző társadalmi csoportok összefogása annak érdekében, hogy tegyenek a 
családokért. 
 

 
 
 
 
 

Összegzés, a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása:  
 

Összességében a településen, a gyermekvédelem területén végzett munka sokrétű, számos 
szervezetet, intézményt, családot érint. A feladat ellátásában közreműködő szervek és 
személyek együttműködése eredményes.  

A gyámhatóságok munkáját az intézményhálózat a prevenciós munkával, jelzésekkel segíti, 
közreműködik a gyámhatósági döntések végrehajtásával. Saját hatáskörben színvonalas 
szolgáltató tevékenységet végeznek. A feladat-ellátási szerződéssel közreműködő külső 
intézmények magas szintű szakmai munkával, az önkormányzat elvárásaihoz igazodva 
tevékenykednek.  
A társhatóságok, egészségügyi és oktatási intézmények, mint a jelző rendszer tagjai kölcsönös 
együttműködése megvalósul. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok elvégzése 
jogszerűnek és eredményesnek értékelhető. Az intézkedések, az intézkedésben közreműködők 
munkája a családok, a gyermekek érdekeit szolgálják. Továbbra is cél a jövőre nézve, a 
jogszerű együttműködés hatékonyságának, eredményességének és színvonalának növelése.  

A feltáró terepmunka a rászoruló gyermekes családoknál intenzívebb családgondozás, 
többszöri, és intézményi összefogáson alapuló látogatások alkalmával valósultak meg: a 
gyermekjóléti központ, az oktatási intézmény és a hatóság részéről.  
Továbbra is gondot jelent a tanköteles korú gyermekeknek a magas száma, akik igazolatlan 
iskolai hiányzásokat halmoztak fel. Ennek hátterében minden esetben a diszfunkcionális 
családi körülmények állnak. Ezekben az esetekben a jogszabályok rendelkezéseinek 
következetes végrehajtása hozhat eredményeket. 
2010. évben továbbra is célfeladat a hátrányos helyzetű gyermekek részére a TÁMOP 3.3.2. 
pályázati lehetőségek teljes mértékű, eredményes felhasználására való törekvés. A pályázat 
végrehajtásában közreműködő intézmények munkájának segítése, a kitűzött megvalósítható 
feladatok elérése. 
Fontos feladat a továbbiakban is a szakemberek folyamatos képzése, továbbképzése 
figyelemmel a jogszabályok változására, a szolgáltató tevékenység teljesítésére, valamint a 
gyermeki jogok érvényre jutására.  

Az önkormányzat a jövőben is folyamatosan tárgyal a Pest Megyei Önkormányzattal, az 
otthont nyújtó ellátás biztosítása érdekében.  
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Az önkormányzat biztosítja a törvényben meghatározott alapellátási feladatokat. Az 
önkormányzat anyagi lehetőségeinek fejlődésével a jogszabályi kötelezettségeken felül, a 
továbbiakban is a város sajátosságaihoz igazodó gyermekvédelmi rendszer kidolgozásán és 
működtetésén munkálkodik. 

 

Érd 2011. május 26. 

 

dr. Ferencz Dóra 
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224/2011. (V.26.) KGY. határozat melléklete: 
 
 
 

ÉRDI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR  
SZAKMAI PROGRAMJÁNAK TERVEZETE 

 
2011. 

 
 

Barangolás a magyar népmesék világában 

 
 

 
Az érdi nyári napközis tábor állandó programja 2011. 
 
 
Érkezés a táborba: 8.30 
Indulás a táborból: 15.45 
 
 
Tízórai: 9.00 
Ebéd: 12.00  
Uzsonna: 14.30 
 
 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 
Ismerkedés: 
 
Tábor rendje 
 
A hét programjainak 
és 
játéklehetőségeinek 
megismerése 
 

Kézműves 
foglalkozások 
 
 
Meseillusztrációk 
 
 
 
 

Drámajáték 
Népköltészet 
 
 
Kézműves 
foglalkozások 
 
 
 

Kirándulás 
 
 
 
 
 
 
 
 

Művészeti 
bemutatók 
 
A héten 
elkészített 
tárgyak 
kiállítása 
 
 

 
Ebéd 
 
Mesedélután 
 
Játék, sport 

 
Ebéd 
 
Mesedélután 
 
Játék, sport 

 
Ebéd 
 
Mesedélután 
 
Játék, sport 

 
Ebéd 
 
Mesedélután 
 
Játék, sport 

 
Ebéd 
 
Táborzárás 
 
Táncház 
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Szakmai programunk középpontjában a magyar népmesék világa, annak megismerése áll. 
Választottuk ezt azért is, mert a nyári napközis tábort igénylő tanulók, hosszú évek 
tapasztalata alapján, elsősorban alsó tagozatos kisdiákok. Hozzájuk a mesevilág áll a 
legközelebb. A tábor heti programjának alappillérét építjük fel egy teljes egésszé, melyben a 
napközis foglalkozások minden eleme helyet kap. 
A magyar népmesegyűjtők (Benedek Elek…) válogatásaiból szemezgetve, fedezzük fel a 
népmesék különleges hangulatát, majd a mesék megismerését követően kézműves 
foglalkozásokon meg is "alkotjuk" azt. A technikák széles palettáját alkalmazzuk: a rajzon, a 
festésen túl, a textil feldolgozása,- bábuk, helyszín elkészítése- gyöngyfűzés, papírhajtogatás 
is szerepel a foglalkozásokon. 
A mesét megelevenítjük a drámajáték foglalkozásokon, ahol a gyerekek belebújhatnak a 
különböző szerepekbe. Kibővítjük a mesék világát más népköltészeti elemekkel, mint 
népdaléneklés, közmondások, szólások gyűjtése. 
Fontosnak tartjuk szűkebb hazánk megismertetését, ezért is tervezzük kirándulásainkat 
lakóhelyünk közelébe. Megnézzük Érd-Ófaluban a Minaretet, a kastély maradványait, 
ellátogatunk Martonvásárba, a Budakeszi Vadasparkba is. 
A hét utolsó napján a csoportok művészeti bemutatókon megtekinthetik egymás előadásait, 
megismerkedhetnek egymás munkáival. 
Minden napra szervezünk sportot, játékot, hiszen a mozgást nem lehet egy napra tervezni. 
A csoportok tevékenységében támaszkodunk a kooperatív technikákra, hogy a gyerekek 
igazán azt érezzék, hogy a tábor értük van és jól érezzék magukat. 
 
 
Érd, 2011.04.28. Marosánné dr. Gáti Gabriella 
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1. számú melléklet 
 
 
 

2011. évi nyári napközis tábor 
költségvetésének tervezete 

 
 
 
 
 
 
 

Kiadás típusa
Összeg

eFt

táborvezető 8 hét x 65.000 Ft* 520    
pedagógus 8 hét x 5 fő x 55.000 Ft ######
pénzügyi bonyolítás 6 fő x 50.000 Ft 300    

Járulékok 734      

Személyi jell. kiadás + járulék 3 754   

Dologi kiadások
Gyógyszer beszerzés 20        
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 40        irodaszerek, dokumentálás költségei

kültéri játékok: labdák, ütők, kapu, 
mozgásfejlesztő játékok, ugrókötél, hulahopp 

150    

társasjátékok, fejlesztőjátékok, kártyák, bábok 153    
foglalkozásokhoz anyag- és eszközbeszerzés 100    

Tisztítószer, tisztálkodószer beszerzése 80        eü. papír, p. kéztörlő, folyékony szappan, 
szalvéta, műanyag pohár, vödör, szemeteszsák, 
stb.

Telefon költség 55        
Volán Zrt.8 hét x 5 nap x 20.000 Ft 800    
kirándulások útiköltsége 300    

Szemétszállítás, kéményseprés 160      
ásványvíz biztosítása 29      
gyerekek jutalmazása (csoki, gyümölcs stb.) 100    
belépők 250    
meghívott előadók előadói díja 250    

Napközis tábor karbantartás 259 Karbantartás 259    
Dologi kiadások összesen: 2 746   

Mindösszesen: 6 500   

Egyéb dologi kiadások

Egyéb dologi szolgáltatások 500      

129      

3 020   

Megjegyzés

Szakmai anyagok

Szállítási szolgáltatás 1 100   

403      

Személyi jellegű kiadások
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2. számú mellékelt 
 
 
 
 

BUSZ ÚTVONALA: 
 
 
 
1. Érd busz pályaudvar     9. Zöld kereszt 

2. Holló tér – Bagoly u. sarok    10. Gellért u. 

3. Bagoly u. megálló – Kossuth u.   11. Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola 

4. László tér megálló     12. Daróczi u.  

5. VMG forduló      13. Bem tér 

6. Penny Market      14. Kövező u. 

7. Sárd u. megálló     15. Mester u. 

8. Diósdi u. – Széchenyi I. Ált. Iskola 

 
 



1. számú melléklet

e Ft-ban

Polg.                    
Hivatal

Intézmények 
Önkorm. 
összesen 

Érd és Térs. 
Szennyv. 
Társulás

Mind-összesen

1. Intézményi működési bevételek 91. 350 984 697 374 1 048 358 3 214 270 4 262 628

2. Sajátos működési bevételek 92. 4 874 950 0 4 874 950 4 874 950

4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 903 300 0 903 300 0 903 300

5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 94. 3 079 211 0 3 079 211 3 079 211

6. Támogatásértékű bevételek 46. 2 933 212 895 909 3 829 121 10 418 467 14 247 588

7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 700 000 0 700 000 0 700 000

8. Tartósan adott kölcsönök 19. 4 000 0 4 000 4 000

9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 981. 3 416 0 3 416 131 797 135 213

10. Költségvetési bevételek összesen 12 849 073 1 593 283 14 442 356 13 764 534 28 206 890

11. Finanszírozási bevételek 43.,45. 1 534 749 0 1 534 749 3 505 000 5 039 749

12. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 383 822 1 593 283 15 977 105 17 269 534 33 246 639

Polg.                    
Hivatal

Intézmények 
Önkorm. 
összesen 

Érd és Térs. 
Szennyv. 
Társulás

Mind-összesen

1. Intézményi működési bevételek 91. 350 984 698 235 1 049 219 3 214 270 4 263 489

2. Sajátos működési bevételek 92. 4 874 950 0 4 874 950 0 4 874 950

4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 903 300 0 903 300 0 903 300

5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 94. 3 084 469 0 3 084 469 0 3 084 469

6. Támogatásértékű bevételek 46. 2 933 212 898 671 3 831 883 10 418 467 14 250 350

7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 700 000 0 700 000 0 700 000

8. Tartósan adott kölcsönök 19. 4 000 0 4 000 0 4 000

9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 981. 701 087 585 820 1 286 907 131 797 1 418 704

10. Költségvetési bevételek összesen 13 552 002 2 182 726 15 734 728 13 764 534 29 499 262

11. Finanszírozási bevételek 43.,45. 1 251 391 0 1 251 391 3 505 000 4 756 391

12. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 803 393 2 182 726 16 986 119 17 269 534 34 255 653

Megnevezés Fők. szla

2011. évi módosított előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Fők. szlaMegnevezés

2011. évi eredeti előirányzat

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



2. számú melléklet

e Ft-ban

Fők. 
szla

2011. évi eredeti 
előirányzat 

2011. évi 
módosított előir.

9111. 21 700 21 700
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele     91111. 20 700 20 700
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel            91112. 1 000 1 000
3. Bírságból származó bevételek        91113. 0 0

9121. 5 100 5 100
1. Áru- és készletértékesítés bevétele 91211. 0 0
2. Szolgáltatások bevétele 91212. 1 600 1 600
3. Egyéb sajátos bevételek 91219. 3 500 3 500

9131. 208 307 208 307
1. Bérleti és lízingdíj bevételek                                                           91311. 158 307 158 307
2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 91314. 50 000 50 000
3. Egyéb sajátos bevételek 91315. 0 0

4. 9141. 0 0
5. 9161. 65 000 65 000
6. 9191. 50 877 50 877

91. 350 984 350 984

1. 9211. 240 000 240 000
9221. 1 982 500 1 982 500

1. Építményadó                                                                        92211. 650 000 650 000
2. Telekadó                 92212. 100 000 100 000
3. Idegenforgalmi adó 92215. 1 000 1 000
4. Iparűzési adó            92217. 1 200 000 1 200 000
5. Pótlékok 922181. 30 000 30 000
6. Bírságok 922182. 1 500 1 500

9231. 2 619 650 2 619 650
1. SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése 92311. 1 110 083 1 110 083
2. Jövedelemkülönbség mérséklése                 92312. 969 567 969 567
3. Gépjárműadó           92314. 540 000 540 000
4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 92317. 0 0

9241. 600 600
1. Környezetvédelmi bírság 92411. 500 500
2. Építésügyi bírság 92414. 100 100

5. 9251. 14 000 14 000
6. 9261. 4 000 4 000

9291. 14 200 14 200
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 92911. 14 200 14 200
2. Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 92912. 0 0
3. Egyéb különféle sajátos bevételek 92913. 0 0

92. 4 874 950 4 874 950

9311. 900 000 900 000
1. Immateriális javak értékesítése 93111. 0 0
2. Föld értékesítése 93112. 900 000 900 000
3. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése 93113. 0 0
4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 93114. 0 0
5. Járművek értékesítése 93115. 0 0

9321. 0 0
1. Önkormányzati lakások értékesítése 93211. 0 0
2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 93212. 0 0

9331. 0 0
1. Osztalék és hozamok 93311. 0 0
2. Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért. 93312. 0 0
3. Belföldi államkötvények értékesítése 93314. 0 0

9351. 3 300 3 300
1. Üzemeltetésből származó bevételek 93511. 0 0
2. Koncesszióból származó bevételek 93512. 3 300 3 300

93. 903 300 903 300

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban 

Intézményi működési bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

Intézmények egyéb sajátos bevételei

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
Kamatbevételek

Megnevezés

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

Egyéb sajátos folyó bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Pénzügyi befektetések bevételei

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

Átengedett központi adók 

Különféle bírságok 

Helyszíni és szabálysértési bírság
Talajterhelési díj 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések
Intézményi működési bevételek összesen

Illetékek
Helyi adók 

1.

2.

4.

3.

3.

3.

1.

7.

1.

2.

2.

2.

3.

4.

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



2. számú melléklet

e Ft-ban

Fők. 
szla

2011. évi eredeti 
előirányzat 

2011. évi 
módosított előir.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban 

Intézményi működési bevételek

Megnevezés

1.

1. 9421. 2 297 497 2 289 528
9431. 781 714 789 683

1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 94311. 45 583 53 552
2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 94312. 264 141 264 141
3. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 94313. 471 990 471 990

3. 9441. 0 5 258
9471. 0 0

1. Céljellegű decentralizált támogatás 94713. 0 0
2. Vis maior tartalékból kapott támogatás 94716. 0 0
3. Egyéb központi támogatás 94719. 0 0

94. 3 079 211 3 084 469

1. 4611. 0 0
2. 4631. 0 0
3. 4641. 225 785 225 785
4. 4651. 2 707 427 2 707 427

46. 2 933 212 2 933 212

1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4711. 0 0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4721. 700 000 700 000

47. 700 000 700 000

1. 1933. 0 0
2. 1943. 4 000 4 000

19. 4 000 4 000
8. 9811. 3 416 701 087

9. 12 849 073 13 552 002

4313. 11 391 11 391
1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 43131. 11 391 11 391
2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 43132. 0 0

4343. 1 240 000 1 240 000
1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 43431. 0 0
2. Működési célú kötvénykibocsátás 43432. 1 240 000 1 240 000

43. 1 251 391 1 251 391

4513. 283 358 0
1. 45131. 283 358 0
2. 45132. 0 0

45. 283 358 0

12. 1 534 749 1 251 391

13. 14 383 822 14 803 393

Finanszírozási bevételek összesen

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása
2.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Előző évi közp-i költségv. kieg., visszatér.

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás4.

Normatív, kötött felhasználású központi támogatások

Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása4.

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen
5.

Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek
Támogatásértékű bevételek összesen

Működési célú, támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű bevételek

6.

Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen
7.

Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér.
Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér.

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen

Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen

Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen

Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök

1.

2.

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel

Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 

11.

Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel
Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel
Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel

10.

költségvetés mód  1 0kieg.xls 2



3. számú melléklet

e Ft-ban e Ft-ban

Működési 
bevételek

Sajátos 
bevételek

Felhal-
mozási 

bevételek

Költség-
vetési 

támogatás

Támog.ért. 
bevét.

Péneszköz-
átvételek

Tartósan 
adott 

kölcsönök

Pénzma-
radvány

Hosszú 
lejáratú 
kötelez.

Rövid 
lejáratú 

hitel

Működési 
bevételek

Sajátos 
bevételek

Felhal-
mozási 

bevételek

Költség-
vetési 

támogatás

Támog.ért. 
bevét.

Péneszköz-
átvételek

Tartósan 
adott 

kölcsönök

Pénzma-
radvány

Hosszú 
lejáratú 
kötelez.

Rövid 
lejáratú 

hitel
91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45.

Víztermelés, -kezelés,              
-ellátás

360 000 59 844 59 844 59 844 59 844

Szennyvíz gyűjtése, 
tisztítása, elhelyezése

370 000 40 790 700 000 740 790 40 790 700 000 740 790

Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 0

Illegális hulladéklerakó 
felszámolás

381 104 0 0

Hulladékudvar 382 101 0 0

Lakó- és nem lakó épület 
építése

412 000 0 0 0 0

Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0

Folyadék szállítására 
szolgáló közmű építése

422 100 0 593 787 593 787 0 593 787 593 787

Városi és elővárosi közúti 
személyszállítás

493 102 0 0 0 0

Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése, fenntart.

522 110 0 0 0 0

Folyóirat, időszaki 
kiadvány kiadása

581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Televízióműsor 
összeállítása, szolgált.

602 000 0 0

Saját tulajdonú ingatlan 
adásvétele

681 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lakóingatlan bérbeadása, 
üzemelt.

682 001 4 300 14 200 0 0 0 0 0 0 0 18 500 4 300 14 200 0 0 0 0 0 0 0 18 500

Nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemelt.

682 002 81 250 0 0 0 0 0 0 0 0 81 250 81 250 0 0 0 0 0 0 0 0 81 250

Állat-egészségügyi ellátás 750 000 875 875 875 875

Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Országűlési képviselő- 
választásokhoz tart. tev.

841 114 0 0 0 0

Önkorm.-i képviselő- 
választásokhoz tart. tev.

841 115 0 0 0 0

Kisebbségi önk.-i képv.- 
választásokhoz tart. tev.

841 116 0 0 0 0

Európai Parl. képviselő-
választásokhoz tart. tev.

841 117 0 0 0 0

Orsz. és helyi népsza-
vazáshoz kapcs. tev.

841 118 0 0 0 0

Önkorm. és többcélú 
kistérs. társ. igazg. tev.

841 126 160 100 0 0 139 267 0 0 0 1 251 391 283 358 1 834 116 160 100 0 0 139 267 0 0 697 671 1 251 391 0 2 248 429

Tel. kisebbségi önkorm. 
igazgatási tevékenys.

841 127 0 0 0 3 416 3 416 0 0 0 3 416 3 416

Önk. és többc. kistérs. társ. 
pénzügyi igazg.

841 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adó, illeték kiszabása, 
beszedése, adóellenőrz.

841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pályázat- és támogatás-
kezelés, ellenőrzés

841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Településpolitikai támog. 
és tevékenys.

841 354 0 733 349 733 349 0 733 349 733 349

Közlekedés fejleszté-sének 
támogatása

841 355 0 249 080 249 080 0 249 080 249 080

Önk. közbesz. eljár. leb. 
összefüggő szolg.

841 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Közvilágítás 841 402 0 0

Város- és községgazd. 
m.n.s. szolgáltatások

841 403 625 900 000 0 0 0 900 625 625 900 000 0 0 0 900 625

Önk., vmint többcélú 
kistérs. társ. elszám.

841 901 0 4 860 750 3 300 3 079 211 7 943 261 0 4 860 750 3 300 3 084 469 7 948 519

Közterület rendjének 
fenntartása

842 421 3 200 0 0 1 200 0 4 400 3 200 0 0 1 200 0 4 400

A polgári védelem ágazati 
feladatai

842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alapfokú okt. intézm., 
programj. komplex tám.

852 000 0 7 441 7 441 0 7 441 7 441

Ált. isk. tanulók nappali 
rendsz. nev., okt. (1-4.é)

852 011 0 0 0 0

Ált. isk. tanulók nappali 
rendsz. nev., okt. (5-8.é)

852 021 0 0 0 0

Alapf.műv.okt.képző-és 
iparm.táncm.szín- és báb

852 032 0 0 0 0

Középfokú okt. intézm 
progr. komplex tám.

853 000 280 815 280 815 280 815 280 815

Szociális ösztöndíjak 854 234 0 0 0 0

Egyéb pénzbeli hallgatói 
juttatások, ösztöndíjak 

854 236 0 0 0 0

Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 
komplex fejleszt. tám.

862 000 0 850 396 850 396 0 850 396 850 396

Kábítószeer-megelőzés 
programjai tevékenys.

869 045 0 0 0 0 0 0

Rendszeres szociális segély 882 111 0 0 0 0 0 0

Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 0 0 0

Lakásfenntartási tám. 
normatív alapon

882 113 0 0 0 0 0 0

Helyi rendszeres 
lakásfenntartási tám.

882 114 0 0 0 0 0 0

Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 0 0 0

Ápolási díj méltányossági 
alapon

882 116 0 0 0 0 0 0

Rendszeres 
gyermekvédelmi pénzbeli 

882 117 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000

Kegészítő gyermekvédelmi 
támogatás

882 118 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000

Óvodáztatási támogatás 882 119 0 0 0 0 0 0

Átmeneti segély 882 122 0 0 0 0 0 0

Temetési segély 882 123 0 0 0 0 0 0

Rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás

882 124 0 0 0 0 0 0

Mozgáskorlátozottak 
közlekedési támogatása

882 125 0 1 300 1 300 0 1 300 1 300

Egyéb önkormányzati eseti 
pénzbeli ellátások

882 129 0 0 0 0 0 0

Adósságkezelési 
szolgáltatás

882 201 0 0 0 0 0 0

Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 0 0 0

Köztemetés 882 203 0 0 0 0 0 0

Otthonteremtési 
támogatás

889 935 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

Gyermektartási díj 
megelőlegezése

889 936 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000

Munkáltatók által nyújtott 
lakástámog.

889 943 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000

Esélyegy. előseg. célzó 
ált.,komplex tev.és prog.

890 111 0 45 577 45 577 0 45 577 45 577

Civil szervezetek működési 
támogatása

890 301 0 0 0 0

Civil szervezetek program- 
és egyéb tám.

890 302 0 0 0 0

Közcélú foglalkoztatás 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyházak közösségi és 
hitéleti tevékenys. tám.

890 506 0 0 0 0

Egyéb m.n.s. közösségi, 
társadalmi tevék. tám.

890 509 0 0 0 0

Kulturális műsorok, 
rendezv., kiállít. szervez.

900 400 0 0 0 0

Sporttevékenység 
támogatása

931 201 0 0 0 0

Fogyatékos. élők ver-
senysport tev. és tám.

931 203 0 0 0 0

POLG. HIV. BEVÉT. 
ÖSSZESEN

350 984 4 874 950 903 300 3 079 211 2 933 212 700 000 4 000 3 416 1 251 391 283 358 14 383 822 350 984 4 874 950 903 300 3 084 469 2 933 212 700 000 4 000 701 087 1 251 391 0 14 803 393

2011. évi módosított előirányzat

Összesen
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                                         Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként
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Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

2011. évi eredeti előirányzat

Megnevezés
Szak-

feladat Összesen
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4. számú melléklet

e Ft-ban

Polg.
 Hivatal

Intézmények Összesen 
Érd és Térs. 

Szennyv. 
Társulás

Mind-összesen

51-58. 3 989 375 6 227 302 10 216 677 776 584 10 993 261

1. Személyi juttatások 51-52. 1 163 525 3 266 879 4 430 404 47 699 4 478 103

2. Munkaadókat terhelő járulékok 53. 316 130 839 680 1 155 810 13 000 1 168 810

3. Dologi kiadások 54-56. 1 730 330 1 985 510 3 715 840 650 885 4 366 725

4. Egyéb folyó kiadások 57. 309 190 106 721 415 911 65 000 480 911

5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell. 58. 470 200 28 512 498 712 0 498 712

2. 37. 732 683 0 732 683 0 732 683

3. 38. 352 000 0 352 000 0 352 000

4.  11-13.; 
16-18.

3 291 838 18 696 3 310 534 15 402 950 18 713 484

5. 59. 433 225 0 433 225 0 433 225

6. 8 799 121 6 245 998 15 045 119 16 179 534 31 224 653

7. 43.,45 931 986 0 931 986 1 090 000 2 021 986

9. 9 731 107 6 245 998 15 977 105 17 269 534 33 246 639

Polg.
 Hivatal

Intézmények Összesen 
Érd és Térs. 

Szennyv. 
Társulás

Mind-összesen

51-58. 4 431 753 6 845 401 11 277 154 776 584 12 053 738

1. Személyi juttatások 51-52. 1 176 004 3 328 337 4 504 341 47 699 4 552 040

2. Munkaadókat terhelő járulékok 53. 319 440 854 526 1 173 966 13 000 1 186 966

3. Dologi kiadások 54-56. 2 151 965 2 521 306 4 673 271 650 885 5 324 156

4. Egyéb folyó kiadások 57. 312 253 108 046 420 299 65 000 485 299

5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell. 58. 472 091 33 186 505 277 0 505 277

2. 37. 732 403 0 732 403 0 732 403

3. 38. 349 714 106 349 820 0 349 820

4.  11-13.; 
16-18.

3 242 841 36 862 3 279 703 15 402 950 18 682 653

5. 59. 415 053 0 415 053 0 415 053

6. 9 171 764 6 882 369 16 054 133 16 179 534 32 233 667

7. 43.,45 931 986 0 931 986 1 090 000 2 021 986

9. 10 103 750 6 882 369 16 986 119 17 269 534 34 255 653

1. Működési kiadások

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

Költségvetési kiadások összesen:

Finanszírozási kiadások 

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

Támogatásértékű kiadások

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Felhalmozási kiadások

Tartalék előirányzatok

 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Költségvetési kiadások összesen:

2011. évi eredeti előirányzat

Fők. szla.Megnevezés

Megnevezés Fők. szla.

2011. évi módosított előirányzat

1.

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Működési kiadások

Finanszírozási kiadások 

Tartalék előirányzatok

Támogatásértékű kiadások

Felhalmozási kiadások

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
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5. számú melléklet

e Ft-ban

Fők.
szla

2011. évi                     
eredeti 

előirányzat 

2011. évi 
módosított 
előirányzat

51-52. 1 163 525 1 176 004
1. Rendszeres személyi juttatások 5111. 861 740 872 563
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5121. 56 978 57 178
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 5131. 33 165 33 165
4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5141. 71 100 74 766
5. Szociális jellegű juttatások 5151. 17 572 17 572
6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 5161. 14 316 14 316
7. Különféle nem rendszeres juttatások 5171. 5 000 14 052
8. Állományba nem tartozók juttatásai 5221. 103 654 92 392

53. 316 130 319 440
1. Társadalombiztosítási járulék 5311. 303 296 317 440
2. Munkaerőpiaci járulék 10 834 0
3. Egészségbiztosítási hozzájárulás 5331. 0 0
4. Táppénz hozzájárulás 5341. 2 000 2 000

54-56. 1 730 330 2 151 965
1. Készletbeszerzések 54. 64 438 89 577
2. Szolgáltatások 55. 1 226 036 1 460 828
3. Különféle dologi kiadások 56. 439 856 601 560

4. 57. 309 190 312 253
5. 58. 470 200 472 091

5. 3 989 375 4 431 753

1. 3721. 0 0
2. 3731. 0 0
3. 3741. 732 683 732 403

37. 732 683 732 403

1. 3811. 244 897 242 611
2. 3821. 107 103 107 103

38. 352 000 349 714

1. 11-13(5);17;182. 3 057 866 2 984 919
2. 12-13(6).;181. 225 972 249 922
3. 19. 8 000 8 000

1. 3 291 838 3 242 841

1. 59211. 100 000 123 721
2. 59212. 333 225 291 332

59. 433 225 415 053
6. 8 799 121 9 171 764

4312. 33 560 33 560
1. 43121. 33 560 33 560
2. 43122. 0 0

43. 33 560 33 560

4512. 898 426 898 426
1. 45122. 898 426 898 426
2. 45124. 0 0

45. 898 426 898 426
9. 931 986 931 986

10. 9 731 107 10 103 750

Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen

Általános tartalék
Céltartalék

Felújítások 
Tartósan adott kölcsönök

Felhalmozási kiadások 

5.

4.

Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 
Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.

Felhalmozási kiadások összesen

7.

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Költségvetési kiadások összesen

2.

3.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.
Működési célú támogatásértékű kiadások
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

Támogatásértékű kiadások összesen

Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Működési célú pénzeszközátadások

Támogatásértékű kiadások

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

8.

Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 
Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.
Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.

Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen

Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök

2.

Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát.

Finanszírozási kiadások összesen

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.

Tartalék előirányzatok összesen

Dologi kiadások 

Egyéb folyó kiadások

Tartalék előirányzatok

Beruházások 

Munkaadókat terhelő járulékok 

Működési kiadások összesen

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés

1. Személyi juttatások 

1.

Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként

Működési kiadások

3.
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6. számú melléklet

e Ft-ban e Ft-ban

Személyi 
juttatás

Munkaadó-
kat terhelő 
járulékok

Dologi 
kiadások

Egyéb folyó 
kiadások

Szoc.pol. 
ellát. és 

egyéb jutt.

Támog.ért. 
kiadások

Pénzeszk. 
átadások

Felhalmo-
zási kiad.

Tartalék
Hosszú 
lejáratú 
kötelez.

Rövid 
lejáratú 

hitel 

Személyi 
juttatás

Munkaadó-
kat terhelő 
járulékok

Dologi 
kiadások

Egyéb folyó 
kiadások

Szoc.pol. 
ellát. és 

egyéb jutt.

Támog.ért. 
kiadások

Pénzeszk. 
átadások

Felhalmo-
zási kiad.

Tartalék
Hosszú 
lejáratú 
kötelez.

Rövid 
lejáratú 

hitel 
51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45.

Víztermelés, -kezelés,         -
ellátás

360 000 0 0 122 369 122 369 0 0 122 369 122 369

Szennyvíz gyűjtése, 
tisztítása, elhelyezése

370 000 0 700 000 2 600 40 790 743 390 0 700 000 2 819 40 790 743 609

Egyéb nem vesz. hull. 
válog., begyűjt., száll.

381 102 21 250 21 250 21 250 21 250

Hulladékgyűjtő sziget 381 103 42 500 42 500 84 972 84 972

Illegális hulladéklerakó 
felszámolás

381 104 28 750 28 750 39 034 39 034

Hulladékudvar 382 101 12 500 12 500 12 500 12 500

Lakó- és nem lakó épület 
építése

412 000 0 57 103 57 103 0 57 103 57 103

Út, autópálya építése 421 100 0 36 352 36 352 0 36 683 36 683

Folyadék szállítására 
szolgáló közmű építése

422 100 0 0 0 0 467 011 0 467 011 0 0 0 0 467 728 0 467 728

Városi és elővárosi közúti 
személyszállítás

493 102 0 0 45 588 0 0 0 0 45 588 0 0 59 470 0 0 0 0 59 470

Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése, fenntart.

522 110 3 750 3 750 3 750 0 3 750

Folyóirat, időszaki 
kiadvány kiadása

581 400 0 0 49 819 0 0 0 0 0 0 0 0 49 819 0 0 49 819 0 0 0 0 0 0 0 0 49 819

Televízióműsor 
összeállítása, szolgált.

602 000 63 000 0 0 63 000 70 443 0 0 70 443

Saját tulajdonú ingatlan 
adásvétele

681 000 0 0 0 0 0 0 37 000 37 000 0 0 0 0 0 0 37 000 37 000

Lakóingatlan bérbeadása, 
üzemelt.

682 001 0 0 5 625 0 0 0 0 0 0 0 0 5 625 0 0 5 625 0 0 0 0 0 0 0 0 5 625

Nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemelt.

682 002 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 0 0 5 150 0 0 5 150 0 0 0 0 0 0 0 0 5 150

Állat-egészségügyi ellátás 750 000 17 200 0 17 200 19 733 0 19 733

Építményüzemeltetés 811 000 0 0 143 625 0 1 500 0 0 145 125 0 0 164 361 0 1 500 0 0 165 861

Önkormányzati jogalkotás 841 112 64 199 16 935 13 780 150 0 0 0 0 0 0 0 95 064 64 199 16 935 13 818 150 0 0 0 0 0 0 0 95 102

Országűlési képviselő- 
választásokhoz tart. tev.

841 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önkorm.-i képviselő- 
választásokhoz tart. tev.

841 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kisebbségi önk.-i képv.- 
választásokhoz tart. tev.

841 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Európai Parl. képviselő-
választásokhoz tart. tev.

841 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Orsz. és helyi népsza-
vazáshoz kapcs. tev.

841 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önkorm. és többcélú 
kistérs. társ. igazg. tev.

841 126 941 569 238 071 618 365 307 380 9 000 32 683 125 727 14 250 0 33 560 898 426 3 219 031 946 855 239 136 770 878 310 443 9 000 32 403 125 727 21 491 0 33 560 898 426 3 387 919

Tel. kisebbségi önkorm. 
igazgatási tevékenys.

841 127 6 776 0 0 0 0 6 776 6 776 0 0 0 0 6 776

Adó, illeték kiszabása, 
beszedése, adóellenőrz.

841 133 72 858 18 485 37 368 400 0 0 0 0 0 0 0 129 111 72 858 18 485 37 370 400 0 0 0 1 125 0 0 0 130 238

Pályázat- és támogatás-
kezelés, ellenőrzés

841 163 20 881 5 219 6 301 100 0 0 0 0 0 0 0 32 501 20 881 5 219 6 301 100 0 0 0 0 0 0 0 32 501

Településpolitikai támog. 
és tevékenys.

841 354 0 0 0 0 978 819 0 978 819 0 0 210 0 981 685 0 981 895

Közlekedés fejleszté-sének 
támogatása

841 355 0 0 0 0 279 450 0 279 450 0 0 0 0 279 450 0 279 450

Önk. közbesz. eljár. leb. 
összefüggő szolg.

841 401 9 349 2 399 34 138 60 0 0 0 0 0 0 0 45 946 9 349 2 399 36 388 60 0 0 0 0 0 0 0 48 196

Közvilágítás 841 402 162 500 831 163 331 178 800 831 179 631

Város- és községgazd. 
m.n.s. szolgáltatások

841 403 0 0 337 766 0 0 0 81 875 419 641 0 0 353 039 0 0 0 86 963 440 002

Fejezeti és általános 
tartalékok elszámolása

841 908 433 225 433 225 415 053 415 053

Közterület rendjének 
fenntartása

842 421 31 304 7 633 30 667 1 100 0 8 000 0 78 704 31 304 7 633 31 837 1 100 0 8 000 0 79 874

A polgári védelem ágazati 
feladatai

842 531 3 365 868 3 360 0 0 0 0 0 0 0 0 7 593 3 565 922 3 928 0 0 0 0 0 0 0 0 8 415

Alapfokú okt. intézm., 
programj. komplex tám.

852 000 0 0 21 0 0 0 21 0 0 21 0 0 0 21

Ált. isk. tanulók nappali 
rendsz. nev., okt. (1-4.é)

852 011 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000

Ált. isk. tanulók nappali 
rendsz. nev., okt. (5-8.é)

852 021 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000

Alapf.műv.okt.képző-és 
iparm.táncm.szín- és báb

852 032 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000

Középfokú okt. intézm 
progr. komplex tám.

853 000 0 0 0 0 290 815 0 290 815 18 255 4 929 130 940 0 133 518 0 287 642

Szociális ösztöndíjak 854 234 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500

Egyéb pénzbeli hallgatói 
juttatások, ösztöndíjak 

854 236 0 19 000 19 000 0 19 000 19 000

Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 
komplex fejleszt. tám.

862 000 0 0 0 0 934 276 0 934 276 0 0 0 0 1 025 208 0 1 025 208

Kábítószeer-megelőzés 
programjai tevékenys.

869 045 0 0 2 090 0 0 0 2 090 0 0 2 090 0 0 0 2 090

Rendszeres szociális segély 882 111 0 166 000 166 000 0 166 000 166 000

Időskorúak járadéka 882 112 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000

Lakásfenntartási tám. 
normatív alapon

882 113 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000

Helyi rendszeres 
lakásfenntartási tám.

882 114 0 4 500 4 500 0 4 500 4 500

Ápolási díj alanyi jogon 882 115 12 960 54 000 66 960 12 960 54 000 66 960

Ápolási díj méltányossági 
alapon

882 116 8 160 34 000 42 160 8 160 34 000 42 160

Rendszeres 
gyermekvédelmi pénzbeli 

882 117 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000

Kegészítő gyermekvédelmi 
támogatás

882 118 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000

Óvodáztatási támogatás 882 119 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500

Átmeneti segély 882 122 17 000 17 000 17 069 17 069

Temetési segély 882 123 7 000 7 000 7 000 7 000

Rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás

882 124 31 500 31 500 33 020 33 020

Mozgáskorlátozottak 
közlekedési támogatása

882 125 1 300 1 300 1 300 1 300

Egyéb önkormányzati eseti 
pénzbeli ellátások

882 129 18 900 18 900 18 910 18 910

Adósságkezelési 
szolgáltatás

882 201 18 000 18 000 18 000 18 000

Közgyógyellátás 882 202 5 500 5 500 5 792 5 792

Köztemetés 882 203 3 500 3 500 3 500 3 500

Otthonteremtési 
támogatás

889 935 5 000 5 000 5 000 5 000

Gyermektartási díj 
megelőlegezése

889 936 5 000 5 000 5 000 5 000

Munkáltatók által nyújtott 
lakástámog.

889 943 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000

Esélyegy. előseg. célzó 
ált.,komplex tev.és prog.

890 111 20 000 5 400 19 623 0 0 0 45 023 8 738 2 662 20 644 0 0 0 32 044

Civil szervezetek működési 
támogatása

890 301 0 0 0 0 0 0

Civil szervezetek program- 
és egyéb tám.

890 302 0 19 345 19 345 0 20 840 20 840

Közcélú foglalkoztatás 890 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyházak közösségi és 
hitéleti tevékenys. tám.

890 506 0 0 0 0 0 0

Egyéb m.n.s. közösségi, 
társadalmi tevék. tám.

890 509 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000

Kulturális műsorok, 
rendezv., kiállít. szervez.

900 400 18 818 12 552 0 31 370 22 818 8 552 0 31 370

Sporttevékenység 
támogatása

931 201 0 96 733 0 96 733 0 96 733 0 96 733

Fogyatékos. élők ver-
senysport tev. és tám.

931 203 0 1 440 1 440 0 1 440 1 440

POLG. HIVATAL 
KIAD. ÖSSZESEN

1 163 525 316 130 1 730 330 309 190 470 200 732 683 352 000 3 291 838 433 225 33 560 898 426 9 731 107 1 176 004 319 440 2 151 965 312 253 472 091 732 403 349 714 3 242 841 415 053 33 560 898 426 10 103 750

360 000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381 102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381 103 Hulladékgyűjtő sziget
381 104 Illegális hulladéklerakó felszámolás
382 101 Hulladékudvar
412 000 Lakó- és nem lakó épület építése
421 100 Út, autópálya építése
422 100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
493 102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (karbantartás) 
581 400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
602 000 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
681 000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750 000 Állat-egészségügyi ellátás
811 000 Építményüzemeltetés
841 112 Önkormányzati jogalkotás
841 114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz tartozó tevékenység
841 115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841 116 Országos, települési és területi kisebbségi ömkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841 117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841 118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841 126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841 127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841 129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása
841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841 163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841 354 Településpolitikai támogatások és tevékenységek
841 355 Közlekedés fejlesztésének támogatása
841 401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841 402 Közvilágítás
841 403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841 908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
842 421 Közterület rendjének fenntartása
842 531 A polgári védelem ágazati feladatai
851 011 Óvodai nevelés, ellátás
852 000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852 032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészti ágban
854 234 Szociális ösztöndíjak
854 236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 
862 000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
869 045 Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenységei
882 111 Rendszeres szociális segély
882 112 Időskorúak járadéka
882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882 115 Ápolási díj alanyi jogon
882 116 Ápolási díj méltányossági alapon
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882 118 Kegészítő gyermekvédelmi támogatás
882 119 Óvodáztatási támogatás
882 122 Átmeneti segély
882 123 Temetési segély
882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882 201 Adósságkezelési szolgáltatás
882 202 Közgyógyellátás
882 203 Köztemetés
889 935 Otthonteremtési támogatás
889 936 Gyermektartási díj megelőlegezése
889 943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890 111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890 301 Civil szervezetek működési támogatása
890 302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890 441 Közcélú foglalkoztatás
890 506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
890 509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
900 400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
931 201 Sporttevékenység támogatása
931 203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása

841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása (Fntb.) (Fntb.)

2011. évi módosított előirányzat

Összesen

                          ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

                                                     Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

Szak-
feladat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

2011. évi eredeti előirányzat

Megnevezés
Összesen

Másolat eredetijeköltségvetés mód  1 0.xls 1



7. számú melléklet

e Ft-ban e Ft-ban

Fők.
szla

2011. évi                
eredeti 

előirányzat 

2011. évi                
módosított 
előirányzat 

1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 3721. 0 0

1. Központi költségvetési szervnek 37311. 0 0
1. 0 0 0
2.

2. Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek 37315. 32 683 32 403

1.
   Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó 
   rekultivációjára

2 683 2 403

2.    Fővárosi Önkormányzat támog. visszafizetés 30 000 30 000
3.
4.

3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37316. 0 0
1.
2.

3731. 32 683 32 403

1. Központi költségvetési szervnek 37411. 0 0

1.

2.
2. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37416. 700 000 700 000

1.
    Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 
    Önk. Társ. - csatorna projekt

700 000 700 000

2.
3.

3741. 700 000 700 000

37. 732 683 732 403

1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38111. 0 0

1.
Aszaló Község Önkormányzata:  árvízi természeti csapás által 
okozott károk enyhítése céljából

0 0

2.
2. Pénzügyi vállalkozásoknak 38112. 0 0

1.
2.

3. Egyéb vállalkozásoknak 38113. 84 400 84 619
1.       Szippant-Hat Konzorcium támogatása 2 600 2 819
2.       Septem Patika támogatása 1 800 1 800
3.      Érdi Sport Kft. - sport tev. szervez., koordinációja 80 000 80 000
4.
5.

4. Háztartásoknak 38114. 21 500 21 500
1.     Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 1 500 1 500
2.     Ösztöndíj program 16 000 16 000
3.     Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 3 000 3 000
4.     Vörösiszap katasztrófa miatt 2 család támog. 1 000 1 000
5.
6.

5. Non-profit szervezeteknek 38115. 138 997 136 492
1.    Érdi Kistérség Többcélú Társulás 18 033 18 033
2.    Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás 5 062 5 062
3.    Közép-Mo. Reg. Fejlesztési Tanács 700 700
4.    Érd és Térs. Szennyvízelv. Önkorm. Társulás 45 235 45 235

Megnevezés

Működési célú támogatásértékű kiadások

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

2. Működési célú támogatásértékű kiadások

3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

1. Működési célú pénzeszközátadások

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



7. számú melléklet

e Ft-ban e Ft-ban

Fők.
szla

2011. évi                
eredeti 

előirányzat 

2011. évi                
módosított 
előirányzat 

Megnevezés

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

5.    Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 3 197 3 197
6.     Corvnius TISZK működési hozzájárulás 1 700 1 700
7.     Nyugdíjas klubok támogatása 1 800 1 800
8.     Egyházközösségek támogatása 0 0
9.     Sportegyesületek támogatása 15 000 15 000

10.     Paralimpikonok támogatása 1 440 1 440
11.     Polgárőrség támogatása 8 000 8 000
12.     Civil alap: Tartalék 10 000 10 000
13.     Civil alap: Működési keret 1 000 1 210
14.     Civil alap: Pályázati önrész 0 0
15.     Civil alap: Egészségügyi keret 515 675
16.     Civil alap: Szociális keret 1 040 1 165
17.     Civil alap: Kulturális keret 2 490 2 490
18.     Civil alap:  Sport- és ifjúsági keret 1 733 2 533
19.     Civil alap: Idegenforg., EU-s és nemz.i kapcs.ker. 1 250 1 250
20.     Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 750 750
21.     Civil alap: Közrendvédelmi keret 0 0
22.     Kulturális alap 10 000 6 000
23.     Művészeti alap 2 552 2 552
24.     Pesovár F. AMI támogatása 3 000 3 000
25.     Marianum Általános Iskola támogatása 4 000 4 000
26.     Polgármesteri keret 500 700
27.

6. Egyéb külföldieknek 38117. 0 0
1.
2.

3811. 244 897 242 611

1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38211. 50 000 50 000
1.      Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 50 000 50 000
2.

2. Pénzügyi vállalkozásoknak 38212. 0 0
1.
2.

3. Egyéb vállalkozásoknak 38213. 0 0
1. 0 0 0
2.

4. Háztartásoknak 38214. 57 103 57 103
1.     Béket ér 3. Társasház - Panelprogram támog. 37 500 37 500
2.     Béket ér 4. Társasház - Panelprogram támog. 19 603 19 603
3.

5. Non-profit szervezeteknek 38215. 0 0
1.
2.

6. Egyéb külföldieknek 38217. 0 0
1.
2.

3821. 107 103 107 103

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 38. 352 000 349 714

1 084 683 1 082 117POLG. HIV. I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Működési célú pénzeszközátadások összesen

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen

költségvetés mód  1 0kieg.xls 2



8. számú melléklet

e Ft-ban

Fők.            
szla

2011. évi                     
eredeti 

előirányzat 

2011. évi                     
módosított 
előirányzat

115. 3 000 4 876
1. 1153. 0 475
2. 1154. 3 000 4 401

125. 2 209 648 2 260 803
1. 1251. 0 0

1252. 37 000 39 000
1.     Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj. 17 000 17 000

2.
    Svájci Alap pályázathoz kapcsolódó 
    szolgalmi jog alappítása

10 000 10 000

3.     Csatorna pályázathoz kapcsolódó ing.vás. 10 000 10 000
4.     17789/22 hrsz. Ingatlan 0 2 000
5.

1253. 757 081 802 891
1.     Épületek vásárlása, létesítése (Önk. Igazg.) 0 0
2.         Ingatlan  vásárlás, kártalanítás 0 0
3.         Önk. ingatlanok egyéb jogi rendezése 0 0
4.        Vegyes tulajd. ingatlanok felszámolása 0 0
5.        Egyéb épületek vásárlása 0 0
6.        Bíró András életjáradéki szerződés szer. 1 800 1 800

7.
    Kistérségi járóbeteg szakellátás
    KMOP-2007-4.3.

747 421 778 693

8.       Mihályffy ház vásárlása 7 860 7 860
9.     Épületek vásárlása, létesítése (Cégek) 0 0

10.
    Természettudományos oktatás
    módszertanának… TÁMOP-3.1.3-10/1

0 14 538

11.
1254. 1 415 567 1 418 912

1.     Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Ökig.) 0 0

2.
     Érd MJV Városközpont 
     KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003

783 055 785 348

3.
     Közösségi közlekedés felt. fejl.
    KMOP-2.3.1.B-08-2009-0012

223 560 223 560

4.
    Érd MJV vízellátási rendszerének 
     rekonstrukciója SH/3/32

373 609 373 609

5.     Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás 665 665
6.     Egyéb építmények vásárlása  (Cégek) 0 0
7.     Retyezáti u. útépítése 28 080 28 080
8.     Facélia u. útépítés 6 598 6 863

9.
     Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés 
     KMOP-3.3.1.B-2008-0028    RÁVNA

0 717

10.      Szakorvosi parkoló 0 70
11.

3. 1315. 233 835 118 757
1. 13151. 0 9 974

13152. 233 835 108 783

1.
    Természettudományos oktatás
    módszertanának… TÁMOP-3.1.3-10/1

232 652 68 932

2.     Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. 400 1 173
3.    4 db zagyszivattyú beszerzése 783 783
4.     Egyéb gépek, berend. és felszerel. vás. (Cégek) 0 0
5.    Szakorvosi eszközbeszerzés 0 35 895
6.    Szennyvízátemelő 0 2 000
7.

3. 13153. 0 0
4. 13154. 0 0

4. 1325. 6 000 6 000
17. 0 0

1. 1712. 0 0
2. 1732. 0 0

6. 2 452 483 2 390 436

7. 1821. 605 383 594 483

Épületek vásárlása, létesítése

Megnevezés

Járművek vásárlása
Részvények, részesedések, államkötvények5.

Immateriális javak vásárlása

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.

Képzőművészeti alkotások vásárlása

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Beruházási kiadások 

Beruházási kiadások ÁFA-ja

Hangszerek vásárlása

Beruházási kiadások

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

Különféle államkötvények vásárlása

2.

Részvények, részesedések vásárlása

3.

Szellemi termékek vásárlása
2.

4.

Földterületek vásárlása
Telkek vásárlása

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

2.

1.

Vagyoni értékű jogok vásárlása

1.

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



8. számú melléklet

e Ft-ban

Fők.            
szla

2011. évi                     
eredeti 

előirányzat 

2011. évi                     
módosított 
előirányzat

Megnevezés

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

1. 3 057 866 2 984 919

126. 180 777 199 937
1263. 50 250 69 410

1.       Épületek felújítása  (Vg.) 0 0
2.       Hunyadi Ált. Isk. épületfelújítás 50 250 50 250
3.     Épületek felújítása (Fibi ház) 0 0

4.
Természettudományos oktatás módszertanának.. 
TÁMOP-3.1.3-10/1

0 19 160

5.
1264. 130 527 130 527

1.     Egyéb építmények felújítása   (ÉTV) 130 527 130 527
2.     Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) 0 0
3.     Egyéb építmények felújítása (Cégek) 0 0
4.     Egyéb építmények felújítása (Út) 0 0
5.

1316. 0 0
1. 13161. 0 0
2. 13162. 0 0
3. 13163. 0 0
4. 13164. 0 0

3. 1326. 0 0

4. 180 777 199 937

5. 1811. 45 195 49 985

225 972 249 922

Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1942. 8 000 8 000
1. Pénzügyi vállalk. nyújtott műk. célú tám. 19322. 0 0
2. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök 194242. 8 000 8 000

8 000 8 000

4. 3 291 838 3 242 841

1.

1.

Tartósan adott kölcsönök összesen

Egyéb építmények felújítása2.

Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása
Képzőművészeti alkotások felújítása
Hangszerek felújítása

3.
1.

Felújítási kiadások

Tartósan adott kölcsönök

Ingatlanok felújítása

Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása

Épületek felújítása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre

Beruházási kiadások összesen

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felújítási kiadások összesen

Felújítási kiadások

2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

Járművek felújítása

Felújítási kiadások ÁFA-ja

1.

2.

költségvetés mód  1 0kieg.xls 2



9. számú melléklet

e Ft-ban

2011. évi eredeti 
előirányzat 

2011. évi mód. 
előirányzat 

841 908-9 841 908-9
Fejezeti és ált. 

tartalékok elsz.
Fejezeti és ált. 

tartalékok elsz.
01 01

1. 59211. 100 000 123 721

170 680 134 632
1. Polgármesteri/alpolgármesteri keret 12 000 12 000
2. Védelmi feladatok 5 000 4 178
3. Ifjusági- és drogmegelőzési program 2 000 2 000
4. Nevelőszülői hálózat kiépítése 15 000 15 000
5. Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 82 623 62 797
6. Idősügyi Tanács működési költségei 600 600

7.
ÁROP 211/2010 "Készségfejlesztés az önkormányzatok-nál" a 
Polg. Hiv. köztisztviselőinek képzése pályázat

425 425

8. HPV vírus szűrés 5 000 5 000
9. Közfoglalkoztatás önrész  6-8 órás 12 000 12 000

10. Közfoglalkoztatás önrész 4 órás 5 000 5 000
11. Városi sportrendezvények 3 500 3 500

12.
Támogatáskezelő 21/2010 (V.13.) számú OKM rendelet - 
oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzése

20 674 5 274

13.
Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz 
hozzájárulás

4 500 4 500

14.
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz 
szükséges önrész: Budafoki úton történő gyalogos átkelőhely 
kialakítása

600 600

15.
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz 
szükséges önrész: Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely 
kialakítása

500 500

16.
Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai 
Kollégiuma által közzétett pályázathoz szükséges saját forrás és 
nevezési díj: Magyar Földrajzi Múzeum felújítása

866 866

17.
Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás 
kiadásai

392 392

20 307 17 900
1. Pedagógiai szakszolgáltatások szervezésének támogatása 1 360 92
2. Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 500 2 500
3. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 500 2 500
4. Nyári napközis tábor 6 500 6 500
5. Helyi önk. által fenntartott múzeumok szakm. tám. p. önr. 2 000 2 000

6.
Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-
0005 pályázat nem elszámolható kiadásai

575 575

7.
5/2010.OKM Rendelet (képesség-kibontakoztató, integrációs 
felkészítés)

1 497 0

8. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 3 375 3 375
9. OKM - Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés 0 358

10.
592122. 190 987 152 532

113 238 109 800
1. Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész 5 000 5 000
2. Fundoklia-völgy 2010. évi természetvédelmi feladataira 2 000 2 000
3. "30T Köz-Tér Revitalizációs pályázat" szolg. Áfa 125 125

4.
Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok 
"TÁMOP-5.2.5.A-10/1 c. pályázat

500 500

5. ASP előkészítés költségei 6 313 2 875

6.
"Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" című 
KEOP-2009-2.2.3/A számú pályázat előkészítési költsége

5 000 5 000

7.
"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" 
KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1. pályázatok 
előkészítési költségei

5 000 5 000

8. Belvízvédelmi pályázati önrész (Képviselői keret) 30 000 30 000
9. Képviselői keret 44 000 44 000

10. Életjáradék 10 000 10 000
11. Kerékpáros intézkedési terv 5 300 5 300
12.

29 000 29 000
1. Tűzoltóság pályázati önrész 19 000 19 000
2. Közoktatási eszközfejlesztés 10 000 10 000
3.

592123. 142 238 138 800
283 918 244 432

49 307 46 900
59212. 333 225 291 332

3. 433 225 415 053

Megnevezés

1.

2.

Működési célú céltartalékok

Felhalmozási célú céltartalékok

1.

2.

Intézményi feladatok céltartalékai

Céltartalékok

Polgármesteri Hivatal céltartalékai

Intézményi feladatok céltartalékai

Polgármesteri Hivatal céltartalékai

Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen

1.

2.

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

Általános tartalék

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok előirányzatai

Fők.            
szla

2.

Felhalmozási célú céltartalékok összesen

Céltartalékok összesen

Működési célú céltartalékok összesen

Intézményi feladatok céltartalékai összesen

Másolat eredetijeköltségvetés mód  1 0.xls 1



10. számú melléklet

e Ft-ban

Működési 
bevételek

Felhalm. 
bevételek

Támog.ért. 
bevét.

Péneszköz-
átvételek

Pénzma-
radvány

Támogatás
Működési 
bevételek

Felhalm. 
bevételek

Támog.ért. 
bevét.

Péneszköz-
átvételek

Pénzma-
radvány

Támogatás

91. 93. 46. 47. 981. 941. 91. 93. 46. 47. 981. 941.

1. Vörösmarty Mihály Gimnázium 16 730 0 0 0 0 264 684 281 414 16 730 0 0 0 1 075 270 566 288 371
2. Kós Károly Szakképző Iskola 2 758 0 0 0 0 183 741 186 499 3 619 0 1 543 0 533 184 886 190 581
3. Szepes Gyula Művelődési Központ 21 464 0 0 0 0 56 856 78 320 21 464 0 0 0 3 612 57 065 82 141
4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 4 000 0 0 0 0 72 201 76 201 4 000 0 1 219 0 3 029 74 709 82 957
5. Szociális Gondozó Központ 93 305 0 0 0 0 446 858 540 163 93 305 0 0 0 6 037 448 457 547 799
6. Szakorvosi Rendelőintézet 49 000 0 895 909 0 0 0 944 909 49 000 0 895 909 0 41 452 1 577 987 938
7. Érd Városi Tűzoltóság 34 500 0 0 0 0 471 990 506 490 34 500 0 0 0 4 542 472 854 511 896
8. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 150 000 0 0 0 0 688 452 838 452 150 000 0 0 0 426 377 689 547 1 265 924

9.1. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 3 600 0 0 0 0 116 191 119 791 3 600 0 0 0 209 116 716 120 525
9.2. Intézményi Gondnokság saját 274 424 0 0 0 0 229 021 503 445 274 424 0 0 0 78 930 229 003 582 357
9.3. Magyar Földrajzi Múzeum 1 100 0 0 0 0 42 475 43 575 1 100 0 0 0 1 320 42 667 45 087
9.4.       Szivárvány Óvoda saját 0 0 0 0 0 103 852 103 852 0 0 0 0 1 640 104 626 106 266
9.5.       Kisfenyves Óvoda 0 0 0 0 0 52 448 52 448 0 0 0 0 452 53 218 53 670
9.6.       Meseház Óvoda 0 0 0 0 0 34 621 34 621 0 0 0 0 164 35 193 35 357
9.7.       Napsugár Óvoda 0 0 0 0 0 33 581 33 581 0 0 0 0 25 33 794 33 819
9.8.       Tusculanum Óvoda 0 0 0 0 0 77 519 77 519 0 0 0 0 825 78 533 79 358
9.9. Szivárvány Óvoda összesen 0 0 0 0 0 302 021 302 021 0 0 0 0 3 106 305 364 308 470
9.10.        Kincses Óvoda saját 7 830 0 0 0 0 72 505 80 335 7 830 0 0 0 268 72 945 81 043
9.11.        Riminyáki Tagóvoda 0 0 0 0 0 18 655 18 655 0 0 0 0 140 19 078 19 218
9.12.        Kutyavári Tagóvoda 0 0 0 0 0 61 348 61 348 0 0 0 0 154 61 755 61 909
9.13.        Tállya Tagóvoda 0 0 0 0 0 25 398 25 398 0 0 0 0 275 25 869 26 144
9.14.        Fácán Tagóvoda 0 0 0 0 0 43 709 43 709 0 0 0 0 287 44 593 44 880
9.15.        Harkály Tagóvoda 0 0 0 0 0 27 896 27 896 0 0 0 0 144 28 264 28 408
9.16.        Tündérkert Tagóvoda 0 0 0 0 0 34 066 34 066 0 0 0 0 353 35 016 35 369
9.17.        Ófalusi Tagóvoda 0 0 0 0 0 34 659 34 659 0 0 0 0 196 36 051 36 247
9.18. Kincses Óvoda  összesen 7 830 0 0 0 0 318 236 326 066 7 830 0 0 0 1 817 323 571 333 218

9. Intézményi Gondnokság összesen 286 954 0 0 0 0 1 007 944 1 294 898 286 954 0 0 0 85 382 1 017 321 1 389 657
10.1. Bolyai J. Ált. Isk. saját 6 300 0 0 0 0 238 577 244 877 6 300 0 0 0 701 242 373 249 374
10.2. Móra F. Ált. Isk. 70 0 0 0 0 101 161 101 231 70 0 0 0 0 101 867 101 937
10.3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 4 500 0 0 0 0 159 180 163 680 4 500 0 0 0 529 161 294 166 323
10. Bolyai J. Ált. Isk. összesen 10 870 0 0 0 0 498 918 509 788 10 870 0 0 0 1 230 505 534 517 634

11.1. Széchenyi I. Ált. Isk. saját 3 976 0 0 0 0 195 832 199 808 3 976 0 0 0 4 522 197 648 206 146
11.2. Hunyadi M. Ált. Isk. 1 985 0 0 0 0 107 997 109 982 1 985 0 0 0 3 793 110 136 115 914
11. Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 5 961 0 0 0 0 303 829 309 790 5 961 0 0 0 8 315 307 784 322 060

12.1. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 7 000 0 0 0 0 235 278 242 278 7 000 0 0 0 1 539 237 298 245 837
12.2. Gárdonyi G. Ált. Isk. 4 732 0 0 0 0 158 599 163 331 4 732 0 0 0 1 110 164 191 170 033
12.3. Teleki S. Ált. Isk. 1 200 0 0 0 0 161 045 162 245 1 200 0 0 0 1 587 165 129 167 916
12.4. Lukin László AMI 8 900 0 0 0 0 102 320 111 220 8 900 0 0 0 0 102 725 111 625
12. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 21 832 0 0 0 0 657 242 679 074 21 832 0 0 0 4 236 669 343 695 411

697 374 0 895 909 0 0 4 652 715 6 245 998 698 235 0 898 671 0 585 820 4 699 643 6 882 369INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2011. évi eredeti előirányzat
Sor-
szám

Megnevezés     Bevételek 
összesen

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei

2011. évi módosított előirányzat

Bevételek 
összesen

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



11. szúmú melléklet

e Ft-ban

Személyi 
juttatás

M.adókat 
terhelő 

járulékok

Dologi 
kiadások

Egyéb 
folyó 

kiadások

Ellátottak 
pénzb. jutt.

Támog.ért. 
kiad.

Pénzeszk. 
átadások

Felhalmo-
zási kiad.

Személyi 
juttatás

M.adókat 
terhelő 

járulékok

Dologi 
kiadások

Egyéb 
folyó 

kiadások

Ellátottak 
pénzb. jutt.

Támog.ért. 
kiad.

Pénzeszk. 
átadások

Felhalmo-
zási kiad.

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1.

1. Vörösmarty Mihály Gimnázium 194 986 49 605 29 080 5 103 2 640 0 0 0 281 414 199 552 50 762 29 629 5 112 2 640 0 106 570 288 371
2. Kós Károly Szakképző Iskola 122 253 30 864 26 005 3 128 4 249 0 0 0 186 499 123 778 31 250 26 094 3 128 6 331 0 0 0 190 581
3. Szepes Gyula Művelődési Központ 39 608 9 841 28 206 665 0 0 0 0 78 320 39 784 9 874 31 818 665 0 0 0 0 82 141
4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 44 147 11 069 20 470 515 0 0 0 0 76 201 45 191 11 299 24 812 515 0 0 0 1 140 82 957
5. Szociális Gondozó Központ 294 360 69 539 163 740 12 140 384 0 0 0 540 163 295 695 69 803 166 281 12 140 2 554 0 0 1 326 547 799
6. Szakorvosi Rendelőintézet 383 622 104 700 445 587 8 500 0 0 0 2 500 944 909 404 634 110 265 452 039 8 500 0 0 0 12 500 987 938
7. Érd Városi Tűzoltóság 364 737 100 203 32 450 9 100 0 0 0 0 506 490 367 602 100 913 34 281 9 100 0 0 0 0 511 896
8. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 255 905 65 368 485 833 15 150 0 0 0 16 196 838 452 256 813 65 555 907 080 15 150 0 0 0 21 326 1 265 924

9.1. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 86 852 21 756 10 189 994 0 0 0 0 119 791 87 297 21 841 10 393 994 0 0 0 0 120 525
9.2. Intézményi Gondnokság saját 16 530 4 143 470 048 12 724 0 0 0 0 503 445 16 856 4 223 548 554 12 724 0 0 0 0 582 357
9.3. Magyar Földrajzi Múzeum 26 619 6 501 10 138 317 0 0 0 0 43 575 27 428 6 707 10 635 317 0 0 0 0 45 087
9.4.       Szivárvány Óvoda saját 71 592 18 174 13 055 1 031 0 0 0 0 103 852 72 542 18 398 14 295 1 031 0 0 0 0 106 266
9.5.       Kisfenyves Óvoda 36 342 9 238 6 377 491 0 0 0 0 52 448 37 312 9 471 6 396 491 0 0 0 0 53 670
9.6.       Meseház Óvoda 24 811 6 339 3 140 331 0 0 0 0 34 621 25 368 6 468 3 190 331 0 0 0 0 35 357
9.7.       Napsugár Óvoda 23 277 5 885 4 082 337 0 0 0 0 33 581 23 455 5 920 4 107 337 0 0 0 0 33 819
9.8.       Tusculanum Óvoda 48 821 12 377 15 661 660 0 0 0 0 77 519 50 046 12 659 15 993 660 0 0 0 0 79 358
9.9. Szivárvány Óvoda összesen 204 843 52 013 42 315 2 850 0 0 0 0 302 021 208 723 52 916 43 981 2 850 0 0 0 0 308 470
9.10.        Kincses Óvoda saját 46 037 11 496 22 042 760 0 0 0 0 80 335 46 722 11 634 21 927 760 0 0 0 0 81 043
9.11.        Riminyáki Tagóvoda 11 809 2 956 3 726 164 0 0 0 0 18 655 12 087 3 010 3 957 164 0 0 0 0 19 218
9.12.        Kutyavári Tagóvoda 44 221 11 230 5 284 613 0 0 0 0 61 348 44 650 11 313 5 333 613 0 0 0 0 61 909
9.13.        Tállya Tagóvoda 17 993 4 592 2 570 243 0 0 0 0 25 398 18 497 4 703 2 701 243 0 0 0 0 26 144
9.14.        Fácán Tagóvoda 30 271 7 728 5 285 425 0 0 0 0 43 709 31 197 7 922 5 336 425 0 0 0 0 44 880
9.15.        Harkály Tagóvoda 19 508 5 008 3 136 244 0 0 0 0 27 896 19 915 5 098 3 151 244 0 0 0 0 28 408
9.16.        Tündérkert Tagóvoda 24 390 6 211 3 138 327 0 0 0 0 34 066 25 430 6 443 3 169 327 0 0 0 0 35 369
9.17.        Ófalusi Tagóvoda 24 772 6 340 3 221 326 0 0 0 0 34 659 25 645 6 536 3 740 326 0 0 0 0 36 247
9.18. Kincses Óvoda  összesen 219 001 55 561 48 402 3 102 0 0 0 0 326 066 224 143 56 659 49 314 3 102 0 0 0 0 333 218

9. Intézményi Gondnokság összesen 553 845 139 974 581 092 19 987 0 0 0 0 1 294 898 564 447 142 346 662 877 19 987 0 0 0 0 1 389 657
10.1. Bolyai J. Ált. Isk. saját 160 322 41 346 35 510 4 807 2 892 0 0 0 244 877 162 885 41 935 36 855 4 807 2 892 0 0 0 249 374
10.2. Móra F. Ált. Isk. 72 532 18 216 6 943 2 532 1 008 0 0 0 101 231 73 151 18 303 6 943 2 532 1 008 0 0 0 101 937
10.3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 105 668 27 184 24 988 3 320 2 520 0 0 0 163 680 107 834 27 661 24 988 3 320 2 520 0 0 0 166 323
10. Bolyai J. Ált. Isk. összesen 338 522 86 746 67 441 10 659 6 420 0 0 0 509 788 343 870 87 899 68 786 10 659 6 420 0 0 0 517 634

11.1. Széchenyi I. Ált. Isk. saját 137 615 35 397 19 528 4 521 2 747 0 0 0 199 808 139 397 35 758 22 433 5 389 3 169 0 0 0 206 146
11.2. Hunyadi M. Ált. Isk. 73 291 18 867 13 921 2 342 1 561 0 0 0 109 982 75 847 19 489 16 227 2 790 1 561 0 0 0 115 914
11. Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 210 906 54 264 33 449 6 863 4 308 0 0 0 309 790 215 244 55 247 38 660 8 179 4 730 0 0 0 322 060

12.1. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 162 831 41 561 28 256 5 178 4 452 0 0 0 242 278 164 237 41 871 30 099 5 178 4 452 0 0 0 245 837
12.2. Gárdonyi G. Ált. Isk. 109 514 27 803 19 569 3 362 3 083 0 0 0 163 331 113 113 28 665 21 810 3 362 3 083 0 0 0 170 033
12.3. Teleki S. Ált. Isk. 109 682 28 078 17 781 3 728 2 976 0 0 0 162 245 112 078 28 645 20 489 3 728 2 976 0 0 0 167 916
12.4. Lukin László AMI 81 961 20 065 6 551 2 643 0 0 0 0 111 220 82 299 20 132 6 551 2 643 0 0 0 0 111 625
12. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 463 988 117 507 72 157 14 911 10 511 0 0 0 679 074 471 727 119 313 78 949 14 911 10 511 0 0 0 695 411

3 266 879 839 680 1 985 510 106 721 28 512 0 0 18 696 6 245 998 3 328 337 854 526 2 521 306 108 046 33 186 0 106 36 862 6 882 369INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN

Sor-
szám

Megnevezés     

2011. évi eredeti előirányzat

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai

2011. évi módosított előirányzat

Kiadások 
összesen

Kiadások 
összesen

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



12. számú melléklet

e Ft-ban

Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin

       Működési bevételek 91. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Támogatásértékű bevételek 46. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Pénzeszközátvételek 47. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Pénzmaradvány 981. 183 889 869 491 98 724 68 94 3 416
       Támogatás 941. 420 420 420 420 420 420 420 420 3 360

       BEVÉTLEK ÖSSZESEN 603 1 309 1 289 911 518 1 144 488 514 6 776

       Személyi juttatás 51-52. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Munkaadókat terhelő járulékok 53. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Dologi kiadások 54-56. 603 1 309 1 289 911 518 1 144 488 514 6 776
       Egyéb folyó kiadások 57. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Támogatásértékű kiadások 37. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 38. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Felhalmozási kiadások 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       KIADÁSOK ÖSSZESEN 603 1 309 1 289 911 518 1 144 488 514 6 776

Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin

       Működési bevételek 91. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Támogatásértékű bevételek 46. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Pénzeszközátvételek 47. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Pénzmaradvány 981. 183 889 869 491 98 724 68 94 3 416
       Támogatás 941. 420 420 420 420 420 420 420 420 3 360

       BEVÉTLEK ÖSSZESEN 603 1 309 1 289 911 518 1 144 488 514 7 290

       Személyi juttatás 51-52. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Munkaadókat terhelő járulékok 53. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Dologi kiadások 54-56. 603 1 309 1 289 911 518 1 144 488 514 6 776
       Egyéb folyó kiadások 57. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Támogatásértékű kiadások 37. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 38. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       Felhalmozási kiadások 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       KIADÁSOK ÖSSZESEN 603 1 309 1 289 911 518 1 144 488 514 6 776

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

Fők. 
szla ÖsszesenMegnevezés

BEVÉTELEK

2011. évi eredeti előirányzat
Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat

Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés
Fők. 
szla Összesen

2011. évi módosított előirányzat

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



13. számú melléklet

e Ft-ban

eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei.

Intézményi működési bevételek 91. 4 262 628 4 263 489 Működési kiadások 51-58. 10 993 261 12 053 738

Sajátos működési bevételek 92. 4 874 950 4 874 950 Támogatásértékű kiadások 37. 732 683 732 403

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 93. 903 300 903 300 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 38. 352 000 349 820

Központi költségv. kapott költségv. támog. 94. 3 079 211 3 084 469 Felhalmozási kiadások  11-13.; 
16-18.

18 713 484 18 682 653

Támogatásértékű bevételek 46. 14 247 588 14 250 350 Tartalék előirányzatok 59. 433 225 415 053

Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 47. 700 000 700 000

Tartósan adott kölcsönök 19. 4 000 4 000

Előző évi előir.-, pénzmar. igénybevétele 981. 135 213 1 418 704

Költségvetési bevételek összesen 28 206 890 29 499 262 Költségvetési kiadások összesen: 31 224 653 32 233 667

Finanszírozási bevételek 43. 5 039 749 4 756 391 Finanszírozási kiadások 43. 2 021 986 2 021 986

VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 33 246 639 34 255 653 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 33 246 639 34 255 653

2011. évi Kiadások

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérlege

Megnevezés Fők. szla.Fők. szlaMegnevezés
2011. évi Bevételek

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



14. számú melléklet

e Ft-ban

    Intézményi működési bevételek 1 048 358 1 085 051 1 123 028
    Sajátos működési bevételei 4 874 950 5 045 573 5 222 169
    Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 3 079 211 3 186 983 3 298 527
    Működési célú támogatásértékű  bevétel 1 121 694 1 160 953 1 201 586
    Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről 0 0 0
    Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 0
    Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök 283 358 293 276 303 541
    Hosszú lejáratú működési hitel 0
    Működési célú kötvénykibocsátás 1 240 000 1 283 400 1 328 319
    Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 416 0 0

Működési célú bevételek összesen: 11 650 987 12 055 236 12 477 170

    Személyi juttatások 4 430 404 4 585 468 4 745 960
    Munkaadókat terhelő járulékok 1 155 810 1 196 263 1 238 132
    Dologi kiadások 3 715 840 3 842 359 3 976 842
    Egyéb folyó kiadások 415 911 430 468 445 534
    Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás 498 712 516 167 534 233
    Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0
    Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 244 897 253 468 262 339
    Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése 0 0 0
    Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése 898 426 929 871 962 417
    Működési célú céltartalékok és általános tartalék 290 987 301 172 311 713

Működési célú kiadások összesen: 11 650 987 12 055 236 12 477 170

e Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek

    Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 903 300 934 916 967 638
    Felhalmozási  célú támogatásértékű bevételek 2 707 427 2 802 187 2 900 264
    Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 700 000 724 500 749 857
    Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése 4 000 4 140 4 285
    Hosszú lejáratú feljesztési célú hitel 11 391 11 790 12 203
    Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 0 0 0

Felhalmozási célú bevételek összesen: 4 326 118 4 477 533 4 634 247

Felhalmozási célú kiadások

    Beruházások kiadások 3 084 562 3 192 522 3 304 260
    Felújítási kiadások 225 972 233 881 242 067
    Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 732 683 758 327 784 868
    Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 107 103 110 852 114 732
    Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése 33 560 34 735 35 951
    Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése 0 0 0
    Felhalmozási célú céltartalékok 142 238 147 216 152 369

Felhalmozási célú kiadások összesen: 4 326 118 4 477 533 4 634 247

Város bevételei összesen: 15 977 105 16 532 769 17 111 417

Város kiadásai összesen: 15 977 105 16 532 769 17 111 417

Megjegyzés: Az Érdi Szennyvíízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül.

Működési célú bevételek

Működési célú kiadások

Megnevezés 2012. év 2013. év 

Megnevezés 2011. év 2012. év 

2011. év 

2010. év 

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYAZT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



15. számú melléklet

e Ft-ban

eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eEi.

Működési bevételek 0 0        Személyi juttatás 0 0
Támogatásértékű bevételek 0 0        Munkaadókat terhelő járulékok 0 0
Pénzeszközátvételek 0 0        Dologi kiadások 603 603
Pénzmaradvány 183 183        Egyéb folyó kiadások 0 0
Támogatás 420 420        Támogatásértékű kiadások 0 0

       Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0
       Felhalmozási kiadások 0 0

Költségvetési bevételek összesen 603 603 Költségvetési kiadások összesen 603 603

e Ft-ban

eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eEi.

Működési bevételek 0 0        Személyi juttatás 0 0
Támogatásértékű bevételek 0 0        Munkaadókat terhelő járulékok 0 0
Pénzeszközátvételek 0 0        Dologi kiadások 1 309 1 309
Pénzmaradvány 889 889        Egyéb folyó kiadások 0 0
Támogatás 420 420        Támogatásértékű kiadások 0 0

       Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0
       Felhalmozási kiadások 0 0

Költségvetési bevételek összesen 1 309 1 309 Költségvetési kiadások összesen 1 309 1 309

e Ft-ban

eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eEi.

Működési bevételek 0 0        Személyi juttatás 0 0
Támogatásértékű bevételek 0 0        Munkaadókat terhelő járulékok 0 0
Pénzeszközátvételek 0 0        Dologi kiadások 1 289 1 289
Pénzmaradvány 869 869        Egyéb folyó kiadások 0 0
Támogatás 420 420        Támogatásértékű kiadások 0 0

       Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0
       Felhalmozási kiadások 0 0

Költségvetési bevételek összesen 1 289 1 289 Költségvetési kiadások összesen 1 289 1 289

e Ft-ban

eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eEi.

Működési bevételek 0 0        Személyi juttatás 0 0
Támogatásértékű bevételek 0 0        Munkaadókat terhelő járulékok 0 0
Pénzeszközátvételek 0 0        Dologi kiadások 911 911
Pénzmaradvány 491 491        Egyéb folyó kiadások 0 0
Támogatás 420 420        Támogatásértékű kiadások 0 0

       Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0
       Felhalmozási kiadások 0 0

Költségvetési bevételek összesen 911 911 Költségvetési kiadások összesen 911 911

2011. évi Kiadások

2011. évi Bevételek
Megnevezés

2011. évi Kiadások

Megnevezés
2011. évi Bevételek

2011. évi Bevételek
Megnevezés

2011. évi Kiadások

Megnevezés

Megnevezés
2011. évi Kiadások

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés

Megnevezés

Megnevezés
2011. évi Bevételek

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



15. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

e Ft-ban

eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eEi.

Működési bevételek 0 0        Személyi juttatás 0 0
Támogatásértékű bevételek 0 0        Munkaadókat terhelő járulékok 0 0
Pénzeszközátvételek 0 0        Dologi kiadások 518 518
Pénzmaradvány 98 98        Egyéb folyó kiadások 0 0
Támogatás 420 420        Támogatásértékű kiadások 0 0

       Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0
       Felhalmozási kiadások 0 0

Költségvetési bevételek összesen 518 518 Költségvetési kiadások összesen 518 518

e Ft-ban

eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eEi.

Működési bevételek 0 0        Személyi juttatás 0 0
Támogatásértékű bevételek 0 0        Munkaadókat terhelő járulékok 0 0
Pénzeszközátvételek 0 0        Dologi kiadások 1 144 1 144
Pénzmaradvány 724 724        Egyéb folyó kiadások 0 0
Támogatás 420 420        Támogatásértékű kiadások 0 0

       Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0
       Felhalmozási kiadások 0 0

Költségvetési bevételek összesen 1 144 1 144 Költségvetési kiadások összesen 1 144 1 144

e Ft-ban

eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eEi.
Működési bevételek 0 0        Személyi juttatás 0 0
Támogatásértékű bevételek 0 0        Munkaadókat terhelő járulékok 0 0
Pénzeszközátvételek 0 0        Dologi kiadások 488 488
Pénzmaradvány 68 68        Egyéb folyó kiadások 0 0
Támogatás 420 420        Támogatásértékű kiadások 0 0

       Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0
       Felhalmozási kiadások 0 0

Költségvetési bevételek összesen 488 488 Költségvetési kiadások összesen 488 488

e Ft-ban

eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eEi.

Működési bevételek 0 0        Személyi juttatás 0 0
Támogatásértékű bevételek 0 0        Munkaadókat terhelő járulékok 0 0
Pénzeszközátvételek 0 0        Dologi kiadások 514 514
Pénzmaradvány 94 94        Egyéb folyó kiadások 0 0
Támogatás 420 420        Támogatásértékű kiadások 0 0

       Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 0 0
       Felhalmozási kiadások 0 0

Költségvetési bevételek összesen 514 514 Költségvetési kiadások összesen 514 514

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés
2011. évi Bevételek

Megnevezés

Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés
2011. évi Bevételek

Megnevezés
2011. évi Kiadások

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés
2011. évi Bevételek

Megnevezés
2011. évi Kiadások

2011. évi Kiadások

Megnevezés
2011. évi Bevételek

Megnevezés
2011. évi Kiadások

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

költségvetés mód  1 0kieg.xls 2



16. számú melléklet   

Sor-
szám

Megnevezés
2011. évi 

engedélyezett 
létszám

2011. évi 
módosítottt 

létszám

1.1. Polgármesteri Hivatal              246,00                 246,00    
1.2. Polgármesteri Hivatal - Településőrök                        -                             -      
1.3. Polgármesteri Hivatal - Közcélúak                        -                             -      
2. Vörösmarty Mihály Gimnázium                68,00                   70,50    
3. Kós Károly Szakképző Iskola                41,00                   41,00    
4. Szepes Gyula Művelődési Központ                22,00                   22,00    
5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár                19,50                   19,50    

6.1.        Családsegítő Szolgálat                  24,00                     24,00    
6.2.        Gyermekjóléti Központ                  17,00                     17,00    
6.3.        Átmeneti Ellátást Biztosító Központ                  13,00                     13,00    
6.4.        Habilitációs Központ                    8,00                       8,00    
6.5.        Időseket Ellátó Központ                  35,00                     35,00    
6.6.        Bölcsődei Ellátás                  43,00                     43,00    
6.7.        Gazdasági csoport                  24,00                     24,00    
6. Szociális Gondozó Központ              164,00                 164,00    
7. Szakorvosi Rendelőintézetintézet              200,10                 200,10    
8. Érd Város Hivatásos Tűzoltóság              121,00                 121,00    
9. Érdi Közterületfenntartó Intézmény              127,00                 127,00    

10.1. Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat                  35,00                     35,00    
10.2. Intézményi Gondnokság saját                    7,00                       7,00    
10.3. Magyar Földrajzi Múzeum                  12,00                     12,00    
10.4.         Szivárvány Óvoda saját                  37,00                     37,00    
10.5.         Kisfenyves Óvoda                  18,00                     18,00    
10.6.         Meseház Óvoda                  11,60                     11,60    
10.7.         Napsugár Óvoda                  12,00                     12,00    
10.8.         Tusculanum Óvoda                  24,50                     24,50    
10.9. Szivárvány Óvoda összesen               103,10                  103,10    

10.10.          Kincses Óvoda saját                  23,00                     23,00    
10.11.          Riminyáki Tagóvoda                    5,80                       5,80    
10.12.          Kutyavári Tagóvoda                  21,80                     21,80    
10.13.          Tállya Tagóvoda                    8,80                       8,80    
10.14.          Fácán Tagóvoda                  14,80                     14,80    
10.15.          Harkály Tagóvoda                    8,80                       8,80    
10.16.          Tündérkert Tagóvoda                  11,75                     11,75    
10.17.          Ófalusi Tagóvoda                  11,75                     11,75    
10.18. Kincses Óvoda  összesen               106,50                  106,50    

10. Intézményi Gondnokság összesen:              263,60                 263,60    
11.1. Bolyai János Általános Iskola saját                  60,50                     60,50    
11.2. Móra Ferenc Általános Iskola                  29,50                     29,50    
11.3. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola                  41,75                     41,75    
11. Bolyai János Általános Iskola összesen              131,75                 131,75    

12.1. Széchenyi István Általános Iskola saját                  58,00                     58,00    
12.2. Hunyadi Mátyás Általános Iskola                  30,00                     30,00    
12. Széchenyi István Általános Iskola összesen                88,00                   88,00    

13.1. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját                  67,25                     67,25    
13.2. Gárdonyi Géza Általános Iskola                  43,66                     43,66    
13.3. Teleki Sámuel Általános Iskola                  48,25                     48,25    
13.4. Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény                  35,10                     35,10    
13. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen              194,26                 194,26    
14. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ.                   3,00                      3,00    

          1 689,21              1 691,71    Mindösszesen

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek létszámkerete

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



17. számú melléklet

e Ft-ban e Ft-ban

Munka-
szervezet

Csatorna 
projekt

Összesen
Munka-

szervezet
Csatorna 
projekt

Összesen

1. 91. 7 170 3 207 100 3 214 270 7 170 3 207 100 3 214 270

2. 93. 0 0 0 0 0 0

3. 46. 22 645 10 395 822 10 418 467 22 645 10 395 822 10 418 467

4. 47. 0 0 0 0 0 0

5. 981. 52 797 79 000 131 797 52 797 79 000 131 797

6. 82 612 13 681 922 13 764 534 82 612 13 681 922 13 764 534

7. 43.,45. 0 3 505 000 3 505 000 0 3 505 000 3 505 000

8. 82 612 17 186 922 17 269 534 82 612 17 186 922 17 269 534

80 662 695 922 776 584 80 662 695 922 776 584

1. Személyi juttatások 51-52. 47 699 0 47 699 47 699 0 47 699

2. Munkaadókat terhelő járulékok 53. 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000

3. Dologi kiadások 54-56. 18 663 632 222 650 885 18 663 632 222 650 885

4. Egyéb folyó kiadások 57. 1 300 63 700 65 000 1 300 63 700 65 000

2. 37. 0 0 0 0 0 0

3. 38. 0 0 0 0 0 0

4.  11-13.; 16-18. 1 950 15 401 000 15 402 950 1 950 15 401 000 15 402 950

5. 59. 0 0 0 0 0 0

6. 82 612 16 096 922 16 179 534 82 612 16 096 922 16 179 534

7. 43.,45 0 1 090 000 1 090 000 0 1 090 000 1 090 000

8. 82 612 17 186 922 17 269 534 82 612 17 186 922 17 269 534

Tartalék előirányzatok

Költségvetési kiadások összesen:

Finanszírozási kiadások összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felhalmozási kiadások

1. Működési kiadások

Támogatásértékű kiadások

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Költségvetési bevételek összesen

Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Intézményi működési bevételek 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 

Támogatásértékű bevételek

Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai

2011.évi eredeti előirányzat
Fők. szlaMegnevezés

2011. évi módosított előirányzat

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



18. számú melléklet

e Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

1. Intézm. működési bev. 87 435 87 434 87 435 87 435 87 435 87 435 87 435 87 435 87 435 87 435 87 435 87 435 1 049 219
2. Sajátos működési bev. 406 246 406 245 406 246 406 245 406 246 406 246 406 246 406 246 406 246 406 246 406 246 406 246 4 874 950
3. Felhalm. és tőke jell. bev. 1 650 900 000 1 650 903 300
4. Közp. kv. kap. kv.-i tám. 257 039 257 039 257 039 257 039 257 040 257 039 257 039 257 039 257 039 257 039 257 039 257 039 3 084 469
5. Támogatásértékű bev. 319 323 319 324 319 323 319 324 319 324 319 324 319 323 319 324 319 323 319 324 319 323 319 324 3 831 883
6. Pénzeszk.átv. Áht-n kív. 350 000 350 000 700 000
7. Tart. adott kölcsönök 334 333 334 333 334 333 334 333 333 333 333 333 4 000
8. Előző évi ei., pm. igényb. 284 285 285 285 1 283 775 285 285 285 284 285 285 284 1 286 907
9. Finanszírozási bevét. 1 240 000 11 391 1 240 000

10. Működési kiadások 935 596 935 596 935 596 935 596 935 596 935 596 935 596 935 596 935 597 935 596 935 596 935 597 11 023 222
11. Támogatásértékű kiad. 366 202 366 201 732 403
12. Pénzeszk.átad. áht-n kív. 38 869 38 869 38 869 38 869 38 868 38 869 38 869 38 869 38 869 349 820
13. Felhalmozási kiadások 364 411 364 411 364 411 364 411 364 412 364 411 364 412 364 412 364 412 3 279 703
14. Tartalék előirányzatok 34 587 34 588 34 588 34 588 34 588 34 587 34 588 34 588 34 588 34 588 34 588 34 587 657 594
15. Finanszírozási kiad. 8 390 898 426 8 390 8 390 8 390 931 986

16. Bevételek összesen 1 070 661 1 070 660 2 310 662 1 070 661 2 704 154 1 072 312 1 070 662 1 070 662 1 070 660 2 320 662 1 072 311 1 070 661 16 986 119

17. Kiadások összesen 981 790 973 402 1 871 826 1 385 072 1 742 883 1 376 682 1 385 071 1 376 682 1 376 681 1 751 274 1 376 682 1 376 683 16 986 119

18. Különbözet (16.-17.) 88 871 97 258 438 836 -314 411 961 271 -304 370 -314 409 -306 020 -306 021 569 388 -304 371 -306 022 0

19. Kumulált különbözet 88 871 186 129 624 965 310 554 1 271 825 967 455 653 046 347 026 41 005 610 393 306 022 0

Megjegyzés: Az Érdi Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül.

Előirányzat-felhasználási ütemterv
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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19. számú melléklet

e Ft-ban

2011. év 2012. év 2013. év 2014. év után

0 0 0 0 0 0

1. 0
2. 0
3. 0

33 559 33 559 127 219 127 219 2 411 309 2 732 865

1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2007. év 33 559 33 559 33 559 33 559 444 660 578 896
2. MFB Infrastruktúra hitel II. 2009. év 0 0 93 660 93 660 1 966 649 2 153 969
3.

0 18 135 1 282 905 349 982 4 938 452 6 589 474

1. "ÉRD 2027" Kötvény 2007. év 38 372 38 372 950 018 1 026 762
2. MINARET Kötvény 2008. év 311 610 3 988 434 4 300 044
3. Virágos Kertváros Kötvény 2011. év 0 18 135 1 244 533 0 0 1 262 668
4. 0

7 950 1 800 21 800 20 000 0 51 550

1. SEPTEM Patika 2006. év 7 950 1 800 1 800 0 0 11 550

2.
Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése 
pályázat

2010. év 0 0 20 000 20 000 40 000

3. 0

0 467 011 467 010 467 011 0 1 401 032

1.
Érd MJV vízellátási rendszerének 
rekonstrukciója az ellátásbiztonság 
érdekében

2011. év 0 467 011 467 010 467 011 1 401 032

2. 0

590 812 300 876 827 725 140 539 823 853 2 683 805

1.
Bíró Andrással, Bíró Andrásnéval kötött 
életjáradéki szerződés

07-00586 2007. év 15 180 1 680 1 680 1 680 1 680 21 900

2. VOLÁNBUSZ Zrt. - Helyi tömegközl. hj. 08-00511 2008. év 111 606 45 588 45 588 0 0 202 782
3. Delta Informatika Support-kötváll. 08-00429 2008. év 233 936 111 405 111 405 37 135 0 493 881

4.
Pénzmentő Könyvvizsgáló Adótanácsadó és 
Vállalkozási Kft. rendsz. könyvvizsgálói 
feladatok ellát.

08-00482 2008. év 8 438 3 750 1 250 0 0 13 438

5.
Lehetőség a Felzárkóztatásra (utógondozó 3 
fő)

08-00362 2008. év 5 400 2 160 2 160 2 160 16 560 28 440

6. Machács és Tsa Ügyvédi Iroda 2008. év 2 500 1 250 1 250 0 0 5 000
7. RFV ESCO Kft. 09-00494 2009. év 67 855 67 855 67 855 67 855 746 405 1 017 825

8.
International Ambulance Service Kft.           
24 órás felnőtt és gyermek orvosi ügyeleti 
feladatok ellátása

09-00820 2009. év 25 128 25 128 25 128 25 128 25 128 125 640

9. Erando Térfigyelő karbantartás 09-00106 2010. év 95 132 2 280 570 0 0 97 982

10.
Polgármesteri Hivatal minőségirányítási 
rendszer Tanúsításával kapcs. költségek

10-00227 2010. év 763 500 500 0 0 1 763

11.
Érd elővárosi közlekedés fejlesztése MÁV 
felüljárók (ÁZSIÓ BAU)

10-00058 2010. év 3 850 4 200 1 750 0 0 9 800

12.
Közbeszerzési tanácsadói feladatok 
teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER)

10-00153 2010. év 11 250 13 500 13 500 2 250 0 40 500

13.
Vételár korrekció Főv. Csatornázási Művek 
Zrt.részére

10-00065 2010. év 0 0 96 900 0 0 96 900

14. Vételár korrekció Veloia Zrt. részére 10-00066 2010. év 0 0 387 600 0 0 387 600
15. ÉTV közművagyon átvétel 2010. év 0 0 55 494 0 0 55 494

16.
Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - 
Hulladékszigetek

10-00574 2010. év 3 105 450 450 225 0 4 230

17.
Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - 
Riasztórendszerek karbantartása

10-00907 2010. év 0 762 610 0 0 1 372

18.
Sirius Állat- és Természetvédelmi 
Alapítvány - Gyepmesteri telep

10-00659 2010. év 5 067 15 200 8 867 0 0 29 134

19. Vilant-Sat riasztókarbantartás 10-00900 2010. év 1 602 2 193 2 193 0 0 5 988

20.
HB Renszerház Kft. - Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás

11-00017 2011. év 0 2 400 2 400 0 0 4 800

21.
Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP-
3.1.3-10/1-2010-0005 pályázat nem 
elszámolható kiadásai

2011. év 0 575 575 4 106 34 080 39 336

22. 0

632 321 354 370 2 259 649 637 740 8 173 614 13 458 726

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Működési célú hiteltörlesztés 

Felhalmozási célú hiteltörlesztés 

Összesen
Szerződés 

száma

Összesen 

Kiadás vonzata évenként2011. év elötti 
kifizetés

Köt. váll.
 éve

Kötelezettség jogcíme

Kötvénykibocsátás törlesztés 

Beruházás célonként

Pályázati projektek

Egyéb feladatok

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



20. számú melléklet

2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és 
Szennyvíztisztítási Társulás

5 405 000 0 0 0 0 0 0 0

Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) 124 800 95 105 139 430 145 602 145 602 474959

Összesen: 0 124 800 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959

Hitel / Kötvény
MFB 

Infrastruktúra 
Hitel I.

MFB 
Infrastruktúra 

Hitel II.

Névértéke CHF-ben - -
Aktualizált érték 2011.01.17-i 
árfolyamon (215,2 Ft/CHF)

               578 896               2 153 969    

Állománya 2011.01.17-én e Ft-ban                536 947                  938 327    

Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft

2011. év                  33 559                               -                             -                             -                             -                             -                             -                   33 559    
2012. év                  33 559                     93 660                209 000                  44 977                             -                             -                209 000                172 196    
2013. év                  33 559                  124 880                418 000                  89 954             1 448 000                311 610             1 866 000                560 004    
2014. év                  33 559                  124 880                418 000                  89 954             1 448 000                311 610             1 866 000                560 003    
2015. év                  33 559                  124 880                418 000                  89 954             1 448 000                311 610             1 866 000                560 003    

Hitel / Kötvény Hitelösszeg forint
Hitelösszeg 

deviza (CHF)

Kamatláb 
szerződés 

szerint
Kamatláb %

MFB Infrastruktúra Hitel I.        578 896 000    2 havi EURIBOR + 
2,49% 0,661% + 2,49%

MFB Infrastruktúra Hitel II.     2 153 969 000    3 havi EURIBOR + 
1,8% 0,661% + 1,8%

"Érd 2027" Kötvény            6 477 000    
3 havi CHF 

Libor + 0,45%
0,25% + 0,45%

MINARET Kötvény          30 389 000    
6 havi CHF 

Libor + 1,25%
0,32% + 1,25%

MINARET Kötvény forgalmazói díj          30 389 000    

Virágzó kertváros kötvény     1 240 000 000    3 havi bubor 5,85%

Összesen

* A CHF/HUF árfolyama 2011. január 17-én: 215,2

                                          6 539 713                                              1 393 850    

                                          1 393 850    

                                        36 866 000    

                                          6 539 713                                            10 666 428    

                                           9 408 837    

Kezességvállalás 
állománya

2010.12.31.-én
Megnevezés

Kezesség-
vállalás összege (e 

Ft)

                                       30 389 000                                              6 477 000    

                                      186 076 968    

Adósságszolgálati kötelezettség *

ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

"ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Hitel / Kötvény összesen

ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei 

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei 

Fizetési kötelezettség

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

Kalkulált kamat/egyéb díj                                     
2011. évre (forint)

                                       19 543 529    

                                       26 323 620    

                                       18 135 000    

                                          8 665 150    

                                       98 409 669    

                                       15 000 000    

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



21. számú melléklet

Ssz.
Pályázati

 kiírás
Pályázat címe Közgy. Határozatok a pályázat kapcsán

Pályázat
 kódszáma

Megítélt támogatás
(támogatási szerződés szerint)

Igényelt támogatáshoz biztosított 
önrész (támogatási szerződés szerint)

Pályázat 
beadásának
 időpontja

Egyéb megjegyzés

1.

KMOP-2007-4.3.2 
Kistérségi járóbeteg szakellátás 
fejlesztése a Közép-magyarországi 
régióban 

Érdi emeltszintű  járóbeteg-szakellátó 
központ kialakítása

190/2007.(VI.21.) szándéknyilatkozat pályázatok 
benyújtásához
250/2007. (IX.20.) pályázatokra vonatkozó 
beszámoló elfogadása
317/2007 (XII.20.) önrészről

KMOP-4.3.2.-2008-0003 1 320 167 360 Ft 148.857.000 Ft 2008.04.21
Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 03. 15.
Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010. 12. 31.
Megvalósítás megtörtént.

2.
KMOP - 2007.3.3.1./B Belterületi 
csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés

Érd, Erzsébetváros vízrendezése
320/2007. (XII.20.) önrészről
15/2009. (I. 29.) döntés a támogató levél szerint 
szükséges önrészről

KMOP-3.3.1/B-2008-0028 597 144 000 Ft 66 350 000 Ft 2008.05.16

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 03.16. 
mód. kezdés: 2009.04.20.
Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010.08.31.
Tényleges befejezés: 2010.11.29.
Tám. szerz. aláírása megtörtént. Megvalósítás 
folyamatban van.

3.

Államreform operatív program 
keretében
a Polgármesteri hivatalok 
szervezetfejlesztése 
a Közép-Magyarországi régióban c. 
pályázati felhívás ROP 3.A.1.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának szervezetfejlesztése

191/2008. (VI.26.) benyújtásról
 és az önrészről

ÁROP-3.A.1./B-2008-0004 45 000 000 Ft 5 000 000 Ft 2008.07.14

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 01. 05
Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010.04.05.
Tényleges befejezés: 2010.07.05.
A megvalósítás és az elszámolás is megtörtént.

4.
TAMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi 
programok
végrehajtásának támogatása

Egyenlő eséllyel Érden
187/2008 (VI.26.) - 
a pályázat benyújtására

TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007 91 819 908 Ft önrészt nem igényel 2008.11.28

Megvalósítás folyamatban van. 
Tám .szerz. szerinti kezdés: 2009. okt. 1.
Tám. szerz. szerinti befejezés: 2011. júl. 31.
Projekt lebonyolítási szakaszra költségvetés: 2011. 
jan. 1 – 2011. július 31.
Fenntartási időszakra vonatkozó költségvetés: 2011. 
szep

5.

KMOP-2007-5.2.1/B
Funkcióbővítő rehabiltiáció - Pest 
Megyei településközpontok fejlesztése - 
Integrált településfejlesztés Pest 
megyében

Érd MJV városközponti akcióterülete 
attraktivitásának valamint 
funkcionális 
működésének fejlesztése

319/2007. (XII. 20.), 146/2008. (V. 29.),147/2008. 
(V. 29.); 101/2008. (IV.24.) IVS  elfogadása
243/2008. (VII. 29.) - önrész biztosításáról; 
244/2008. (VII.29.) - EATT elfogadásáról; 
245/2008. (VII. 29.) - az ingatlan funkciókról; 
246/2008. (VII. 29.) - 

KMOP-5.2.1/B-2008-0005
KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003

832 813 476 Ft 272.617.689 Ft 2008.06.16

Jelenleg megvalósítás alatt van a pályázat.
Tám. szerz. szerinti kezdés: 2010.05.10.
Tényleges kezdés: 2010. 04. 01.
Tám. szerz. szerinti Befejezés:2011.08.26.
Megvalósítás alatt van.

6.
(KMOP-2008-2.3.1./B)
Közösségi közlekedés előnyben 
részesítése 

Érd Megyei Jogú Város közösségi 
közlekedése feltételeinek fejlesztése a 
helyi autóbusz-hálózat megújításával, 
akadálymentesítésével valamint az 
elővárosi vasúttal teljes egységet 
képező szolgáltatási rendszer 
kialakításának előkészítésével

1/2009.(I.13.) KGY. határozat
89/2009. (II.26.) Kgy. hat
371/2009. (XII.17.) Kgy. hat.
368/2009. (XII.17.) Kgy. hat

KMOP-2.3.1/B-08-2009-0012
249.080.032 Ft
1. sz. szerződésmód.-ban: 245.250.791 Ft

28.395.124 Ft
1. sz.szerződésmód. szerint: 
27.958.590 Ft

2009.02.27

2010. április 23-án alá lett írva a  Támogatási 
szerződés halasztott hatálybaléptetéssel, 2010. 
október 28.-án lépett véglegesen hatályba a 
Támogatási szerződés.
Kezdés (tám. szerz. szerint): 2010. szept. 1.
Befejezés (tám. szerz. szerint): 2011.  júl. 31

7.

Társadalmi Megújulás Operatív 
Program
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés - Innovatív intézményekben 
c. pályázati felhívás
TÁMOP-3.1.4-08/2

A kompetencia alapú oktatás 
bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában

267/2008. (IX.11) a pályázat benyújtásáról TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0048
22 905 300 Ft

önrészt nem igényel

A Támogatási szerződés 2009. nov. 26.-án hatályba 
lépett. Kezdés: 2010. jan. 1. 
A pályázat megvalósítása 2010. október 31.-én 
lezárult. Jelenleg az elszámolás előkészítése folyik.

8. Svájci-Magyar Együttműködési Program

Érd Megyei Jogú Város vízellátási 
rendszerének
rekonstrukciója az ellátásbiztonság 
érdekében

216/2009. (VI. 25.) a fordítási költségekhez 
kapcsolódó önerő biztosításáról
372/2010. (XII.16.) önrész biztosításáról

SH/3/32 1.190.877.472 Ft 210 154 848 Ft 2008.09.30

2010. szept. 14.-én kelt NFÜ levélben kaptunk  
értesítést a pályázat nyertességéről. 
2010. 11.10.-én aláírásra került a 
Projektmegállapodás.
A Végrehajtási megállapodás aláírása 
Önkormányzatunk részéről 2010. december végén 
megtörtént. Ugyanakkor a Nemze

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd MJV Önkormányzat 2011. évi Európai Uniós támogatási programjai

költségvetés mód  1 0kieg.xls 1



21. számú melléklet

Ssz.
Pályázati

 kiírás
Pályázat címe Közgy. Határozatok a pályázat kapcsán

Pályázat
 kódszáma

Megítélt támogatás
(támogatási szerződés szerint)

Igényelt támogatáshoz biztosított 
önrész (támogatási szerződés szerint)

Pályázat 
beadásának
 időpontja

Egyéb megjegyzés

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Érd MJV Önkormányzat 2011. évi Európai Uniós támogatási programjai

9.
OKM Támogatáskezelő, 
21/2010. (V.13.) sz. OKM rendelet 2.§ 
alapján

Batthyány Ált. Iskola és Sportiskola, 
Bolyai János Ált. Iskola, Gárdonyi 
Géza Ált. Iskola,
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola, Kincses 
Óvoda,
Kós Károly Szakképző Iskola, Kőrösi 
Csoma Sándor
Ált. Iskola, Széchenyi István Ált. 
Iskola, Szivárvány Óvoda, 
Teleki Sá

HFPI-PÖO/7058/2010. ikt. sz. 18 654 000 Ft
2010.10.14. OKM értesítés
igénylések támogatásáról
Áthúzodó kötelezettségvállalás.

10.
OKM Támogatáskezelő, 
21/2010. (V.13.) sz. OKM rendelet 3.§ 
alapján

Érd MJV Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 
eszközbeszerzése

HFPI-PÖO/7058/2010. ikt. sz. 2 020 000 Ft
2010.10.14. OKM értesítés
igénylés támogatásáról

11.

30T(ér) Program -
Önkormányzatok és civil szervezetek 
részére 
köztér és környezete megújítására, 
lehetőségeinek újragondolására c. 
pályázati kiírás

Érd MJV Önkormányzatának
Bem  teret  érintő pályázata

305/2010. (X.21.) Kgy. határozat pályázati különdíjban részesültünk 2010.10.08

Pályázati különdíjban részesültünk. Tartalma:
nyertes terek szakmai-társadalmi megalapozottság 
esetén beépülnek a Budapest Metropolisz Fejlesztési 
Tervbe
tanácsadási szolgáltatás igénybevételének lehetősége
hazai és nemzetközi programokon, konferenciákon 

12.

TÁMOP-3.1.3-10/1 (KMR) "A 
természettudományos 
oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban"

A természettudományos közoktatás 
megújítása, 
az érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium koordinálásával

109/2010. (V.6.) Kgy. hat. 
a pályázat benyújtásáról

TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 280 815 000 Ft
önrészt nem igényel (támogató levél 
szerint)

2010.06.07

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges 
feltételeket tartalmazó tájékoztató levélre várunk, 
ennek alapján folyik majd a támogatási szerződés 
előkészítése

13.

ÖTM által kiírt pályázat
Az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energia-megtakarítást 
eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatása (LFP-2008-
LA-2)

Béke tér 3. sz. épület energia 
megtakarítást eredményező felújítása

265/2008. (IX.11.) KGY. hat. LFP-2008-LA-2-08-10-402 megítélt támogatás: 
37.500.000 Ft

önerő (Társasház): 37 500 000 Ft
önerő (Önkormányzat): 37 500 000 Ft

2008.
Megvalósítás folyamatban van.
Társasház a beruházás megvalósítója.

14.

ÖTM által kiírt pályázat
Az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energia-megtakarítást 
eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatása (LFP-2008-
LA-2)

Béke tér 4. sz. épület energia 
megtakarítást eredményező felújítása
(60 lakás)

266/2008. (IX.11) KGY. hat. LFP-2008-LA-2-08-10-597
megítélt támogatás: 
19 602 841 Ft

önerő (Társasház): 19 602 841 Ft
önerő (Önkormányzat): 19 602 841 Ft

2008.
Megvalósítás folyamatban van.
Társasház a beruházás megvalósítója.

15.

Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
által kiírt; KAB-KEF-2010 kódszámú, 
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 
(KEF-ek) megalakulására, valamint 
működésük fejlesztésére, és a 
drogprobléma kezelését célzó helyi 
tratégiák megvalósulásának 
előmozdítására c. pály

"Kábítószerügyi koordináció és a 
városi drogstratégia megvalósítása"

139/2010. (V.20.) KGY. hat.
140/2010. (V.20.) KGY. hat.
141/2010. (V.20.) KGY. hat.

KAB-KEF-10-KA
KAB-KEF-10-KT
KAB-KEF-10-KZ

Megítélt támogatás:
1 730 000 Ft

360 000 Ft 2010.
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22. számú melléklet

e Ft

Kötelező feladat
Önként vállalt 

feladat
Összesen:

1 452 037 266 370 1 718 407

1. 162 500 831 163 331
301 578 225 137 526 715

1. Helyi közlekedés 11 238 34 350 45 588
2. Ingatlan vásárlás 37 000 37 000
3. Orvosi ügyeleti szolgáltatás 31 415 31 415
4. Városgazdálkodásra felosztott költségek 204 538 204 538
5. Ingatlanok karbantartása 16 250 16 250
6. Szakvélemények, tervek 65 782 65 782
7. Környezetvédelem 12 500 12 500
8. Közterület rendjének biztosítása 20 215 20 215
9. Mezőőrök 4 443 4 443

10. Térfigyelő rendszer karbantartása 7 109 7 109
11. Hunyadi Általános Iskola épületfelújítás 62 813 62 813
12. Mihályffy ház vásárlása 7 860 7 860
13. 4 db zagyszivattíú 979 979
14. Bíró András életjáradék 1 800 1 800
15. Térítésmentes eszközátadás Áfa 8 423 8 423

987 959 40 402 1 028 361
1. Közutak, hidak építése 40 402 40 402
2. Települési hulladékkezelés 105 000 105 000
3. Vízgazdálkodási- és szennyvízelvezetési feladatok 165 759 165 759
4. Csatornaépítés (Társulás) 700 000 700 000
5. Állategészségügy támogatása (Sirius) 17 200 17 200
6. 0

3 471 867 164 610 3 636 477

1. 49 819 49 819
2. 10 775 10 775
3. 1 329 481 1 329 481
4. 90 954 90 954
5. 12 700 12 700
6. 1 250 1 250
7. 711 762 711 762

8. 108 090 108 090

9. 200 000 200 000
10. 9 000 9 000
11. 2 683 2 683
12. 30 000 30 000
13. 45 235 45 235
14. 50 000 50 000
15. 23 095 23 095
16. 7 397 7 397
17. 14 250 14 250
18. 8 000 8 000
19. 931 986 931 986
20. 0

0 314 224 314 224

1. 63 000 63 000
2. 18 818 18 818

3. 127 375 127 375

4. 25 031 25 031
5. 80 000 80 000
6. 0

381 460 99 360 480 820

1. 381 460 381 460
99 360 99 360

1. Ápolási díj méltányossági alapon 66 960 66 960
2. Százévesek támogatása 2 700 2 700
3. Étkezési térítési díj 1 200 1 200
4. Pénzbeli temetési segélyek 7 000 7 000
5. Babacsomag 16 500 16 500
6. Tüzelő támogatás 5 000 5 000
7. Vis maior támogatás 0

3. 0

0 145 353 145 353

1. 143 673 143 673
2. 1 680 1 680
3. 0

0 2 997 505 2 997 505

1. 2 997 505 2 997 505
2.

202 623 230 602 433 225

1. 100 000 100 000
2. 5 000 5 000
3. 15 000 15 000
4. 82 623 82 623
5. 230 602 230 602

8. 1. 5 096 5 096

5 513 083 4 218 024 9 731 107

266 931 266 931
25 960 11 450 37 410

1. 24 710 11 350 36 060
2. 900 900
3. 23 610 23 610
4. 1 350 1 350
5. 10 000 10 000
6. 200 200

2. 1 050 1 050
3. 200 200
4. 100 100

32 966 28 520 61 486
1. 3 500 3 500
2. 2 000 2 000
3. 2 540 2 540
4. 1 465 1 465
5. 800 1 200 2 000
6. 460 460
7. 1 400 1 400
8. 25 000 25 000
9. 700 700

10. 300 300
11. 1 500 1 500
12. 1 020 1 020
13. 5 720 500 6 220
14. 12 581 12 581
15. 800 800

297 180 100 297 280
1. 33 510 33 510
2. 25 000 25 000
3. 25 000 25 000
4. 5 000 5 000
5. 5 000 5 000
6. 5 000 5 000
7. 2 000 2 000
8. 49 000 49 000
9. 4 260 4 260

10. 10 000 10 000
11. 5 000 5 000
12. 31 000 31 000
13. 10 000 10 000
14. 33 510 33 510
15. 35 000 35 000
16. 18 900 18 900
17. 100 100

38 000 0 38 000
1. 3 000 3 000
2. 30 000 30 000
3. 5 000 5 000

5 000 0 5 000
1. 5 000 5 000

3 540 0 3 540
1. 3 540 3 540
2. 10 000

12 800 400 13 200
1. 4 600 4 600
2. 500 500
3. 400 400
4. 100 200 300
5. 100 100
6. 600 600
7. 1 500 1 500
8. 5 000 5 000
9. 200 200

682 377 40 470 722 847
105 487 10 118 115 605

787 864 50 588 838 452

1. 0 281 414 281 414
2. 0 186 499 186 499
3. 78 320 0 78 320
4. 76 201 0 76 201
5. 540 163 0 540 163
6. 944 909 0 944 909
7. 506 490 506 490
8. 787 864 50 588 838 452

9.1. 114 062 5 729 119 791
9.2. 503 445 0 503 445
9.3. 0 43 575 43 575
9.4. 97 599 6 253 103 852
9.5. 49 099 3 349 52 448
9.6. 32 038 2 583 34 621
9.7. 31 253 2 328 33 581
9.8. 73 213 4 306 77 519
9.9. 283 202 18 819 302 021

9.10. 76 098 4 237 80 335
9.11. 17 325 1 330 18 655
9.12. 57 483 3 865 61 348
9.13. 23 459 1 939 25 398
9.14. 40 935 2 774 43 709
9.15. 25 679 2 217 27 896
9.16. 32 021 2 045 34 066
9.17. 32 591 2 068 34 659
9.18. 305 591 20 475 326 066

9. 1 206 300 88 598 1 294 898
10.1. 229 592 15 285 244 877
10.2. 80 756 20 475 101 231
10.3. 141 849 21 831 163 680
10. 452 197 57 591 509 788

11.1. 181 874 17 934 199 808
11.2. 96 866 13 116 109 982
11. 278 740 31 050 309 790

12.1. 212 559 29 719 242 278
12.2. 149 047 14 284 163 331
12.3. 142 945 19 300 162 245
12.4. 0 111 220 111 220
12. 504 551 174 523 679 074

5 375 735 870 263 6 245 998

Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen

Költségvegési intézmények összesen

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, földes utak karbantartása szakfeladat 522110

Közüzemi díjak

Ingatlanok karbantartása

Intézményi ingatlanok

Teleki S. Ált. Isk.

Széchenyi I. Ált. Isk. saját
Hunyadi M. Ált. Isk.
Széchenyi I. Ált. Isk. összesen

Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

Személyi juttatások és járulékok
Zöldterület kezelés 813000 szakfeladat

Polgármesteri Hivatal feladatai összesen 

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

2. Nem kötelező szociális ellátások:

5. Támogatások

4. Szociális feladatok kiadásai

2. Igazgatási feladatok kiadásai

3. Közoktatási, közművelődés és sport feladatok kiadásai

Érdi Városi Televízió műsorszolgáltatás
Érdi Városi TV. és Kult. Sz. Kft. kult. műsor és rendezvényszervezés
Érdi Létesítmény Üzemeltetési Kft.: Gárdonyi Ált. Isk. uszoda, Ercsi úti Sportpálya, 
Batthyány Ált. Iskola Sportcsrnok üzemeltetése

Érdi Újság

Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját

       Tállya Tagóvoda
       Fácán Tagóvoda
       Harkály Tagóvoda
       Tündérkert Tagóvoda

Lukin László AMI

Móra F. Ált. Isk.
Batthyány Ált. Isk. és Sportisk.
Bolyai J. Ált. Isk. összesen

Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium

       Ófalusi Tagóvoda
Kincses Óvoda  összesen
Intézményi Gondnokság összesen
Bolyai J. Ált. Isk. saját

Szivárvány Óvoda összesen
       Kincses Óvoda saját
       Riminyáki Tagóvoda
       Kutyavári Tagóvoda

      Kisfenyves Óvoda
      Meseház Óvoda
      Napsugár Óvoda
      Tusculanum Óvoda

Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat
Intézményi Gondnokság saját
Magyar Földrajzi Múzeum
      Szivárvány Óvoda saját

Szociális Gondozó Központ
Szakorvosi Rendelőintézet
Érd Városi Tűzoltóság
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Vörösmarty Mihály Gimnázium
Kós Károly Szakképző Iskola
Szepes Gyula Művelődési Központ
Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Felosztott irodaszer költségek

ÁFA

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény összesen 

Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő  költségvetési intézmények

Nevelőszülő hálózat kiépítése
Bérkompenzáció 2011. év

6. Pályázatokkal kapcsolatos kiadások

7. Tartalék előirányzatok

Egyéb tartalék (nem kötelező)

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatok

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Városüzemetetési feladatok kiadásai

Közvilágítás
Város- és községgazdálkodás szakfeladat kiadásai

1.

2.

3. Egyéb feladatok

Üres önkormányzati ingatlanok rezsiköltsége
Hivatal személyi juttatásai (állományba tartozók) és járulékok
Hivatal állományába nem tartozók személyi juttatásai és járulékok
Térfigyelő és szabadidős rendőrök kiadásai
Képviselők reprezentációs kiadásai
Igazgatás dologi kiadásai
Igazgatás egyéb folyó kiadásai (munkáltatói Szja, rehabilitációs hozzájárulás, egyéb adók, díjak 
kifizetése
Kamatkiadások
Pénzbeni kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatások
Tárnok Ökorm. Szilárd hulladék lerakó rekultiváció
Fővárosi önkormányzat támogatás visszafizetés
Csatorna Társulás részére tagdíj
Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat részére tagdíj
Kistérségi Többcélú társulás és Fejlesztési Tanács részére tagdíj
Tagdíjak és pénzeszközátadások államháztartáson kívüli szervezetek részére
Felhalmozási kiadások
Dolgozók részére lakásépítési kölcsön
Hiteltörlesztés

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatóü Kft: Városfejlesztési kiadások
Érdi Sport Kft. támogatása

Kötelező szociális ellátások

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

Általános tartalék
Védelmi feladatok

Non profit szervezetek, háztartások támogatásai
Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatások

Buszmegállók takarításához használt zsákok

Felosztott irodaszer költségek

1.

Fa ápolás, gallyazás
Tisztítószer beszerzés

Közterület takarításához, fenntartásához szükséges eszközök

Virágok, fák vásárlása

Zöldterület kezelés költségei
Vegyszer beszerzés
Hajtó és kenőanyag

Telep fenntartásának költségei: fa anyag, festék, ecset, szerszámok stb.
Műfüves pályák üzemeltetése, karbantartása
Hajtó- és kenőanyag

Város- és községgazdálkodás fenntartásának anyagköltségei(841 403 szakf.)

Tisztítószer beszerzés
Telefonköltség, internet
Honlap szerkesztés
Szoftver karbantartás
Telep, piac, játszóterek Érdligeti dísztó szerződéssel történő őrzése
Védőital
Postaköltség
Üzemorvos
Belf. Kiküldetés, reprezentáció, reklám, propaganda
Egyéb dologi kiadás

Felosztott irodaszer költségek, folyóirat, információ hordozó
Egyéb folyó kiadások

Hajtó és kenőanyag
Kátyúzás
Burkolattal nem rendelkező utak javítása
Padka készítése, rndezése
Járda javítás, tereplépcső építése
Forgalomtechmikai berendezések kihelyezése, beszedése, karbantartása
Veszélyforrások elkorlátozása (táblák, korlátok kihelyezése)
Síkosság mentesítés(só, kalcium klorid, homok)
Gépek bérleti díjai
HAVARIA, Vis maior esetek  által elrendelt azonnali beavatk. ktg.
Munkaruha, védőruha
Szállítási szolgáltatás (föld elszállítás)

Felosztott irodaszer költségek

Bérlakások

Útburkolati jel festése, karbantartás
Hajtó- és kenőanyag
Dugulás elhárítás

Külső kivitelezővel végzett karbantartás

Hulladék, zöldhulladék szállítás

Játszóterek üzemeltetése, fenntartása
Dologi kiadások

Hulladékgyűjtés
Hajtó- és kenőanyag

Temető fenntartása
Temető fenntartásának kiadás

Összesen

WC kabinok
Közüzemi díjak

Hajtó- és kenőanyag
Tisztítószer beszerzés
Telefonköltség
Védőital

Hulladék, zöldhulladék elszállítás
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