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177/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érd, Alsó u. 2. szám 
alatti 22712 hrsz-ú ingat-

lan (Gesztelyi-ház) terület-
részének hasznosítására kiírt 

pályázat elbírálásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése – az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdo
nosi 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 
hrszú ingatlan (Gesztelyi
ház)  186,92 m2 nagyságú terü
letrészének hasznosítására, 
kávéház üzemszerű működteté
se céljára történő bérbeadására 
kiírt pályázatot eredményesnek 
nyilvánítja. 
A Közgyűlés a pályázati felhívás
ra a K&H Travel Idegenforgalmi 
és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 
(Érd, Bognár u. 37.) benyújtott 
pályázatát befogadja, és a tulaj
donát képező, Érd, Alsó u. 2. 
szám alatt található 22712 hrszú 
ingatlan (Gesztelyiház)  186,92 
m2 nagyságú területrészét, 
kávéház üzemszerű működte
tése céljára a kft. részére, havi 
350 000, Ft+áfa bérleti díjért 5 
éves időtartamra a pályázati fel
hívásban foglaltak figyelembe

vételével, különösen az alábbi 
feltételekkel bérbe adja.: 
1. A K&H Travel Kft. az ingatla
non a kávézó üzemszerű műkö
déséhez szükséges kivitelezési 
munkálatokat elvégezi, vállal
ja, hogy a kávézót legkésőbb 
2011. augusztus 20án megnyit
ja, üzembe helyezi; az ingatlan 
arculatának kialakításakor (tér
használat, bútorok, berendezési 
tárgyak stb.) köteles a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatallal 
egyeztetni, és annak előírásait 
betartani; a kapcsolódó funkci
onális terek felszerelését kiala
kítja (pld: konyha) a tervező 
által már korábban elkészített 
konyhatechnológiai terv alap
ján, vagy saját költségére újon
nan tervezteti és engedélyezteti; 
köteles a szükséges szakhatósá
gi engedélyeket beszerezni.
2. A beruházás bekerülési költ
ségéből nettó 15 000 000 Ftot a 
fizetendő bérleti díjba az aláb
biak szerint beszámít, figye
lemmel az 5 éves bérleti jogvi
szonyra:
– az ingatlan havi bérleti díja 
350 000 Ft/hó+áfa, melyből 
a) 250 000 Ft/hó+áfa a beru
házás bekerülési költségeiként 
beszámítható, 
b) 100 000 Ft/hó+áfa bérleti díj 
pedig az önkormányzat 12001008
0020949400100001 számú szám
lájára minden hónap 5. napjáig 
megfizetésre kerül. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
3. A bérleti jogviszony letel
te után, az egyedi gyártás
sal készült és fixen beépített 
berendezések, azaz a kony
hatechnológiai berendezések 
és a vendégtérben egyedi ter
vek alapján beépítendő, egye
di méretre gyártott kínálópult 
és polcrendszer, antik hatású 
faanyagból készült falburkolat 
és bútorzat Bérbeadó tulajdonát 
fogja képezi. Az egyéb, nem 
beépített felszerelést Bérbevevő 
elszállíthatja. 
A Közgyűlés felhatalmazza 
a polgármestert, hogy fentiek 
alapján készített bérleti szerző
dést aláírja.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

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 területén már 
meglévő, valamint az Érd és 

Térsége Regionális Szennyvíz-
tisztítási Programban KEOP 
európai uniós támogatással 

megvalósuló, valamint a szer-
ződés időtartama alatt létesü-
lő, a szennyvíz elvezetését és 
tisztítását szolgáló viziköz-

művek koncessziós szerződés 
keretében történő  

üzemeltetésére

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése Diósd Község Önkor
mányzatával, Tárnok Nagyköz
ség Önkormányzatával közösen 
– a mellékelt Pályázati Kiírás 
szerint – koncessziós pályáza
tot ír ki az Érd Megyei Jogú 
Város, Diósd Község, Tárnok 
Nagyközség közigazgatási terü
letén már meglévő, valamint 
az Érd és Térsége Regionális 
Szennyvíztisztítási Programban 
KEOP európai uniós támoga
tással megvalósuló, valamint a 

szerződés időtartama alatt léte
sülő, a szennyvíz elvezetését 
és tisztítását szolgáló viziköz
művek mellékelt koncessziós 
szerződés keretében történő 
üzemeltetésére.
A pályázat lebonyolításával – a 
fenti önkormányzatokkal meg
egyezően – az Érd és Térsége 
Szennyvízelvezetési Társulás 
munkaszervezetét bízza meg.
A Közgyűlés elfogadja, hogy a 
beérkező pályázatokat a követ
kező személyekből álló munka
csoport értékeli, és tesz javas
latot a nyertes pályázó szemé
lyére:
–  Érd Megyei Jogú Város pol

gármestere
–  Diósd Község polgármestere 
–  Tárnok Nagyközség polgár

mestere
–  Érdi Csatornamű Vízgazdálko

dási Társulat elnöke
–  Diósd Község Viziközmű 

Társulat elnöke
–  Tárnoki Viziközmű Vízgazdál

kodási Társulat elnöke
–  Érd és Térsége Szennyvízelve

zetési Társulás munkaszerve
zetének vezetője.

A nyertes pályázó személyét 
ezen települések képviselőtes
tületei állapítják meg, melyről 
településenként képviselőtes
tületi határozatot hoznak úgy, 
hogy az eredményhirdetés 
napja legkésőbb 2011. szeptem
ber 30. legyen.
A Közgyűlés vállalja, hogy a 
nyertes pályázó személyére 
vonatkozó döntését olyan idő
pontban hozza meg, amely nem 
akadályozza meg az eredmény
hirdetést.
Határidő: fentiek szerint
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
 (folytatjuk)

Álláshirdetés
A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A-alapján állást hirdet

kémia szakos tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő. A munkavégzés helye: 2030 Érd, 
Gárdonyi Géza u. 1/b. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a kémia tantárgy  
tanítása felső tagozatos és gimnáziumi osztályokban. Illetmény és juttatások: az 
1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók. Munkakör betöltésének feltételei:
egyetemi szakirányú végzettség, büntetlen előélet. A pályázat benyújtásának felté-
telei: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2011. augusz-
tus 22-én tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Marosánné Dr. Gáti Gabriella igaz-
gató nyújt a 23/365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•  postai úton, a pályázat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza út 1/b)
• elektronikus úton gardonyi.erd@hawk.hu e-mail címre.
Az elbírálás módja: az igazgatóval való személyes találkozás után írásban történő 
értesítés a döntésről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 1. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, www.kozigallas.gov.hu  

Álláshirdetés
A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A-alapján állást hirdet

matematika-fizika tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő. A munkavégzés helye: 2030 Érd, 
Gárdonyi Géza u. 1/b. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a matematika 
- fizika tantárgyak tanítása gimnáziumi tagozaton. Illetmény és juttatások: az 1992. 
évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók. Munkakör betöltésének feltételei:  egye-
temi szakirányú végzettség, büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának feltételei: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okle-
velek másolata, erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör legkorábban 2011. augusztus 22-én tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Marosánné Dr. Gáti Gabriella igaz-
gató nyújt a 23/365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•  postai úton, a pályázat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza út 1/b)
• elektronikus úton gardonyi.erd@hawk.hu e-mail címre.
Az elbírálás módja: az igazgatóval való személyes találkozás után írásban történő 
értesítés a döntésről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 1. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu. www.kozigallas.gov.hu  

Álláshirdetés
A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A-alapján állást hirdet

intézményi takarító és kisegítő
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: 2030 
Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: takarítói 
feladatok, postai küldemények feladása – munkaköri leírás szerint.
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók
Munkakör betöltésének feltételei: 8 általános iskolai végzettség, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának feltételei: önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány 
másolata, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2011. július 
1-jén tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Marosánné Dr. Gáti Gabriella igaz-
gató nyújt a 23/365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•  postai úton, a pályázat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza út 1/b)
• elektronikus úton gardonyi.erd@hawk.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 29. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.erd.hu. www.kozigallas.gov.hu  

információk


