
Érdi Újság12 XXI. évfolyam, 2011. június 23.

p

179/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érdi Csatornamű 
Vízgazdálkodási Társulattal 
való megállapodás megköté-

séről szóló 195/2009. (VI. 25.) 
KGY határozat módosításáról,

a térségi szennyvízprojekt 
sajátrész finanszírozásának 
biztosítása érdekében egyéb 

intézkedésekről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése – tekintettel a Raiffeisen 
Bank által az MFB által refinan
szírozott, kamattámogatott köt
vénysorozat feltételei között 
meghatározott, üzemeltetőt 
érintő ellenőrzési tevékenység 
költségeire – 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 számára a kötvény 
kibocsátási feltételek között 
meghatározott, de legfeljebb 
2017. december 31ig tartó idő
tartamra.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

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 Közgyű
lése felhatalmazza a polgár
mestert az Érdi Csatornamű 
Vízgazdálkodási Társulattal 
(székhely: 2030 Érd, Alispán 
u. 8, adószám: 144432821
13, képviseletében Szabó Béla 
elnök és Simó Károly általá
nos elnökhelyettes) a mellékelt 

Együttműködési Megállapodás 
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

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 Közgyű
lése a települési folyékony hul
ladékkal kapcsolatos helyi köz
szolgáltatás teljesítése során 
a közszolgáltató által az Érd 
Megyei Jogú Város közigazga
tási területének csatornaháló
zattal el nem látott településré
szeiről a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. Hunyadi János utcai 
telepére beszállított lakossá
gi folyékony hulladék leürítési 
díját a továbbiakban is átvállal
ja a 2008. június 01. napjától 
hatályos – Fővárosi Csatornázási 
Művek, Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, SZIPPANT
HAT Konzorcium között létrejött 
Együttműködési Megállapodás 
alapján. 
2011. évben a települési folyé
kony hulladéknak minősülő 
szippantott szennyvíz fogadási 
ára 325,30 Ft/m3 + áfaösszeg
ben kerül megállapításra, a 
Közgyűlés felhatalmazza a pol
gármestert az Együttműködési 
Megállapodás fentiek szerinti 
módosításának aláírására. 
A Közgyűlés az ehhez szük
séges költségvetési fedezetet 
a Megállapodásban rögzített 
díjmegállapítás szerint a min
denkor hatályos költségvetési 
rendeletében biztosítja. 
Határidő: a megállapodás módo
sítására – 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

182/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

az ÉrdKom Kft-vel szerződé-
sek megkötéséről a zöldhul-
ladék elszállításáról, hulla-
dékudvar üzemeltetéséről, 

valamint a szelektív  
hulladékgyűjtő szigetek  

üzemeltetéséről  
és takarításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése felhatalmazza a Polgár
mestert, hogy folytasson tár
gyalásokat a zöldhulladék 
elszállítására, hulladékudvar 
üzemeltetésére, valamint a sze
lektív hulladékgyűjtő szigetek 
üzemeltetésére és takarítására 
vonatkozó, az ÉrdKom Kft és az 
Önkormányzat között létrejövő 
megállapodások előkészítése, 
és a legkedvezőbb díjak kiala
kítása érdekében, és az ennek 
eredményeképpen létrejövő 
megállapodás tervezeteket ter
jessze a Közgyűlés elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

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 Köz
gyűlése hozzájárul az Érdi 
Közterületfenntartó Intézmény 
és az EuroAszfalt Kft. között 
létrejövő, a határozat mellék
letét képező Engedményezési 
Megállapodás megkötéséhez, 
mely alapján a Széles 2003. 
Kft.vel szemben fennálló, 
23 866 615 Ft követelését az Érdi 
Közterületfenntartó Intézmény 
15 000 000 Ft ellenérték fejében 

az EuroAszfalt Kft.re enged
ményezi. Az engedményezés 
ellenértékét az Engedményes az 
Engedményező számlájára utal
ja a szerződés aláírását követő 
15 napon belül. 
Határidő: a szerződés aláírására 
– 15 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

184/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érdi Közterület-fenn-
tartó Intézmény követelé-
sének engedményezéséről 
három oldalú, Jótállási és 

Szavatossági kötelezettségek 
átvállalásáról szóló  

megállapodás megkötésére

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése hozzájárul az Érdi 
Közterületfenntartó Intéz
mény és az EuroAszfalt Kft. 
és a Geohidroterv Kft., mint 
Fővállalkozó, valamint Érd 
Megyei Jogú Város Önkor
mányzata, mint Megrendelő 
között létrejövő, a határozat 
mellékletét képező, háromol
dalú, Jótállási és Szavatossági 
kötelezettségek átvállalásáról 
szóló megállapodás megköté
séhez. 
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 köte
lezettségeket a Fővállalkozóktól 
jelen megállapodás keretében 
a megállapodásban rögzített 
feltételekkel átvállalja, mely
nek ellenértékét mindösszesen 
bruttó 8 866 615 Ft összegben 
határozzák meg. Fővállalkozók 
kötelesek jelen megállapodás 
minden fél által történő alá
írását követő 15 napon belül 
8 866 615 Ft összeget megfizet
ni az Érdi Közterületfenntar
tó Intézmény részére, az ÉKF 
120010080105328100100009 
számú bankszámlájára történő 
átutalással. 
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert Jótállási és sza
vatossági kötelezettségek átvál
lalásáról szóló megállapodás 
aláírására.
Határidő: a szerződés aláírására 
– 15 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

185/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

az érdi 26098/4 hrsz-ú ingat-
lan térítésmentes  

felajánlásának elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vagyoná
ról és a vagyontárgyak felet
ti tulajdonosi jogok gyakorlá

sáról szóló 36/2008. (VI. 27.) 
számú önkormányzati rendelet 
20. § (1) bekezdésében meg
határozott jogkörében eljárva 
a Varga Csaba tulajdonos által 
az Önkormányzat részére térí
tésmentesen felajánlott, 1/1 
arányú tulajdonát képező Érd 
26098/4 hrszú, 273 m2 terü
letű, „kivett út” megnevezésű, 
belterületi ingatlant tulajdonába 
fogadja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az e tárgyban 
kötendő megállapodás aláírásá
ra. 
Határidő: szerződés aláírására 
30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

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 Közgyű
lése az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vagyonáról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdo
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
36/2008. (VI. 27.) KGY. rendelet 
20. § (1) bekezdésében meg
határozott hatáskörében eljár
va a von Holland Kereskedelmi 
Zártkörű Részvénytársaság – 
ajándékozó – az Önkormányzat 
– megajándékozott – részére a 
térítésmentesen felajánlott, 1/1 
arányú tulajdonát képező, az 
Érd 1917/3 hrszú, 128 m2 terü
letű, „kivett út” művelési ágú, 
belterületi ingatlant – ajándé
kozás jogcímén – tulajdonába 
fogadja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges meg
állapodás aláírására. 
Határidő: szerződés aláírására 
– 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

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 Közgyű
lése az Érdi Városi Televízió és 
Kulturális Nonprofit Kft. 2011. 
évi üzleti tervének módosítását 
a melléklet szerint elfogadja.
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a kamera megvásárlásához 
szükséges 2 000 000 Ft elő
irányzatot az általános tartalék 
terhére biztosítja, egyben felké
ri a polgármestert, hogy a város 
költségvetési rendeletének 
soron következő módosítását 
ennek megfelelően készítse elő. 
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése felhatalmazza a polgármes
tert, hogy az elfogadott üzle
ti terv alapján az Érdi Városi 
Televízió és Kulturális Nonprofit 

Kft., valamint az Önkormányzat 
között fennálló műsorsugárzás
ról szóló szerződés módosítását 
aláírja. 
Határidő: határozat továbbítá
sára – 2011. május 31.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester 

188/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

szándéknyilatkozat jóváha-
gyásáról a támogató szolgálta-

tás teljesítménymutató  
emelése érdekében

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a támogató szolgáltatás 
teljesítménymutató emelése 
érdekében a Polgármester által 
aláírt szándéknyilatkozatot 
jóváhagyja. 
Határidő: a határozat továbbítá
sára – 2011. június 1.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

189/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

finanszírozási szerződés 
módosításáról támogató  
szolgáltatás bővítésére

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése bejelentési igénnyel él a 
Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatalhoz a támogató 
szolgáltatás finanszírozási szer
ződésében vállalt 2011. évi fel
adatmutató évközi emelésére. 
A Közgyűlés felhatalmazza a 
Polgármestert a határozat mel
lékletét képező egységes szer
kezetben foglalt finanszírozási 
szerződés aláírására. 
Határidő: a határozat továbbítá
sára – 2011. június 1.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

190/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

szándéknyilatkozat jóváha-
gyásáról a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás  
kapacitás növelése érdekében

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás kapacitás növe
lése érdekében a Polgármester 
által aláírt szándéknyilatkozatot 
jóváhagyja. 
Határidő: a határozat továbbítá
sára – 2011. június 1.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

191/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

finanszírozási szerződés 
módosításáról jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás  
bővítésére

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése bejelentési igénnyel él a 
Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatalhoz a jelző

közzététel

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése


