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rendszeres házi segítségnyúj
tás finanszírozási szerző
désében vállalt, 2011. évi fel
adatmutató évközi emelésére. 
Felhatalmazza a Polgármestert 
a határozat mellékletét képező 
egységes szerkezetben foglalt 
finanszírozási szerződés aláírá
sára. 
Határidő: a határozat továbbítá
sára – 2011. június 1.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

192/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

a jelzőrendszeres házi segít‑
ségnyújtás biztosítása tárgyá‑
ban megkötött feladat‑ellátási 

szerződés módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a HB Rendszerház Kftvel 
a jelzőkészülékek biztosítására 
és a diszpécserközpont működ
tetésére 2010. december 30án 
megkötött feladatellátási szer
ződést akként módosítja, hogy 
a jelzőkészülékek számát 125 
jelzőkészülékről 140 jelzőké
szülékre emeli. Felhatalmazza 
a Polgármestert a szerződésmó
dosítás aláírására. 
Határidő: a határozat továbbítá
sára – 2011. június 1.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

193/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

az „Érd Megyei Jogú Város 
közösségi közlekedése fel‑

tételeinek fejlesztése a helyi 
autóbusz‑hálózat megújítá‑

sával, akadálymentesítésével, 
valamint az elővárosi vasúttal 

teljes egységet képező szol‑
gáltatási rendszer kialakításá‑
nak előkészítésével” (KMOP 
2008‑2.3.1/B‑08‑2009‑0012) 
című projekttel kapcsolatos 

döntéshozatalról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése úgy dönt, hogy visszalép az 
„Érd Megyei Jogú Város közös
ségi közlekedése feltételeinek 
fejlesztése a helyi autóbusz
hálózat megújításával, akadály
mentesítésével, valamint az elő
városi vasúttal teljes egységet 
képező szolgáltatási rendszer 
kialakításának előkészítésével” 
(KMOP2.3.1/B0820090012) 
című pályázat megvalósításától. 
Ennek megfelelően a pályázat 
keretében megítélt 245.250.791 
Ft összegű támogatásról 
lemond.
A Közgyűlés felkéri a polgár
mestert a visszalépés, a támo
gatásról való lemondás és elszá
molás kapcsán szükségessé 
váló további intézkedések, nyi
latkozatok megtételére. 
Határidő: a határozat továbbítá
sára – 2011. június 1.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

194/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

a kéményseprő‑ipari közszol‑
gáltatási szerződés  

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a 2005. augusztus 1jén 
megkötött kéményseprőipari 
közszolgáltatási szerződésnek 
a közszolgáltató személyében 
bekövetkezett jogutódlás miatt 
szükségessé vált módosításá
hoz hozzájárul olyan módon, 
hogy a jogelőd Iparos 2000 
Bt. adatai helyébe a jogutód 
Iparos 2000 Ipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. adatai kerül
jenek. 
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a közszolgálta
tási szerződés fentiek szerinti 
módosításának aláírására. 
Határidő: a szerződés aláírására 
– 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

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 alkotmányellenes‑
ségének utólagos vizsgálatára 

irányuló indítvány  
elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az Alkotmánybíróságról 
szóló, 1989. évi XXXII. törvény 
21. § (2) bekezdésében kapott fel
hatalmazás alapján indítványoz
za az Alkotmánybíróságnak, 
hogy az állapítsa meg a vil
lamos energiáról szóló, 2007. 
évi LXXXVI. törvény 172. § (3) 
bekezdése, valamint a 173. § (3) 
bekezdése utolsó tagmondatá
nak alkotmányellenes voltát és 
erre tekintettel semmisítse ezen 
rendelkezéseket meg.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a jogszabály 
alkotmányellenességének utóla
gos vizsgálatára irányuló, a hatá
rozat mellékletét képező indít
ványt az Alkotmánybíróságnak 
megküldje. 
Határidő: határozat továbbítá
sára: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

196/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

közterületek elnevezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az utcanévről és a ház
számtábláról, a házszámozás 
szabályairól szóló 12/2000 
(III.21.) számú önkormányza
ti rendelet 9. § (1) bekezdése 
szerinti jogkörében eljárva a 
földhivatali ingatlannyilvántar
tási 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 továbbítá
sára 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

197/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

cím és körzet‑nyilvántartás 
elnevezésének kezdeménye‑
zése érdekében közterületek 

elnevezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az utcanévről és a ház
számtábláról, a házszámozás 
szabályairól szóló 12/2000 
(III.21.) számú önkormányza
ti rendelet 9. § (1) bekezdése 
szerinti jogkörében eljárva a 
Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi 
Hivatala (KEK KH) cím és kör
zetnyilvántartás elnevezésének 
kezdeményezése 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 továbbítá
sára 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

198/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

telekalakítási eljárás  
lefolytatásának  

kezdeményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése, a közterület elneve
zések földhivatali átvezetése 
érdekében az alábbi ingatlanok
ra vonatkozó telekalakítási eljá
rás lefolytatását kezdeménye
zi, a csatolt térképmellékletek 
szerint.

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 határozat
ban dönt.
Határidő: a határoza
tok továbbítására a telekalakítá
sok 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 tagja‑
ként éves tagdíj  
megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése – 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 Önkor
mányzata a KözépMagyar
országi Térségfejlesztési és 
Bioenergetikai Klaszter tag
jaként tagdíjat fizet, melynek 
mértéke 2011. évben 120 000,
Ft. 
A tagdíj fedezete a 2011. évi 
költségvetésben az 5. számú 
melléklet 1.3.2 során rendelke
zésre áll. 
Határidő: határozat továbbítá
sára – 2011. június 10.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

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 Közgyű
lése kifejezi csatlakozási szán
dékát a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társuláshoz, 
a határozat mellékletét képe
ző társulási megállapodáster
vezet szerint. Felhatalmazza 
a polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására. 
Határidő: a döntés továbbításá
ra – 2011. június 10.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

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 Köz
gyűlése a 2011. évi költségve
tés 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 Köz
gyűlése – 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 polgár
mester akadályoztatása esetén 
általános, teljes körű képviseleti 
jogosultsággal eljárjon. 
Határidő: a döntés továbbításá
ra – 2011. június 10.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

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 Önkor
mányzat Közgyűlése jóvá
hagyja Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2011. évi köz
beszerzési tervének 1. számú 
módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

204/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

együttműködési megállapo‑
dás megkötéséről a Ruszin 

Kisebbségi Önkormányzattal

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése megtárgyalta a határozat 
mellékletét képező, a Ruszin 
Kisebbségi Önkormányzattal 
megkötendő együttműködési 
megállapodás tervezetet és azt 
elfogadja.
A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert az együttműkö
dési megállapodás aláírására.
Határidő: a megállapodás alá
írására – 2011. június 15.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

205/2011. (V. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

az Érdi Építészeti Nívódíj 
pályázat kiírásáról 

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az Érd Város Önkor
mányzata által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló, 
16/1999. (VII.19.) ÖK. rendelet 
13. §a alapján az „Érdi Építészeti 
Nívódíj” adományozására – a 
határozat melléklete szerinti tar
talommal – pályázatot ír ki.
Határidő: a pályázati felhívás 
közlésére – 2011. június 1.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

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 Köz
gyűlése a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár 53/2011. (II.24.) KGY. 
határozattal elfogadott Alapító 
okiratát az 1. számú melléklet 
szerint módosítja, és elfogadja a 
2. számú mellékletben szerep
lő egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot.
A Közgyűlés felkéri a Polgár
mestert, hogy a módosított és 
az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító okiratot a Közgyűlés 
nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbí
tására a Magyar Államkincstár 
végzésében megjelölt határidő 
szerint
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester (folytatjuk)

közzététel


