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I��ÉVfolyaM�9��SzáM�–�2011��auguSztuS�30�II��HatározatoK

Érd�MEgyEI�JogÚ�VároS�
K�Ö�z�g�y�Ű�l�É�S�E

K I V o N a T
Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�2011��augusztus�25-ei 

rendkívüli üléséről�készült�jegyzőkönyvéből:

300/2011. (VIII.25.) 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

1. Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�–�az�Érd�Megyei�Jogú�
Város�Önkormányzat�vagyonáról�és�a�vagyontárgyak�felet-
ti�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�ingatlan�(gesztelyi�ház)�
186,92�m2�nagyságú�területrészének�hasznosítására,�kávé-
ház� üzemszerű� működtetése� céljára� történő� bérbeadására�
kiírt�pályázati�eljárást�eredményesnek�nyilvánítja��
2. Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�Családi�vendéglő”�
Közkereseti�társaság (1147 Budapest,�Czobor�u��33/a�),�a�
„Székpatak”�Vendéglátó�Bt� (1046�Budapest,�Székpatak�u��
1�),�valamint�a Max–food�Vendéglátóipari�és�Szolgáltató�
Kft�� (1046�Budapest,�Külső�Szilágyi�út�116�)�pályázatát�
érvénytelennek�nyilvánítja�
3. Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�Kemencés és la-
koma Kft. (1046�Budapest,�Külső�Szilágyi�út�116�)�által�
benyújtott� pályázatot� érvényesnek� nyilvánítja,� és� a� tulaj-
donát�képező,�Érd,�alsó�u��2��szám�alatt�található�22712�
hrsz–ú�ingatlan�(gesztelyi�ház)�186,92�m2�nagyságú�te-
rületrészét,�kávéház�üzemszerű�működtetése�céljára�a�Kft�
részére,� bruttó� 300�000,–ft� bérleti� díjért,� 5� éves� időtar-
tamra� a� pályázati� felhívásban� foglaltak� figyelembevételé-
vel,�különösen�az�alábbi�feltételekkel�bérbe�adja�:�
a�Kemencés�és�lakoma�Kft�
–� az� ingatlan� arculatának� kialakításakor� (térhasználat,�

bútorok,�berendezési�tárgyak,�stb�)�köteles�a�Kulturális�
Örökségvédelmi�Hivatallal�egyeztetni,�és�annak�előírá-
sait�betartani;

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

– vállalja, hogy a kávéházat működőképes állapotba 
hozza, és a szükséges hatósági engedélyeket legké-

sőbb a bérbevételtől számított 60 napon belül be-
szerzi.

az�ingatlan�havi�bérleti�díja�bruttó�300�000,–ft��a�Bér-
lő� az� általa,� a� Kávéház� üzemeltetéséhez� igazoltan� vég-
zett�beruházás�összegét�a�bérleti�díjba�beszámíthatja�oly�
módon,� hogy� a� Bérbeadó� részére� bruttó� 100�000�–ft/
hó�bérleti�díjat�–�beszámítás�esetén�is�–�az�önkormány-
zat� 12001008–00209494–00100001� számú� számlájára�
minden�hónap�5��napjáig�megfizet�
�amennyiben�az�üzemeltetéshez�végzett�beruházás�értéke�
a�bérleti�idő�letelte�előtt�a�bérleti�díjba�beszámításra�kerül,�
úgy�a�bérleti�időből�fennmaradó�időtartamra�a�bérleti�díj�
bruttó�300�000,–�ft��Bérbeadó�kijelenti,�hogy�–�a�bérleti�
díjba�beszámítható�–�bérlő�által�végzett,�a�Kávéház�üze-
meltetéséhez�szükséges�beruházások�értékeként�legfeljebb�
nettó�15�000�000,–�ft�beruházási�értéket�ismer�el��
a�Közgyűlés�felhatalmazza�a�polgármestert�a�bérleti�szer-
ződés�aláírására�
Határidő: 2011��szeptember�08�
Felelős:  t��Mészáros�andrás�polgármester

301/2011. (VIII.25.) KGY.
h a t á r o z a t

pályázat benyújtásáról a támogató szolgáltatás állami 
finanszírozási rendszerbe történő befogadásáról és 

működésének támogatásáról

Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése� a� támogató� szolgál-
tatás�és�a�közösségi�ellátások�finanszírozásának�rendjéről�
szóló�191/2008��(VII��30�)�Korm��rendelet�alapján�kiírás-
ra� kerülő,� a� támogató� szolgáltatás� állami� finanszírozási�
rendszerbe�történő�befogadása�és�működésének�támoga-
tása�tárgykörű�pályázaton�részt�kíván�venni�
a�Közgyűlés�felhatalmazza�a�Polgármestert,�hogy�a�pályá-
zatot�benyújtsa��
Határidő: a�határozat�továbbítására�–�azonnal
Felelős:�t��Mészáros�andrás�polgármester

302/2011. (VIII.25.) KGY.
h a t á r o z a t

pályázat benyújtásáról az utcai szociális munka állami 
finanszírozási rendszerbe történő befogadásáról és 

működésének támogatásáról

Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése� a� támogató� szolgál-
tatás�és�a�közösségi�ellátások�finanszírozásának�rendjéről�

 Érd�MEgyEI�JogÚ�VároS�
�K�Ö�z�g�y�Ű�l�É�S�E

65/2011. (VIII.30.) 
önkormányzati rendelete

Érd megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei
Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló, 38/2011. (VI.29.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzatának�Közgyűlése�a�helyi�önkormányzatokról�szóló�1990��évi�lXV��törvény�18��
§�(1)�bekezdésében�kapott�felhatalmazás�alapján,�az�alkotmány�44/a��§�(1)�bekezdésének�e)�pontjában�meghatározott�
feladatkörében�eljárva�a�következőket�rendeli�el:
1. § az Érd megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról 
szóló, 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 6. számú melléklete, a Közgyűlés 
által a polgármesterre átruházott hatáskörök�(törvény, kormányrendelet, miniszteri rendeletek) jegyzéke�a követ-
kezőkkel egészül ki:

10

–�a�közút�kezelője�–�az�országos�és�a�helyi�közutak�kezeléséről�szóló�jogszabályok�sze-
rint�eljárva�–�köteles�gondoskodni�arról,�hogy�a�közút�a�biztonságos�közlekedésre�alkal-
mas,�közvetlen�környezete�esztétikus�és�kulturált�legyen�
–�a�közút�forgalmi�rendjét�–�ha�jogszabály�másként�nem�rendelkezik�–�a�közút�kezelője�
alakítja�ki��a�forgalmi�rendet�–�a�forgalmi�körülmények�vagy�a�baleseti�helyzet�jelentő-
sebb�változása�esetén,�de�legalább�ötévenként�–�a�közút�kezelőjének�felül�kell�vizsgálnia,�
és�ha�szükséges,�módosítania�kell��a�közlekedési�hatóság�–�a�közlekedés�biztonságát�sértő�
vagy�veszélyeztető�helyzet�megszüntetése�érdekében�–�kezdeményezheti�a�forgalomsza-
bályozás�módosítását,�vagy�a�közút�kezelőjét�a�forgalmi�rend�felülvizsgálatára�kötelezheti�
–� a� díj� fizetési� kötelezettség� alá� eső� várakozási� területen� –� a� lehetőségekhez� képest�
egyenlő�megoszlásban,�illetve�a�mozgáskorlátozottak�által�jellemzően�igénybe�vett�közin-
tézmények�elérhető�közelségében�–�minden�megkezdett�ötven�várakozási�helyből�ki�kell�
jelölni�legalább�egy,�a�mozgáskorlátozottak�számára�fenntartott�várakozási�helyet�

1988��évi�I��tv�
15��§�(2),�34��§�(1),�(2)

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 dr. Ferencz dóra  T. mészáros andrás
  jegyző  polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. augusztus 25–ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. augusztus 30.
  dr. Ferencz dóra s.k.
   jegyző
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I��ÉVfolyaM�9��SzáM�–�2011��auguSztuS�30�III��MEllÉKlEtEK

melléklet a 305/2011. (VIII.25.) KGY. határozathoz

1. számú melléklet
alapító okirat módosítás

a Szociális Gondozó Központ 274/2011 (VII.28.) KGY. határozattal elfogadott alapító okirata az alábbiak 
szerint módosul.
az alapító okirat 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„8.1. a költségvetési szerv alaptevékenységei szakfeladat rend szerinti besorolással: 

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
873011 Időskorúak�tartós�bentlakásos�szociális�ellátása
879019 Családok�átmeneti�otthonában�elhelyezettek�ellátása
879033 Hajléktalanok�ellátása�átmeneti�szálláson
879034 Hajléktalanok�ellátása�éjjeli�menedékhelyen
881011 Idősek�nappali�ellátása
881013 fogyatékossággal�élők�nappali�ellátása
889101 Bölcsődei�ellátás
889201 gyermekjóléti�szolgáltatás
889203 utcai,�lakótelepi�szociális�munka
889204 Kapcsolattartási�ügyelet
889913 nappali�melegedő
889921 Szociális�étkeztetés
889922 Házi�segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres�házi�segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 támogató�szolgáltatás
889929 utcai�szociális�munka
889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
890431 Szociális�foglalkoztatás�munka–rehabilitáció�keretében
890432 Szociális�foglalkoztatás�fejlesztő–felkészítő�foglalkoztatás�keretében
329000 Egyéb�m�n�s��feldolgozó�ipari�tevékenység”

az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9. a költségvetési szerv tagintézményei: 

mEGNEVEZÉS CÍm HElYraJZI SZÁm
Családsegítő Szolgálat Érd,�Emma�u��8� 22499
–�Családsegítés
–�Speciális�alapellátási�feladatok: Érd,�Emma�u��8� 22499
�támogató�szolgálat
�utcai�szociális�munka

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Érd, Vörösmarty Mihály út 
31. 15563

módszertani Gyermekjóléti Központ Érd,�Emma�u��7� 22552/28
Átmeneti Ellátást Biztosító Központ

szóló�191/2008��(VII��30�)�Korm��rendelet�alapján�kiírás-
ra�kerülő�utcai�szociális�munka�állami�finanszírozási�rend-
szerbe� történő� befogadása� és� működésének� támogatása�
tárgykörű�pályázaton�részt�kíván�venni�
a�Közgyűlés�felhatalmazza�a�Polgármestert,�hogy�a�pályá-
zatot�benyújtsa��
Határidő: a�határozat�továbbítására�–�azonnal
Felelős:�t��Mészáros�andrás�polgármester

303/2011. (VIII.25.) KGY.
h a t á r o z a t

pályázat benyújtásáról a szenvedély betegek 
alacsonyküszöbű szolgáltatása állami 

finanszírozási rendszerbe történő befogadásáról 
és működésének támogatásáról

Érd�Megyei� Jogú�Város�Közgyűlése� a� támogató� szolgál-
tatás�és�a�közösségi�ellátások�finanszírozásának�rendjéről�
szóló�191/2008��(VII��30�)�Korm��rendelet�alapján�kiírás-
ra�kerülő�szenvedély�betegek�alacsonyküszöbű�szolgálta-
tása�állami�finanszírozási� rendszerbe� történő�befogadása�
és� működésének� támogatása� tárgykörű� pályázaton� részt�
kíván�venni�
a�Közgyűlés�felhatalmazza�a�Polgármestert,�hogy�a�pályá-
zatot�benyújtsa��
Határidő: a�határozat�továbbítására�–�azonnal
Felelős:�t��Mészáros�andrás�polgármester

304/2011. (VIII.25.) KGY.

h a t á r o z a t

a szenvedély betegek alacsonyküszöbű 
szolgáltatása feladat ellátásához szükséges 

2,4 álláshely biztosításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�szenvedély�betegek�
alacsonyküszöbű�szolgáltatása�feladat�ellátásához�szüksé-
ges�2,4�álláshelyet�a�Szociális�gondozó�Központ�Család-
segítő�Szolgálatnál�biztosítja�a�pályázat�megvalósulásának�
időtartamára�
a�Közgyűlés�felkéri�a�Polgármestert,�hogy�a�pályázat�el-
nyerését� követően� a� Szociális� gondozó� Központ� költ-
ségvetésének�módosítására� irányuló� javaslatot� terjessze�a�
Közgyűlés�elé�
Határidő: a�határozat�továbbítására�–�azonnal
Felelős:�t��Mészáros�andrás�polgármester

305/2011. (VIII.25.) KGY.
h a t á r o z a t

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának 
módosításáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�Szociális�gondozó�
Központ�274/2011�(VII�28�)�Kgy��határozattal�elfoga-
dott�alapító�okiratát�a�határozat�1��számú�melléklete�sze-
rint� 2011�� szeptember� 1–ei� hatállyal� módosítja,� és� elfo-
gadja�a�2��számú�mellékletét�képező�egységes�szerkezetbe�
foglalt�alapító�okiratot�
a�Közgyűlés� felkéri� a�Polgármestert,�hogy�a�módosított�
és�az�egységes�szerkezetbe�foglalt�alapító�okiratot�a�Köz-
gyűlés�nevében�írja�alá�
Határidő: a�határozat�továbbítására�–�a�Magyar�állam-
kincstár�végzése�szerinti�határidőben�
Felelős: t��Mészáros�andrás�polgármester

306/2011. (VIII.25.) KGY.
h a t á r o z a t

több éves kihatású kötelezettség vállalásáról  
nyomtatók és fénymásolók tárgyában

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� kinyilvánítja� azon�
szándékát,� hogy� a� Polgármesteri� Hivatal� fénymásolói� és�
nyomtatói� üzemeltetését� bérleti� konstrukció� formájában�
kívánja�megvalósítani�
Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� hozzájárul� a� fény-
másolók� és� nyomtatók� üzemeltetése� tárgyában� határo-
zott�időtartamú�(3�éves)�szerződés�megkötésére�irányuló�
közbeszerzési�eljárás�kiírásához,�valamint�a�közbeszerzési�
eljárás�lefolytatásával�kiválasztott�szolgáltatóval�szerződés�
megkötéséhez��
a�szolgáltatás�díj�tárgyévi�fedezete�a�2011��évi�költségve-
tésben�rendelkezésre�áll,�2012–2013��években�a�költségve-
tésbe�betervezésre�kerül,�valamint�a�költségvetési�rendelet�
19��számú�mellékletében�a�többéves�kihatású�döntésekből�
származó�kötelezettségek�között�a�szerződés�aláírását�kö-
vetően�beépítésre�kerül��
a�Közgyűlés�felkéri�a�Polgármestert,�hogy�a�közbeszerzé-
si� eljárás�megindításával,�majd�a� szerződés�megkötésével�
kapcsolatos�valamennyi�intézkedést�tegye�meg��
Határidő: azonnal
Felelős:�t��Mészáros�andrás�polgármester

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás
 jegyző polgármester
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2. számú melléklet

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS ÖNKormÁNYZaT
SZoCIÁlIS GoNdoZÓ KÖZPoNT alaPÍTÓ oKIraTa

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�szociális�igazgatásról�és�szociális�ellátásokról�szóló�1993��évi�III��törvény,�továbbá�
a�gyermekek�védelméről�és�a�gyámügyi�igazgatásról�szóló�1997��évi�XXXI��törvény�és�végrehajtási�rendeleteiben�meg-
határozott�ellátási�kötelezettség�teljesítése�érdekében�az�államháztartásról�szóló�1992��évi�XXXVIII��törvény,�illetve�az�
államháztartás�működéséről�szóló�292/2009��(XII�19�)�Korm��rendelet�alapján�a�305/2011��(VIII�25�)�Kgy��határo-
zatával�az�alábbi�egységes�szerkezetű�alapító�okiratot�adja�ki:�

1. a költségvetési szerv megnevezése: Szociális�gondozó�Központ
 székhelye: Érd,�Budai�u��14�

2. Költségvetési szerv jogelődje:

Egyesített�Szociális�Intézmény
2030�Érd,�topoly�u��2�
Szakorvosi� rendelőintézethez� tartozó� Családsegítő�
Központ,�fejlesztő�napközi�otthon�és�Bölcsődék
2030�Érd,�felső�u��39�

3. Költségvetési szerv alapítója: Érd�Város�Önkormányzata
alapításának éve: 1998
létrehozásáról rendelkező határozat száma: 273/1997��(XI�27�)�ÖK��határozat

 
4. Költségvetési szerv irányító szerve: Érd�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzat�Közgyűlése

Költségvetési szerv irányítójának székhelye: 2030�Érd,�alsó�u��1�
Költségvetési szerv irányítójának vezetője: Érd�Megyei�Jogú�Város�Polgármestere

5.
a költségvetési szerv működési köre:�Érd�Megyei�Jogú�Város�területe,�valamint�más�települési�vagy�megyei�
önkormányzattal,�vagy�többcélú�kistérségi�társulással�kötött�feladat–ellátási�szerződésben�meghatározott�te-
rület��

6.
a költségvetési szerv besorolása:

gazdálkodási jogköre alapján:
önállóan�működő�és�gazdálkodó�költségvetési�szerv

7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szociális�ellátás�szállás�nyújtásával
Szociális�ellátás�szállás�nyújtása�nélkül
gyermekjóléti�szolgáltatás
gyermekek�napközbeni�ellátása
gyermekek�átmeneti�gondozása

8. a költségvetési szerv fő alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: 
889900 M�n�s��egyéb�szociális�ellátás�bentlakás�nélkül

8.1. a költségvetési szerv alaptevékenységei szakfeladat rend szerinti besorolással: 
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

873011 Időskorúak�tartós�bentlakásos�szociális�ellátása
879019 Családok�átmeneti�otthonában�elhelyezettek�ellátása

–�férfi�átmeneti�Szálló� Érd,�fehérvári�u��89� 17840
–�női�átmeneti�Szálló Érd,�fehérvári�u��89� 17840
–�Éjjeli�Menedékhely Érd,�fehérvári�u��89� 17840
–�Családok�átmeneti�otthona Érd,�nyírfa�u��11� 7345
–�nappali�Melegedő Érd,�fehérvári�u��91� 17839
–�Étkeztetés Érd,�fehérvári�u��91� 17839

Habilitációs Központ Érd,�Hivatalnok�u��42/a 19222
–�fogyatékosok�nappali�ellátása
–�Szociális�foglalkoztatás
–�Étkeztetés

Időseket Ellátó Központ
–�Idősek�otthona Érd,�topoly�u��2� 20878
–�Házi�segítségnyújtás Érd,�topoly�u��2� 20878
–�Jelzőrendszeres�házi�segítségnyújtás Érd,�topoly�u��2 20878
–�Étkeztetés Érd,�topoly�u��2� 20878
–�Idősek�nappali�ellátása Érd,�Hivatalnok�u��42/b 19221
–�Étkeztetés Érd,�Hivatalnok�u��42/b 19221

Bölcsődei Ellátás
–�Pöttöm�Sziget�Bölcsőde Érd,�aradi�u��7� 7150/1
–�apró�falva�Bölcsőde Érd,�Edit�u��1� 22552/14”

az alapító okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul:
„21� Jelen�alapító�okirat�hatályba�lépésének�időpontja:�2011��szeptember�1��Ezzel�egyidejűleg�a�274/2011��(VII�28�)�
Kgy�határozattal�elfogadott�alapító�okirat�hatályát�veszti�”

Érd, 2011. augusztus 25.

 T. mészáros andrás
  polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző



ÉrdI�KÖzlÖny

8

I��ÉVfolyaM�9��SzáM�–�2011��auguSztuS�30�

9

I��HatározatoK I��ÉVfolyaM�9��SzáM�–�2011��auguSztuS�30�

–�Jelzőrendszeres�házi�segítségnyújtás Érd,�topoly�u��2 20878
–�Étkeztetés Érd,�topoly�u��2� 20878
–�Idősek�nappali�ellátása Érd,�Hivatalnok�u��42/b 19221
–�Étkeztetés Érd,�Hivatalnok�u��42/b 19221
Bölcsődei Ellátás
–�Pöttöm�Sziget�Bölcsőde Érd,�aradi�u��7� 7150/1
–�apró�falva�Bölcsőde Érd,�Edit�u��1� 22552/14

10. a�költségvetési�szerv�költségvetését�az�irányító�szerv�hagyja�jóvá��
11. a�költségvetési�szerv�az�alapító�(irányító�szerv)�által�biztosított�pénzeszköz,�állami�hozzájárulás�(normatíva),�vala-

mint�egyéb�bevétel�alapján�gondoskodik�feladatainak�ellátásáról��
12. fenntartási�és�működési�költséget�az�évente�összeállított,�az�irányító�szerv�által�jóváhagyott�költségvetésben�kell�

előirányozni��
13�� a�költségvetési�szerv�és�tagintézményeinek�épületei�az�önkormányzati�törzsvagyon�részei,�korlátozottan�forga-

lomképesek,�így�a�költségvetési�szerv�nem�jogosult�elidegeníteni,�illetve�biztosítékul�felhasználni��
14. a�feladatok�ellátásához�a�Szociális�gondozó�Központnak�rendelkezésre�állnak�a�tagintézmények�által�használt�

ingatlanok��
� a�költségvetési�szerv�tevékenységének�ellátásához�rendelkezésre�állnak�a�tagintézmények�leltár�szerint�nyilvántar-

tott�tárgyi�eszközök��
� a�Szociális�gondozó�Központ�a�rendelkezésre�bocsátott�vagyontárgyakat�a�szociális�feladatok�ellátásához�szaba-

don�használhatja��
15. a�költségvetési�szerv�vezetőjének�kinevezési�rendje:�a�költségvetési�szerv�vezetőjét�önálló�vezetői�munkakörbe�Érd�

Megyei�Jogú�Város�Önkormányzatának�Közgyűlése�nevezi�ki�nyilvános�pályázat�útján��
16. a�költségvetési�szerv�képviseletére�jogosultak:�a�szerv�vezetője,�valamint�az�általa�írásban�meghatalmazott�közal-

kalmazottak��
17�� a�költségvetési�szerv�foglalkoztatottjainak�foglalkoztatási�jogviszonya,�a�közalkalmazottak�jogállásáról�szóló�1992��

évi�XXXIII��törvény�(Kjt�)�és�a�Munka�törvénykönyvéről�szóló�1992��évi�XXII��törvény�(Munka�tv�)�alapján:�
� a)� közalkalmazotti�jogviszony,�
� b)� a�részfoglalkoztatású�szociális�foglalkoztatásban�résztvevők�tekintetében�a�munka�törvénykönyve�hatálya�alá�

tartozó�munkajogviszony
18�� a�költségvetési�szerv�valamint�a�tagintézmények�feladatainak�részletes,�belső�rendjét,�módját,�nyitvatartási�idejét�

az�intézmény�szervezeti�és�működési�szabályzata�tartalmazza��
19. a�költségvetési�szerv�törzskönyvi�nyilvántartásba�vételét,�illetve�abból�történő�törlését�a�felügyeleti�szerv�kéri�a�

Magyar�államkincstár�területi�Igazgatóságtól��
20. a�költségvetési�szerv�megszűnése�a�nyilvántartásból�való�törléssel�–�a�törlés�napján�–�következik�be��
21. Jelen�alapító�okirat�hatályba�lépésének�időpontja:�2011��szeptember�1�Ezzel�egyidejűleg�a�274/2011��(VII�28�)�

Kgy��határozattal�elfogadott�alapító�okirat�hatályát�veszti�

Érd, 2011. augusztus 25.

 T. mészáros andrás
 polgármester

Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 Jegyző

879033 Hajléktalanok�ellátása�átmeneti�szálláson
879034 Hajléktalanok�ellátása�éjjeli�menedékhelyen
881011 Idősek�nappali�ellátása
881013 fogyatékossággal�élők�nappali�ellátása
889101 Bölcsődei�ellátás
889201 gyermekjóléti�szolgáltatás
889203 utcai,�lakótelepi�szociális�munka
889204 Kapcsolattartási�ügyelet
889913 nappali�melegedő
889921 Szociális�étkeztetés
889922 Házi�segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres�házi�segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 támogató�szolgáltatás
889929 utcai�szociális�munka
889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
890431 Szociális�foglalkoztatás�munka–rehabilitáció�keretében
890432 Szociális�foglalkoztatás�fejlesztő–felkészítő�foglalkoztatás�keretében
329000 Egyéb�m�n�s��feldolgozó�ipari�tevékenység

9. a költségvetési szerv tagintézményei: 
mEGNEVEZÉS CÍm HElYraJZI SZÁm

Családsegítő Szolgálat Érd,�Emma�u��8� 22499
–�Családsegítés
–�Speciális�alapellátási�feladatok: Érd,�Emma�u��8� 22499
�támogató�szolgálat
�utcai�szociális�munka
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Érd, Vörösmarty Mihály út 31. 15563
módszertani Gyermekjóléti Központ Érd,�Emma�u��7� 22552/28
Átmeneti Ellátást Biztosító Központ
–�férfi�átmeneti�Szálló� Érd,�fehérvári�u��89� 17840
–�női�átmeneti�Szálló Érd,�fehérvári�u��89� 17840
–�Éjjeli�Menedékhely Érd,�fehérvári�u��89� 17840
–�Családok�átmeneti�otthona Érd,�nyírfa�u��11� 7345
–�nappali�Melegedő Érd,�fehérvári�u��91� 17839
–�Étkeztetés Érd,�fehérvári�u��91� 17839
Habilitációs Központ Érd,�Hivatalnok�u��42/a 19222
–�fogyatékosok�nappali�ellátása
–�Szociális�foglalkoztatás
–�Étkeztetés
Időseket Ellátó Központ
–�Idősek�otthona Érd,�topoly�u��2� 20878
–�Házi�segítségnyújtás Érd,�topoly�u��2� 20878
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