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Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

37/2012. (VII.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 Alaptörvény 32� cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:
1. § (1) az Érd megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési 
Szabályzatáról szóló, 38/2011. (VI.29.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. melléklete 
VIII. fejezetének 2. pontja a következő szöveggel egé-
szül ki:
[2� Az ügyfélfogadás rendje]
„- az Érd, Budafoki út 2-4.sz. alatti (TESCO) ügyfélszolgá-
laton:
hétfő 8.30 - 12.00 óráig, 13.00–16.00 óráig,
kedd 8.30 - 12.00 óráig, 13.00–16.00 óráig,
szerda 8.30 - 12.00 óráig, 13.00–16.00 óráig,
csütörtök 8.30 - 12.00 óráig, 13.00–16.00 óráig,
péntek 8.30 - 12.00 óráig, 13.00–16.00 óráig tart.”

(2) a rendelet 9. melléklete VIII. fejezetének 3. pont-
ja a következő szöveggel egészül ki:
[A munkaidő ]
„- az Érd, Budafoki út 2-4.sz. alatti (TESCO) ügyfélszolgá-
laton:
hétfőn 8.00–16.30 óráig,
kedden 8.00–16.30 óráig, 
szerdán 8.00–16.30 óráig,
csütörtökön 8.00 - 16.30 óráig, 
pénteken 8.00 - 16.30 óráig tart.”
2. § a rendelet 2012. augusztus 1-én lép hatályba.

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás
 jegyző polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2012. július 19-ei ülésén.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2012. július 30.
 dr. Ferencz Dóra s.k.
 jegyző
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Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

235/2012. (VI. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. jegyzett 
illetve saját tőkéjének rendezéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, 
mint alapító az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kor-
látolt Felelősségű Társaság részére a 336/2010� (XI�25�) 
KGY határozatában nyújtott 3�000�000,- Ft összegű tagi 
kölcsönből származó követeléséből 500�000,- Ft-tal a 
jegyzett tőkét - nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 
- megemeli, a fennmaradó 2�500�000,- Ft-ot pedig tőke-
tartalékba helyezi� 
2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, 
mint alapító az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kor-
látolt Felelősségű Társaság részére az 1� pontban foglalt 
követelés apporton felül további 1�299�000,- Ft-ot a saját 
tőke rendezése érdekében tőketartalékként átad, a 2012� 
évi költségvetés általános tartalékának terhére� A Köz-
gyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron 
következő módosításakor ezen összeg átvezetéséről gon-
doskodjon� 
3.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlé-
se, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság Alapítója a határozat 2� pontjában 
foglaltak értelmében a társaság alapító okiratát módosítja 
és felkéri a polgármestert a cégbíróság előtti változásbe-
jegyzési eljárás lebonyolítására� Az Alapító Okiratának 
„A Társaság Vagyona“ című IV� Fejezetének 1�) és 2�) 
pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
 „IV.
A TÁRSASÁG VAGYONA
1.) A Társaság törzstőkéje:
A Társaság törzstőkéje 1.000.000,- Ft azaz Egymillió fo-
rint, amely teljes egészében pénzbeli betét. A Társaság ala-
pítója a teljes pénzbetétet a jelen Alapító Okirat aláírásától 
számított 8 napon belül, de a bejegyzési kérelem benyújtását 
megelőzően köteles befizetni a megalakuló Társaság bank-
számlájára. 
2.) Az Alapító törzsbetéte: 1.000.000.- Ft, azaz  Egymillió 
forint  pénzbeli betét“    
Határidő: a Közgyűlés következő ülése
Felelős:  T� Mészáros András polgármester

236/2012. (VI. 28.)
h a t á r o z a t a

a Velencei úton felépült Sportcsarnok épületének 
megvásárlásához szükséges hosszú lejáratú hitel 
felvételére irányuló tárgyalásokkal kapcsolatos 

álláspont kialakításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármes-
tert, hogy az Érdi Sport Kft�  által az Érd, Velencei úton 
felépült Sportcsarnok épületének megvásárlására, vala-
mint a létesítmény sporteszközökkel való felszerelésére 
benyújtott pályázat önerejének biztosításához szükséges 
hitel nyújtására beérkezett indikatív finanszírozási aján-
lat alapján lefolytatandó tárgyalásokon a következő állás-
pontot képviselje:
– biztosítékként a finanszírozó bank ne kötelezze az 

adóst „Kockázatkezelők által meghatározott biztosí-
tékok, valamint 462 millió Ft értékű ingatlanbiztosí-
ték” nyújtására,

– az „Egyéb feltételek” között kiemelt figyelmet kell for-
dítani Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
„Minaret” kötvénycsomag kondícióinak teljes körű 
újratárgyalásának folytatására (kamat, futamidő, tü-
relmi idő, banki biztosítéki rendszer),

– az „Egyéb feltételek” között ne szerepeljen a „Keret-
biztosítéki zálogjog Érd Megyei Jogú Város forgalom-
képes ingatlanjain a kihelyezés tőkeösszege és kama-
tai összegében” feltétel,

– a kamatfelár tekintetében kedvezőbb mértékben 
szükséges megállapodni�

237/2012. (VI. 28.)
h a t á r o z a t a

a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 
153/2012� (V�24�) számú határozattal elfogadott alapí-
tó okiratát 2012� szeptember 1-jei hatállyal 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 Köz-
gyűlés nevében írja alá�
Határidő: a döntés továbbítására - azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

238/2012. (VI. 28.)
h a t á r o z a t a

az „Innovatív iskolák fejlesztése” (TÁmoP-3.1.4-12/1) 
című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló 

nyilatkozat megadásáról
(Bolyai János Általános Iskola)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Bolyai Já-
nos Általános Iskola iskolai fejlesztésre irányuló tevékeny-
ségét és hozzájárul, hogy az intézmény ilyen céllal pályá-
zatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
az „Innovatív iskolák fejlesztése” (TÁMOP-3�1�4-12/1) 
címen kiírt pályázati felhívásra� 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére�
Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban 
foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

239/2012. (VI. 28.)
h a t á r o z a t a

az „Innovatív iskolák fejlesztése” (TÁmoP-3.1.4-12/1) 
című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló 

nyilatkozat megadásáról
(Teleki Sámuel Általános Iskola)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Te-
leki Sámuel Általános Iskola iskolai fejlesztésre irá-
nyuló tevékenységét és hozzájárul, hogy az intézmény 
ilyen céllal pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség által az „Innovatív iskolák fejlesztése” 
(TÁMOP-3�1�4-12/1) címen kiírt pályázati felhívásra� 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére�
Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban 
foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

240/2012. (VI. 28.)
h a t á r o z a t a

az „Innovatív iskolák fejlesztése” (TÁmoP-3.1.4-12/1) 
című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló 

nyilatkozat megadásáról
(Érdligeti Általános Iskola)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Érdlige-
ti Általános Iskola iskolai fejlesztésre irányuló tevékeny-
ségét és hozzájárul, hogy az intézmény ilyen céllal pályá-

zatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
az „Innovatív iskolák fejlesztése” (TÁMOP-3�1�4-12/1) 
címen kiírt pályázati felhívásra� 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére�
Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban 
foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

241/2012. (VI. 28.)
h a t á r o z a t a

az „Innovatív iskolák fejlesztése” (TÁmoP-3.1.4-12/1) 
című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló 

nyilatkozat megadásáról
(Batthyány Általános Iskola és Sportiskola)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Bat-
thyány Általános Iskola és Sportiskola iskolai fejlesztésre 
irányuló tevékenységét és hozzájárul, hogy az intézmény 
ilyen céllal pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség által az „Innovatív iskolák fejlesztése” 
(TÁMOP-3�1�4-12/1) címen kiírt pályázati felhívásra� 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére�
Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban 
foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

242/2012. (VI. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érdi létesítmény Üzemeltető Kft-nek az Érdi 
Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-be történő 

beolvadásához szükséges döntések meghozataláról 
(2. döntéshozatal)

1.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Köz-
gyűlése, mint az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft�, és az 
Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft� Alapítója a 2011� 
december 31-i fordulónapra elkészített vagyonmérleg ter-
vezetek alapján jóváhagyja az Érdi Létesítmény Üzemel-
tető Kft-nek az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-
be történő beolvadását� 
Az átalakuló társaságok élve a cégnyilvánosságról, a bíró-
sági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006� évi V� 
törvény (továbbiakban: Ctv�) 57� § (2) bekezdésében meg-
határozott lehetőséggel az átalakuláshoz fűződő jogha-
tások beálltának időpontját 2012� október 31� napjában 
határozzák meg� Amennyiben az átalakulás cégbejegyzé-
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sére ezt követően kerül sor, akkor az átalakulás időpontja 
a cégbejegyzés napja�
Az Alapító az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft�, mint 
átvevő (jogelőd) vagyonmérleg tervezetét  107�996 eFt, 
az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft�, mint beolvadó va-
gyonmérleg tervezetét 41�736 eFt, 
az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft�, mint átalakulás-
sal létrejövő (jogutód) vagyonmérleg tervezetét  149�638� eFt 
mérleg főösszeggel jóváhagyja� 
Az Alapító jóváhagyja továbbá a határozat mellékletét 
képező egyesülési szerződéstervezetet és az átalakulással 
létrejövő Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft� alapító 
okirat módosítását�
Az Alapító felhatalmazza az egyesüléssel érintett cégek 
képviselőit az egyesülési szerződésnek, a polgármestert 
pedig az alapító okirat módosításának aláírására, vala-
mint az illetékes cégbíróság előtti eljárás lefolytatására� 
2.) A jogutód gazdasági társasági formája az Alapító dön-
tése alapján: korlátolt felelősségű társaság� Az egyesülés 
módját az Alapító az első döntését megerősítve - 2006� évi 
IV� törvény 81� § szerinti - beolvadásként határozza meg�
3.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Lé-
tesítmény Üzemeltető Kft�, és az Érdi Városfejlesztési és 
Szolgáltató Kft� Alapítója úgy dönt, hogy – eddigi mun-
kájukat megköszönve – Zsirkai Lászlót az Érdi Létesít-
mény Üzemeltető Kft� ügyvezetőjét,  Borsitzky Kálmánt, 

Csépán Istvánt, Kuhár Ottót az Érdi Létesítmény Üze-
meltető Kft� felügyelő bizottságának tagjait, valamint 
Borbély Pált az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft� 
felügyelő bizottságának tagját a társaság beolvadásának 
napjával visszahívja� 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi 
Városfejlesztési és Szolgáltató Kft� felügyelő bizottság 
tagjának 2012� október 31� napjától 2017� október 31� 
napjáig Borsitzky Kálmánt (an�: Kovács Aranka, 2030 
Érd, Szövő u� 122�) választja meg� 
4.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Vá-
rosfejlesztési és Szolgáltató Kft� Alapítója a Pénzmentő 
Könyvvizsgáló Kft�-nek (MKVK nyilvántartási szá-
ma:000255), - képviseletében dr� Rocskai János (MKVK 
bejegyzési száma: 004148) - a könyvvizsgálói feladatok 
ellátására adott megbízatását a beolvadás napjával - eddi-
gi munkáját megköszönve - visszavonja� Az átalakulással 
létrejövő jogutód társaságnál a könyvvizsgálati feladatok 
ellátásával a beolvadás napjától 2017� október 31�-ig az 
Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft� jelenlegi könyvvizs-
gálóját, a MoBaudit Könyvvizsgáló és Számviteli Bt�-t 
(Nyilvántartásba-vételi szám: 001897) 1214 Budapest, 
Erdősor u� 127� I/4�,) - képviseletében Molnár Zoltán 
(Kamarai tagsági szám 005882)  – bízza meg�
Határidő: 2012� október 31�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

 dr. Ferencz dóra Segesdi János 
 jegyző alpolgármester

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

243/2012. (VII. 19.)
h a t á r o z a t a

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - 
figyelemmel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000� évi 
XLIII� törvény 27� § (5) bekezdésében foglaltakra - a 
települési folyékony hulladék kezelésére kiírt és eredmé-
nyesen lezárult közbeszerzési eljárás nyertesével törté-
nő közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napját 
megelőző napig a SZIPPANT-HAT Konzorciummal 
a határozat mellékletét képező Közszolgáltatási Szerző-
dést köti� 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírá-
sára�
Határidő: 2012� július 20�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

244/2012. (VII. 19.)
h a t á r o z a t a

a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat céljára 
bérleti szerződés kötéséről a TESCo GloBal 

Áruház Zrt-vel

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hoz-
zájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálat céljára a TESCO GLOBAL Áruház Zrt�-vel bérleti 
szerződést kössön� A bérleti díj mértéke 1 000,-FT+áfa/
hó, a szerződés időtartama határozott idejű, 2012� 08� 
01-től 2014� 09� 30-ig terjed (26 hónap)�                                          
A bérleti díj fedezete a 2012� évben a Polgármesteri Hi-
vatal költségvetésében az 5/1�3�2 soron rendelkezésre áll�  
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2013� és 
2014� évben fenti kötelezettségvállalásnak a város költ-
ségvetésébe történő tervezéséről gondoskodjon, valamint 
a költségvetési rendelet 13� számú mellékletében a több-
éves kihatású döntésekből származó kötelezettségek kö-
zött a szerződés aláírását követően beépítésre kerüljön� 
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő mó-
dosítása
Felelős: T� Mészáros András polgármester

245/2012. (VII. 19.)
h a t á r o z a t a

a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hi-
vatal 154/2012� (V�24�) határozattal elfogadott alapító 
okiratát az 1� számú melléklet szerint, 2012� augusztus 
1-ei hatállyal módosítja, és elfogadja a 2� számú mellék-
letben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Ok-
iratot� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított 
és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 
Közgyűlés nevében írja alá�
Határidő: határozat továbbítására a 6/2012� (III�1) 
NGM� rendeletben foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

246/2012. (VII. 19.)
h a t á r o z a t a

tananyagok kiadására vonatkozó döntéshozatalról, 
a TÁmoP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosító számú, 

„A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” című 

projekt végrehajtásához kapcsolódóan

1� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
TÁMOP-3�1�3-10/1-2010-0005 azonosító számú, „A 
természettudományos közoktatás megújítása, az érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” című 
projekt végrehajtásához kapcsolódóan kifejlesztett ter-
mészettudományos tananyagok törvény alapján kötele-
zően feltüntetendő impresszum adatainak tartalmát az 
alábbiak szerint rögzíti:
A kiadó neve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A kiadó székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1-3�
A kiadásért felelős személy: T� Mészáros András, polgár-
mester
A szerkesztésért felelős személy: dr� Mile Orsolya, pro-
jektmenedzser
A szerzői jog jogosultja: Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata
2� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgár-
mestert a határozatban foglaltak teljesítéséhez kapcsoló-
dó további intézkedések megtételére� 
Határidő: folyamatos 
Felelős: T� Mészáros András polgármester
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247/2012. (VII. 19.)
h a t á r o z a t a

az „Innovatív iskolák fejlesztése” (TÁmoP-3.1.4-12/1) 
című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló 

nyilatkozat megadásáról
(Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola iskolai fejlesztésre irá-
nyuló tevékenységét és hozzájárul, hogy az intézmény 
ilyen céllal pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség által az „Innovatív iskolák fejlesztése” 
(TÁMOP-3�1�4-12/1) címen kiírt pályázati felhívásra� 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére�
Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban 
foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

248/2012. (VII. 19.)
h a t á r o z a t a

az „Innovatív iskolák fejlesztése” (TÁmoP-3.1.4-12/1) 
című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló 

nyilatkozat megadásáról
(Vörösmarty mihály Gimnázium)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Vö-
rösmarty Mihály Gimnázium iskolai fejlesztésre irá-
nyuló tevékenységét és hozzájárul, hogy az intézmény 
ilyen céllal pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség által az „Innovatív iskolák fejlesztése” 
(TÁMOP-3�1�4-12/1) címen kiírt pályázati felhívásra� 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére�
Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban 
foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

 dr. Ferencz dóra Segesdi János 
 jegyző alpolgármester

1. melléklet a Közgyűlés 237/2012. (VI.28.) határozatához

alaPÍTÓ oKIraT mÓdoSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 153/2012� (V�24�) KGY� határozattal elfogadott Alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása: 

esélyegyenlőség elősegítését célzó általános komplex tevékenységek és programok
851000  Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
890111  Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását
               célzó tevékenységek és programok
851011  Óvodai nevelés, ellátás
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható 
beszédfogyatékosak�
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek a 
Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában fejleszthetők�
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás 
tekintetében) Kisfenyves Tagóvodában fejleszthetők
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a 
Tusculanum Tagóvodában fejleszthetők�
Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése� A halmozottan 
hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti 
foglalkoztatása�
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
680002            Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

2.  az alapító okirat 24. pontja az alábbiak szerint módosul:
„24.  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 237/2012� (VI�28�) határozatával 

fogadta el�  
· Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. szeptember 1. 
 Ezzel egyidejűleg a 153/2012. (V.24.) határozattal kiadott alapító okirat  hatályát veszti�”

Érd, 2012. június 28.
     
 Segesdi János
 alpolgármester

Törvényességi ellenőrzését elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző 



Érdi Közlöny

10 11

III. MellékletekII. évfolyaM 13. száM – 2012. JúlIus 30. II. évfolyaM 13. száM – 2012. JúlIus 30.

2. melléklet a Közgyűlés 237/2012. (VI.28.) határozatához

Érd megyei Jogú Város Önkormányzat
Szivárvány Óvoda alapító okirata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény és a végrehajtásáról szóló 
368/2011� (XII�31�) Korm� rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 
56/2011� (XII�31�) NGM rendelet, továbbá 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: Szivárvány Óvoda

  2. om azonosító: 032697

  3. Székhelye: 2030 Érd, Hegesztő u� 2-8�

  4. Tagintézményei: Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda
2030 Érd, Erkel u�4

Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 
2030 Érd, Gyula u�35-37�

Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda
2030 Érd, Tárnoki u� 58-62�

Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda
2030 Érd, László tér 1�

  5. Intézményegységei: nincs

  6. Telephelyei: nincs

  7. a költségvetési szerv alapító szerve: Érd Városi Tanács
2030 Érd, Budai u� 4�

  8. az alapítás éve: 1986�

  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. a költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a 
költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár 
szerint

13. a költségvetési szerv által ellátott 
közfeladat: Óvodai nevelés

14. a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv� A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint az 
Intézményi Gondnokság (2030 Érd, Budai u� 14�) látja el a pénzügyi, számviteli és gazdasági 
feladatait� 

15. a költségvetési szerv alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:

Óvodai nevelés, ellátás
851020 Óvodai nevelés

16. a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása: 
esélyegyenlőség elősegítését célzó általános komplex tevékenységek és programok
851000          Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
890111          Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását
                      célzó tevékenységek és programok
851011          Óvodai nevelés, ellátás
851012          Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható 
beszédfogyatékosak�
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek a 
Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában fejleszthetők�
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás 
tekintetében) Kisfenyves Tagóvodában fejleszthetők
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a 
Tusculanum Tagóvodában fejleszthetők�
Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése� A halmozottan 
hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti 
foglalkoztatása�
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
680002            Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

17. a költségvetési szerv által felvehető maximális gyermeklétszám:  

csoportjainak száma:
Szivárvány Óvoda
Kisfenyves Tagóvoda
Meseház Tagóvoda
Napsugár Tagóvoda 
Tusculanum Tagóvoda

  970 fő

  32 csoport
  11 csoport 
    6 csoport
    3 csoport
    4 csoport
    8 csoport

18. a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
680002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 
5%

19.   a feladat ellátásához szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyén lévő 3232 hrsz�-ú és a 
tagintézmények 15239, 13931, 13929, 10738, 10737, 10735/2 és 15805 hrsz�-ú ingatlanjain, a 
rajtuk található óvodaépületekkel, és az óvodákban leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök�
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20.  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�

21.  a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
· Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII� törvény alapján�
· Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992� 

évi XXII� törvény rendelkezései alapján�
22. a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati 
eljárás útján határozott időre�

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

„24.  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 237/2012� (VI�28�) határozatával 

fogadta el�  
· Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012� szeptember 1� 
 Ezzel egyidejűleg a 153/2012� (V�24�) határozattal kiadott alapító okirat  hatályát veszti�”

Érd, 2012. június 28.
     
 Segesdi János
 alpolgármester

Törvényességi ellenőrzését elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző 

1. melléklet a Közgyűlés 245/2012. (VII.19.) határozatához

alaPÍTÓ oKIraT mÓdoSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 154/2012� (V�24) határozatával elfogadott Alapító Ok-
iratát  az alábbiak szerint módosítja:
az alapító okirat 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
 „ 2.1 Költségvetési szerv telephelye: 2030 Érd, Béke tér. 1

2030. Érd, Budafoki út 2-4.
2461 Tárnok, Dózsa Gy. u. 148.”

az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„13. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához a költségvetési szervnek rendelkezésére áll a székhelyeként megjelölt 22561, 
22562, 22563 helyrajzi számú, illetve a telephelyeként megjelölt 22568/2 helyrajzi számú ingatlan, 
az ingatlanokon található épületekkel, és az épületekben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, 
valamint a telephelyeként megjelölt 26244 helyrajzi szám alatti ingatlanban található S-10/A jelű, 
49,15 m2 alapterületű helyiség.”

az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„16. Záradék:

· Jelen egységes szerkezetű alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 245/2012. (VII.19.) 
határozatával fogadta el. Ezzel egyidejűleg a 154/2012. (V.24.) határozattal kiadott alapító okirat 
hatályát veszti.

· Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. augusztus 1.”

Érd, 2012. július 19.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző
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2. melléklet a Közgyűlés 245/2012. (VII.19.) határozatához

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS PolGÁrmESTErI HIVaTala
alapító okirat

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § (4) és (5) bekezdése 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990� évi LXV� törvény 38� § (1) bekezdése alapján az alábbi egységes szer-
kezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki:
  1. Költségvetési szerv neve: Érd Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala
      

  2. Költségvetési szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1� 
2030 Érd, Alsó u� 3� 
2030 Érd, Budai út 10�

  2.1 Költségvetési szerv telephelye: 2030 Érd, Béke tér� 1
2030. Érd, Budafoki út 2-4.
2461 Tárnok, Dózsa Gy� u� 148�

  3. a költségvetési szerv közvetlen jogelődje: Érd Községi Tanács
2030 Érd, Budai u� 4�

  4. létrehozó határozat száma: 8/1990� (X�29�) ÖK� határozat
  5. Költségvetési szerv alapítói jogokkal 

felruházott irányító szerve:
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

  6. az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1-3�

  7. az irányító szerv vezetője:  Érd Megyei Jogú Város polgármestere

  8. a költségvetési szerv illetékessége, működési 
köre:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

  9. a költségvetési szerv által ellátott közfeladat: Az Önkormányzat igazgatási tevékenysége� 
Az Önkormányzat működésével és az 
államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása�

10. Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv

11.1 a költségvetési szerv alaptevékenysége: Helyi szintű általános végrehajtó igazgatási 
tevékenység�

11.2 Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

11.3. a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti 
besorolása:

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841112 Önkormányzati jogalkotás
 841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenység
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység
 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
 841173 Statisztikai tevékenység
 841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
 841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
 841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
 841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
 841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
 841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
 841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása
 841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
 841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, 

egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása
 841371 Ipar helyi igazgatása és szabályozása
 841372 Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása
 841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása
 841375 Építésügy helyi igazgatása és szabályozása
 841376 Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
 841379 Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása
842421 Közterület rendjének fenntartása
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű -szerzési és -átalakítási támogatása
882202 Közgyógyellátás
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartási díj megelőlegezése
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
 890443 Egyéb közfoglalkoztatás

12.   a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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13. a feladat ellátásához szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához a költségvetési szervnek rendelkezésére áll a székhelyeként megjelölt 
22561, 22562, 22563 helyrajzi számú, illetve a telephelyeként megjelölt 22568/2 helyrajzi számú 
ingatlan, az ingatlanokon található épületekkel, és az épületekben leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a telephelyeként megjelölt 26244 helyrajzi szám alatti ingatlanban 
található S-10/a jelű, 49,15 m2 alapterületű helyiség.”

14. a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni�

A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a közgyűlés döntése 
figyelembe vételével a polgármester irányítja�

A pályázati felhívás közzétételének rendje:
– az önkormányzatokat felügyelő minisztérium hivatalos lapjában, legalább egy alkalommal,
– a megyei lapban legalább egy alkalommal kell közzétenni�

A jegyzőt a közgyűlés a vonatkozó jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelően nevezi ki� A kinevezés határozatlan időre szól�

15.  a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonyok: 
· Köztisztviselői jogviszony, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011� évi CXCIX� törvény 

alapján;
· Munkajogviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992� évi XXII� törvény rendelkezései 

alapján;
· Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony a polgári Törvénykönyvről szóló 1959� évi IV� 

törvény alapján�

16. Záradék:
· Jelen egységes szerkezetű alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 245/2012� 

(VII�19�) határozatával fogadta el� Ezzel egyidejűleg a 154/2012� (V�24�) határozattal kiadott 
alapító okirat hatályát veszti�

· Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012� augusztus 1�

Érd, 2012. július 19.
 T. mészáros andrás
 polgármester
Törvényességi ellenőrzést elvégezte:
 dr. Ferencz dóra
 jegyző
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