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(4) A polgármester településképi véleményét a főépítész 
szakmai álláspontjának figyelembevételével alakítja ki 
a (3) bekezdésen kívüli területeken 

a) új épület építésének
b) közterületi homlokzatot/homlokzatokat érintő átala-

kításának
c) meglévő épület oldalkert irányába történő bővítésének
építésügyi hatósági engedélyezési eljárását megelőzően�

4. a véleményezési eljárás lefolytatása
4. § (1) A településképi vélemény iránti kérelmet a Polgár-
mesteri Hivatal Főépítészi csoportjánál kell benyújtani� 
(2) A polgármester településképi véleményét a Főépítész 

készíti elő� 
(3) A véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdo-

kumentációnak – a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012� (XI�8�) Korm� 
rendelet 22� § (3) bekezdésére figyelemmel, a 21� § (3) 
bekezdés szerinti vélemény kialakításához szükséges 
mértékben – az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

a) a rendelet 1� melléklete szerinti adatlap 
b) rövid műszaki leírás (rendeltetés meghatározása, kü-

lönböző védettségek bemutatása, telepítés, építészeti 
kialakítás)

c) tető-felülnézeti helyszínrajz (a szomszédos beépítés 
bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok 
megjelenítése szintvonalakkal)

d) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szin-
tek alaprajzai

e) metszetek a megértéshez szükséges mértékben
f) valamennyi homlokzat (reklám elhelyezés ábrázolásával)
g) ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik, utca-

kép
h) tervtanácsi tárgyalás esetén látványterv vagy modellfo-

tó (madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt 
nézettel)

5. a településképi véleményezés részletes szempontjai
5. § (1) A településképi véleményezési eljárás során vizs-
gálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció
a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kö-

telező előírásoknak, 
b) ha volt akkor figyelembe veszi-e az előzetes tájékozta-

tás, illetve szakmai konzultáció (város)építészeti illesz-
kedésre vonatkozó – javaslatait, illetve hogy

c) a b) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal 
egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve telepü-
lésképi megjelenést eredményez-e� 

(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában fog-

laltakon túl – megfelel-e a környezetbe illeszkedés 
követelményének,

b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átala-
kuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű 
használatának és fejlesztésének lehetőségeit,

c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszé-
dos ingatlanok benapozását, vagy nem sérti-e egyéb 
vonatkozásokban a szomszédos ingatlanok jogos ér-
dekeit,

d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve 
meglévő építmények bővítése esetén 
da)  biztosított lesz-e vagy marad-e az előírásoknak 

és az illeszkedési követelményeknek megfelelő 
további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,

db)  a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett 
településképpel kapcsolatos követelményeknek� 

(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, 
hogy

a) a földszinti alaprajz – a tervezett rendeltetés, illetve 
az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredő-
en – nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan 
mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű 
használatát,

b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épü-
let tömegének, illetve homlokzatainak településképi 
szempontból kedvezőtlen megjelenését� 

(4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításá-
val kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 

a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e 
a kialakult, illetve a településrendezési eszköz szerint 
átalakuló épített környezethez, 

b) a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása össz-
hangban van-e az épület rendeltetésével és használa-
tának sajátosságaival,

c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő rek-
lám- és információs berendezések elhelyezésére és ki-
alakítására,

d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tar-
talmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, 
tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy 

e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és eset-
leges tetőfelépítményei – megfelelően illeszkednek-e a 
domináns környezet adottságaihoz� 

(5) A közterületen, illetőleg közterület mentén folytatott 
építési tevékenység esetében vizsgálni kell, hogy

a) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
b) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros 

közlekedést és annak biztonságát,

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

2/2013. (II.6.) 
önkormányzati rendelete Érd megyei
 Jogú Város településképi védelméről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997� 
évi LXXVIII� törvény 62� § (6) bekezdésének 3� és 7� pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997� évi LXXVIII� tör-
vény 6� § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. a rendelet célja
1. § A rendelet célja Érd Megyei Jogú Város építészeti, vá-
rosképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes ala-
kítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött 
és az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési 
munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevé-
telével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesz-
tési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott 
érvényesítése, az épített környezet esztétikus kialakítása�

2. a rendelet hatálya
2. § (1) E rendelet hatálya Érd Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területére terjed ki�
(2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természe-

tes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre, aki (amely) Érd Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén e rendeletben meghatá-
rozott esetekben építésügyi hatósági engedélyhez kö-
tött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő 
építészeti-műszaki tervdokumentációt készít�

(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012� (XI�8�) Korm�rendelet előírásait az e 
rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni�

II. Fejezet
A településképi véleményezési eljárás

3. a településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre
3. § (1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012� (XI� 8�) Korm� ren-
deletben meghatározott településképi véleményezési el-
járást kell lefolytatni e rendelet 3�§ (3) és (4) bekezdésben 
felsorolt esetekben, az építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárást megelőzően�
(2) A Polgármester által megadott településképi vélemény 

Érd Megyei Jogú Város Építészeti-műszaki Tervtaná-
csának szakmai véleményén, vagy az önkormányzati 
Főépítész szakmai álláspontján alapul�

(3) A helyi tervtanács állásfoglalásán alapuló településképi 
véleményezési eljárást kell lefolytatni új építmény épí-
tésére, meglévő építmény beépített szintterület növeke-
dését eredményező bővítésére, illetve a településképet 
érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy 
fennmaradási engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban, 
az alábbi esetekben:

a) helyi védett épület, műemléki környezet,
b) védett természeti terület és védőövezete: helyi jelen-

tőségű védett természeti területek és helyi jelentőségű 
természeti emlékek és védőövezetük építési övezetbe 
tartozó ingatlana (Helyi Építési Szabályzat 1� függe-
lék),

c) Natura 2000 terület,
d) a HÉSZ tervmellékletében lehatárolt helyi értékvédel-

mi terület,
e) az önkormányzati (rész-) tulajdonú épület
f) közterület
g) a (köz)intézményi funkciót tartalmazó épület, terület,
h) a HÉSZ 1� számú mellékletében szereplő utak közül 

az alábbiak melletti épület, terület:
ha) I� és II� rendű főutak, 
hb) a gyűjtőutak közül:

hba) Iparos u�
hbb) Sóskúti út (K-i szakasz)–Szovátai u�– 

Lőcsei u�–Szt� István u�–Elöljáró u�
hbc) Tárnoki út 
hbd) Kutyavári u�–Pipacs u�–Duna u�
hbe) Külső Római út 
hbf) Molnár u� 

i) a településközpont vegyes terület, központi vegyes te-
rület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ipari 
gazdasági terület, illetve különleges terület építési öve-
zetekben elhelyezkedő épület, terület,

j) a kialakult állapothoz illeszkedés, például: 
ja) a tető hajlásszöge 25° alatt van
jb) az érintett tömbben az övezeti előírástól eltérő 

beépítési mód a jellemző,
k) az ingatlan összes szintterülete az 500 négyzetmétert 

meghaladja�
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1. melléklet a 2/2013 (II.6.) önkormányzati rendelethez

adaTlap

TElEpÜlÉSKÉpI VÉlEmÉNYEZÉSI ElJÁrÁSHoZ

Benyújtó neve, elérhetősége:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tervező  Neve:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 (Cég neve): ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Címe: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Telefonszáma,  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 e-mail: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Jogosultsága: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Építtető neve és címe, telefonszáma, e-mail:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kérelem tárgya, terv típusa, építési program rövid ismertetése:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ingatlan  Címe:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Helyrajzi száma:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Övezeti besorolása:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tervezett adatok:

Beépített bruttó szintterület:  ������������������������������������������������������������������������������������������� m2

Telek beépítettsége:  ��������������������������������������������������������������������������������������������� %
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 Aláírás:

c) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottsá-
gait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint 
növényzetét, illetve ebből eredően

d) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé 
váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra,

(6) Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a 
(2)-(5) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat 
a tervtanácsi, illetve a főépítészi minősítés során egy-
aránt figyelembe kell venni� 

III. Fejezet
A helyi építészeti-műszaki tervtanács

6. a tervtanács működése
6. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a település, a 
települési környezet javítása, illetve a helyi építészeti érték 
védelmét és a településkép alakítását szolgáló építészeti-
műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának 
elősegítése érdekében, valamint a vonatkozó jogszabályok 
összehangolt érvényre juttatása céljából, Építészeti-műsza-
ki Tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) működtet� 
A Tervtanács szakmai véleményének figyelembevételével 
alakítja ki a Polgármester a településképi véleményét a 3� 
§ (3) bekezdése szerinti esetekben� 
(2) A Tervtanács elnöke Érd Megyei Jogú Város Főépítésze�
(3) A Tervtanács tagjait a Főépítész javaslatának figyelem-

bevételével a Polgármester bízza meg�
(4) A helyi tervtanács állásfoglalásán alapuló településképi 

véleményezési eljárást kell lefolytatni a rendelet 3� § (3) 
bekezdése szerinti esetekben�

(5) A Tervtanács véleményezi továbbá az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997� évi LXXVIII� 
törvény (a továbbiakban: Étv�) 30/A� § (2) bekezdése 
szerinti telepítési tanulmányterveket�

(6) A Tervtanács a településrendezési és az építészeti-mű-
szaki tervtanácsokról szóló 252/2006� (XII�7�) Korm� 
rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2� §-a sze-
rinti összetételben, a 3� § (2) bekezdése szerinti elnöki 
feladatokkal és az 5� §-ban meghatározott tervtanácsi 
tagok részvételével működik� A Tervtanács a benyúj-
tott dokumentációról a 15� §-ban foglalt minősítési 
szempontok alapján alkotja meg a 16� § szerinti terv-
tanácsi véleményt�

(7) A tervtanácsi eljárás rendjére a Kormányrendelet 12� 
§-a vonatkozik, azzal a kiegészítéssel, hogy a tervdoku-
mentációt az ÉTDR elektronikus tárhelyre történő fel-
töltés és egy kinyomtatott példányon túl elektronikus 
adathordozón is (pdf formátumban) be kell nyújtani, 
mivel a tervek Tervtanács előtti ismertetése az elektro-
nikusan benyújtott dokumentáció vetítésével történik�

(8) A Tervtanács működése során a bíráló, az összefér-
hetetlenségi szabályok, a jegyzőkönyv kialakítása és 
a tárgyalásra meghívandó tagok tekintetében a Kor-
mányrendeletben foglaltak szerint jár el�

(9) A Tervtanács ülései nyilvánosak�
(10) A tervtanácsi tárgyalásra tanácskozási joggal, szava-

zati jog nélkül meg kell hívni:
a) a megtárgyalt terv tervezőjét,
b) a beruházót (építtetőt),
c) a polgármestert,
d) a területileg illetékes helyi önkormányzati képviselőt,
e) az első fokon eljáró építési hatóság vezetőjét, 
f) a területileg illetékes Állami Főépítészt�
(11) A Tervtanács részletes működési rendjét szabályozó 
ügyrendet e rendelet és a hatályos jogszabályok keretei kö-
zött, a Tervtanács elnökének javaslatára, a Városfejlesztési, 
Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság vélemé-
nyének figyelembevételével, a Polgármester állapítja meg�
(12) A Tervtanács a tárgyalandó dokumentáció tartalmától 
függően az ügyrendjében meghatározott eltérő számban és 
összetételben ülésezik� Az ügyrendben meghatározott lét-
szám az eljáró Tervtanács határozatképességének feltétele�
(13) Az ügyrend határozza meg a Tervtanács ülésezésének 
rendjét, az ülések eljárási szabályait, az összeférhetetlenség 
elbírálására vonatkozó szabályokat, valamint a tiszteletdí-
jak mértékét�

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

7. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba�
(2) Hatályát veszti a 41/2007� (IX�21�) önkormányzati 

rendelet�
8. § A rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni�

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester 

helyett
mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 aljegyző
A Közgyűlés elfogadta a 2013. január 31-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2013. február 6.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
aljegyző
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I. RendeletekIII. évfolyam 2. szám – 2013. febRuáR 6. III. évfolyam 2. szám – 2013. febRuáR 6.

5/2013. (II.6.) 
önkormányzati rendelete

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, 
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
a hulladékról szóló 2012� évi CLXXXV� törvény 88� § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2012� évi CLXXXIX� 
törvény 13� § (1) bekezdés 19� pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, 
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás köte-
lező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 36. §-a a 
következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közterületek és ingatlanok tisztántartásával kapcso-
latos hatósági eljárás lefolytatása a Polgármester hatáskörébe 
tartozik.”
2. § Hatályát veszti a rendelet 7. § (1) bekezdés d) 
pontja, 21. § (1) bekezdése, 22. §-a, valamint 1. számú 
melléklete.
3. § a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester 

helyett
mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 aljegyző

A Közgyűlés elfogadta a 2013. január 31-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2013. február 6.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
aljegyző

6/2013. (II.6.) 
önkormányzati rendelete

a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a 
területi védőnői körzetekről

szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önálló orvosi tevé-
kenységről szóló 2000� évi II� törvény 2� § (2) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján az egészségügyről szóló 
1997� évi CLIV tv� 152� § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 
1. § a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a 
területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § A Rendelet 1/A. melléklete az 1/A. melléklet szerint 
módosul.
3. § E rendelet az érdi 6525 helyrajzi számon nyilván-
tartott társasházi ingatlan használatbavételi engedélyé-
nek jogerőre emelkedésének napján lép hatályba.

dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester 

helyett
mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 aljegyző

A Közgyűlés elfogadta a 2013. január 31-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2013. február 6.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.

aljegyző

4/2013. (II.6.) 
önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 
1990� évi C� törvény 1� § (1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, az Alaptörvény 32� cikk (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el: 
1. § a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkor-
mányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép:
 „2. § (1) Az adó évi mértéke: 
a) Bel- és külterületen lévő lakás céljára szolgáló építmény 

után 440 Ft/m2;
b) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmény után 880 Ft/

m2, kivéve a c) d) és e) pontokban foglaltakat;
c) Hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb 

pénzügyi tevékenység, valamint távközlési, energiaellátó 
vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény után 
1700 Ft/m2;

d) Bolti, kereskedelmi tevékenység céljára szolgáló építmény 
után:
da) 1 – 300 m2 adóalap esetén 880 Ft/m2
db) 301 – 900 m2 adóalap esetén, a 301 m2 feletti rész 

után 1100 Ft/m2
dc) 901 – 1200 m2 adóalap esetén, a 901 m2 feletti 

rész után 1300 Ft/m2
dd) 1201 – 2000 m2 adóalap esetén, az 1201 m2 feletti 

rész után 1500 Ft/m2
de) 2001 vagy attól nagyobb adóalap esetén a 2001 m2 

feletti rész után 1700 Ft/m2.
e) Gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény után:

ea) 1 – 300 m2 adóalap esetén 880 Ft/m2
eb) 301 – 900 m2 adóalap esetén, a 301 m2 feletti rész 

után 1000 Ft/m2

ec) 901 – 1200 m2 adóalap esetén, a 901 m2 feletti 
rész után 1100 Ft/m2

ed) 1201 – 2000 m2 adóalap esetén, az 1201 m2 feletti 
rész után 1200 Ft/m2

ee) 2001 vagy attól nagyobb adóalap esetén, a 2001 m2 
feletti rész után 1300 Ft/m2.

(2) Az (1) bekezdés c) d) és e) pontja tekintetében az emelt 
mértékű adóztatást nem befolyásolja, hogy az ingatlan-nyil-
vántartásban a tényleges rendeltetésszerű használat bejegyzés-
re került, vagy feltüntetésre vár, illetve az sem, hogy a rendel-
tetésszerű használó a tulajdonos vagy nem. Amennyiben az 
építmény az ott meghatározottaknak megfelel, úgy a maga-
sabb mértékkel kell az adót megállapítani.
(3) Az építményadó vonatkozásában magánszemély tulaj-
donosnak minősül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Htv.) 52.§ 7.) pontja alapján természetes 
személyként bejegyzett tulajdonos. Nem minősül magánsze-
mély tulajdonosnak az a személy, akinek a tulajdonában lévő 
építmény az (1) bekezdés c) d) és e) pontjában meghatározott 
célra szolgál.”
2. § a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba, előírásait 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester 

helyett
mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 aljegyző
A Közgyűlés elfogadta a 2013. január 31-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2013. február 6.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
aljegyző

4
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I. RendeletekIII. évfolyam 2. szám – 2013. febRuáR 6. III. évfolyam 2. szám – 2013. febRuáR 6.

1/A. melléklet a 6/2013. (II.6.) önkormányzati rendelethez

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormány-
zati rendelet 1/A. mellékletében a 14. 15. 19. 21. háziorvosi körzet utcajegyzékét tartalmazó szövegrésze helyébe a 
következő szöveg lép:
 

014. körzet 
Tól Ig

Közterület neve Házszám Ép� Lh� Házszám Ép� Lh� Intervallum 18-105 éves
Bem József tér 000006 végig Páros 0 
Bem köz Teljes 21 
Esztergályos utca 000002 végig Páros 21 
Fényező utca 000138 végig Folyamatos 5 
Fonó utca Teljes 7 
Földmunkás utca 000136 végig Páros 18 
Földmunkás utca 000143 végig Páratlan 9 
Fuvaros utca 000133 végig Folyamatos 37 
Iparos utca 000002-0006 végig Páros 64
Iparos utca 000125 végig Páratlan 22 
Kádár utca Teljes 127 
Kályhás utca Teljes 16 
Kárpitos utca Teljes 128 
Kéményseprő utca Teljes 13 
Kerékgyártó utca Teljes 150 
Kovács utca Teljes 108 
Kőműves utca Teljes 106 
Köszörűs utca Teljes 99 
Kövező utca Teljes 150 
Kubikos utca Teljes 30 
Lakatos utca Teljes 88 
Lőtér tér Teljes 0 
Mázoló utca Teljes 122 
Mester utca Teljes 81 
Műszerész utca Teljes 86 
Művezető utca Teljes 71 
Napszámos utca Teljes 65 
Nyomdász utca Teljes 54 
Olvasztár utca Teljes 46 
Öntő utca Teljes 54 
Ötvös utca Teljes 28 
Simító utca Teljes 81 
Szedő utca Teljes 60 
Szénégető utca Teljes 144 
Szerelő utca Teljes 65 
Szigetelő utca Teljes 56 
Szövő utca Teljes 273 
Takács utca Teljes 66 
Tekercselő utca Teljes 52 
Tetőfedő utca Teljes 77 
Tímár utca Teljes 12 
Törökbálinti út 000003 végig Páratlan 45 
Üveges utca Teljes 0 
Vájár utca Teljes 1 
Vésnök utca

1. melléklet a 6/2013. (II.6.) önkormányzati rendelethez

1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkor-
mányzati rendelet 1. melléklet 1.1 táblázata 2, 3, 4, 14, 15, 19, és 21. sora helyébe a következő sor lép:

KÖrZET a B C
2 DR� SCHÜTZ ISTVÁN SCHÜTZ ÉS TÁRSA BT ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41�
3 DR� KISS JÓZSEF KISCOR KFT ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41�
4 DR� DEÁK ESZTER DE-MED BT ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41
14 DR� HORVÁTH ILDIKÓ FUNDAMED HÁZIORVOSI SZÖV ÉRD,Bajcsy-Zsilinszkyút 143�
15 DR� BÁNYAI ZSUZSANNA ARS SANATA KFT ÉRD,Bajcsy-Zsilinszky út 143�
19 DR� SZALAI ILONA FUNDAMED HÁZIORVOSI SZÖV� ÉRD,Bajcsy-Zsilinszky út 143�
21 Dr� Antunovics Helga Ikidoki Bt� ÉRD,Bajcsy-Zsilinszky út 143�”

2. a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkor-
mányzati rendelet 1. melléklet 1.2 táblázata 1, 2, 3, 7, és 8. sora helyébe a következő sor lép:

KÖrZET a B C
1 Dr Ambrus Márta Egyéni vállalkozó ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41

2 Dr� Makay Erika
Dr� Makay és Tára Gyermekorvosi és 
Egészségügyi Bt�

ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41

3 Dr� Bognár Sára Dr� Bognár Sára Egészségügyi Szolg� Bt� ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41

7
Dr� VARGA JUDIT 
ERZSÉBET

BABY CLINIC EGÉSZSÉGÜGYI 
SZOLGÁLTATÓ KFT�

ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY U� 143�

8 Dr� Jánosi Mihály Neo-Ped Egészségügyi Szolg� Bt� ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY U� 143�”

3. a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkor-
mányzati rendelet 1. melléklet 1.3 táblázata 1-8. sora helyébe a következő sor lép:

 „KÖrZET a B C
1 Dr� Reinelt Edit Egyéni vállalkozó ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41�
2 Dr Király Éva Egyéni vállalkozó ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41�
3 Dr� Kanyuk László Jó-Fog –Ász Bt� ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41�

4 Dr Palotás Kinga
FogSzabó Egészségügyi Szolgáltató és 
Kereskedelmi Bt�

ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41�

5 Dr� Várkonyi Tibor Egyéni vállalkozó ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41�
6 Dr� Bedő (Dávid) Ildikó Egyéni vállalkozó ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41�
7 Dr� Várterész Tamás Egyéni vállalkozó ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41�
8 Dr Varga Mária Dent Ped Egészségügyi és Oktatási Szolgáltató Kft� ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41�
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I. RendeletekIII. évfolyam 2. szám – 2013. febRuáR 6. III. évfolyam 2. szám – 2013. febRuáR 6.

019. körzet 
Közterület neve Házszám Ép� Lh� Házszám Ép� Lh� Intervallum 18-105 éves
Áfonya utca 000001 000017 Páratlan 40 
Áfonya utca 000002 000024/A  Páros 34
Alsóerdősor utca 000001 végig Páratlan 116 
Alsóerdősor utca 000002 000038 Páros 66 
Árnyas utca Teljes 36 
Avar utca 000001/A 000021/A Páratlan 30
Bajcsy-Zsilinszky út 000083 000151/B Páratlan 65
Bajcsy-Zsilinszky út 000114 végig Páros 97 
Barackfa utca 000040 000040 Folyamatos 2 
Barackfa utca 000042 000057 Folyamatos 25 
Bihari utca 000032 000050 Páros 19 
Bogyó utca 000034 000034 Folyamatos 2 
Bogyó utca 000036 végig Folyamatos 61 
Bokor utca 000035 végig Folyamatos 82 
Borbolya utca 000036 000036/A Folyamatos 3
Borbolya utca 000038 végig Folyamatos 77 
Bükkfa utca 000003 végig Páratlan 23 
Cserhalmi utca 000007/0001 végig Páratlan 30
Cserhalmi utca 000020 végig Páros 36 
Csobánci utca 000002 végig Páros 44 
Csobánci utca 000019 végig Páratlan 10 
Csurgói utca Teljes 99 
Daróci utca Teljes 114 
Debrői utca Teljes 28 
Folyondár utca 000101 végig Páratlan 7 
Folyondár utca 000154 végig Páros 14 
Narancsfa utca Teljes 155 
Nyárfa utca Teljes 92 
Nyírfa utca Teljes 145 
Platánfa utca Teljes 171 
Rekettye utca Teljes 125 
Ribiszke utca Teljes 81 
Salgói utca Teljes 68 
Selmeci utca 000001 000059/D  Páratlan 70
Selmeci utca 000014 000056 Páros 61 
Somfa utca Teljes 40 
Somogyvári utca 000002 végig Páros 51 
Szilfa utca Teljes 135 
Szilvafa utca Teljes 29 
Tiszafa utca Teljes 34 
Tölgyfa utca Teljes 17 
Törökbálinti út 000002 végig Páros 90 

015. körzet 
Közterület neve Házszám Ép� Lh� Házszám Ép� Lh� Intervallum 18-105 éves
Bajcsy-Zsilinszky út 000153 000159 Páratlan 3 
Bihari utca 000052 végig Páros 43 
Borszéki utca Teljes 109 
Börzsöny utca Teljes 102 
Cserhát utca Teljes 55 
Dévai utca Teljes 150 
Dévényi utca Teljes 135 
Drégelyi utca Teljes 157 
Füzérvári utca Teljes 75 
Hargitai utca Teljes 55 
Hegyaljai utca Teljes 6 
Iglói utca Teljes 41 
Kalotaszegi utca Teljes 76 
Kárpáti utca Teljes 79 
Késmárki utca 000050 végig Folyamatos 29 
Liptói utca 000037 végig Folyamatos 94 
Lőcsei utca 000045 végig Folyamatos 109
Mecseki utca 000041 végig Páratlan 44 
Mecseki utca 000046 végig Páros 63 
Murányi utca 000045 végig Páratlan 45 
Selmeci utca 000061 000083/A Páratlan 33
Selmeci utca 000080/A 000094  Páros 38
Somogyvári utca 000001 végig Páratlan 83 
Szendrői utca Teljes 236 
Szigetvári utca 000001 000069 Folyamatos 155
Szovátai utca 000001 000083 Páratlan 92 
Szovátai utca 000004 000088 Páros 95 
Tátra utca 000002 végig Páros 24 
Temesvári utca Teljes 87 
Tordai utca Teljes 27 
Torockói utca Teljes 118 
Tömösi utca Teljes 109 
Törcsvári utca Teljes 179 
Trencséni utca Teljes 65 
Tusnádi utca Teljes 51 
Ungvári utca Teljes 88 
Vereckei utca 000001 000094 Folyamatos 89 
Vihorláti utca 000007 000007 Folyamatos 7 
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Földmunkás utca 000002 000128 Páros 110 
Földmunkás utca 000003 000141 Páratlan 84 
Fuvaros utca 000002 000130/0002 Folyamatos 237
Fűrészelő utca Teljes 28 
Fűtő utca Teljes 153 
Gépész utca Teljes 192 
Hegesztő utca Teljes 20 
Iparos utca 000007 000121 Páratlan 79 
Írottkő utca Teljes 18 
Kőhalmi utca Teljes 7 
Orom utca Teljes 8 
Selmeci utca 000085 végig Páratlan 5 
Selmeci utca 000096 végig Páros 4 
Somoskő utca Teljes 10 
Sóskúti út Teljes 238 
Szigetvári utca 000079 végig Folyamatos 23 
Sziklás utca Teljes 0 
Szirtes utca Teljes 24 
Szovátai utca 000085 végig Páratlan 5 
Szovátai utca 000090 végig Páros 0 
Vereckei utca 000107 végig Folyamatos 37 
Vihorláti utca 000034 végig Folyamatos 4 
Visegrádi utca Teljes 113 
Zengő utca Teljes 66 
Zilahi utca Teljes 18 
Zólyomi utca Teljes 24

21. körzet 
Közterület neve Házszám Ép� Lh� Házszám Ép� Lh� Intervallum 18-105 éves
Ács utca Teljes 93 
Ajnácskő utca Teljes 13 
Aknász utca Teljes 95 
Aszfaltozó utca Teljes 136 
Asztalos utca Teljes 132 
Bádogos utca Teljes 96 
Bajcsy-Zsilinszky út 000161 végig Páratlan 17 
Bányász utca Teljes 88 
Barlang utca Teljes 17 
Bem József tér 000001 végig Páratlan 0 
Bérc utca Teljes 12 
Betonozó utca Teljes 113 
Bognár utca Teljes 78 
Burkoló utca Teljes 100 
Búvár utca Teljes 37 
Csigás utca Teljes 12 
Csillés utca Teljes 10 
Csiszoló utca Teljes 7 
Csúcs utca Teljes 23 
Darukezelő utca Teljes 97 
Detrekő utca Teljes 7 
Egervári utca Teljes 178 
Esztergályos utca 000001 végig Páratlan 42 
Faragó utca Teljes 72 
Favágó utca Teljes 167 
Fazekas utca Teljes 27 
Felvinci utca Teljes 9 
Fényező utca 000001 000136 Folyamatos 180
Festő utca Teljes 183 
Firtos utca Teljes 13 
Fogarasi utca Teljes 0 
Földmérő utca Teljes 10 
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Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

431/2012. (XII.20.)
h a t á r o z a t a

a Velencei úton felépült Sportcsarnok épületének 
megvásárlásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Sport 
Kft� 90%-os üzletrészének tulajdonosa hozzájárul, hogy 
az érdi 18788/2 hrsz-ú, természetben a 2030 Érd, Velen-
cei út 39-41� szám alatti uszoda sport- és rendezvénycsar-
nokot a Kft� a HVB-Leasing Sport Ingatlanhasznosító 
Kft-től 1 300 000 000 Ft + ÁFA vételáron megvásárolja� 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft� 
taggyűlésén a fenti döntést képviselje�
Határidő: határozat megküldésére: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

432/2012. (XII.20.)
h a t á r o z a t a

tagi kölcsön nyújtásáról az Érdi Sport Kft. részére

1� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mel-
lékletét képező tagi kölcsönszerződés alapján az Érdi 
Sport Kft részére 15 évre 462 000 000,-Ft tagi kölcsönt 
nyújt a város 2012� évi költségvetése általános tartalé-
kának terhére� A Közgyűlés felkéri a polgármestert, 
hogy a tagi kölcsön szerződést a határozat mellékletét 
képező tartalommal aláírja�

2� A tagi kölcsön összegéből 390 000 000 Ft-ot az Érdi 
Sport Kft a 2030 Érd Velencei út 39-41� szám alatti 
18778/2 hrsz-ú számú ingatlan megvásárlására, a fenn-
maradó 72 000 000 Ft-ot pedig az üzemeltetés meg-
kezdéshez szükséges eszközök beszerzésére fordítja� 

3� A tagi kölcsönt a Kft� erre a célra elkülönített számlán 
helyezi el, és mindaddig nem használja fel, amíg a 2� 
pontban körülírt adásvételi szerződés megkötéséhez 
szükséges teljes vételár nem áll rendelkezésére�

4� A tagi kölcsön visszafizetésének biztosítására az Ön-
kormányzat javára a 2� pontban rögzített adásvételi 
szerződés megkötésével egyidejűleg az érdi 18788/2 
hrsz-ú, természetben 2030 Érd, Velencei út 39-41� 
szám alatti ingatlanra a kölcsönösszeg és járulékai ere-
jéig annak visszafizetéséig jelzálogjog kerül bejegyzésre�

5� Az adásvételi szerződés megkötését követően az 
Önkormányzat és a tulajdonos bank külön megálla-
podásban rögzíti, hogy a közöttük folyamatban lévő 
11�031�582,- euro tőkeösszegre és járulékaira a Bu-

dapest Környéki Törvényszék előtt folyamatban lévő 
22�P�21877/2008� számú perben az uszoda sport- és 
rendezvénycsarnok vételárának megfizetéséig perbeli 
cselekményeiket minimalizálják, a teljes vételár meg-
fizetését követően pedig a felperes követelésétől eláll, 
és perköltségét maga viseli�

6�  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vál-
lal arra, hogy 2013� évtől az Önkormányzat mindenkori 
költségvetésében az uszoda sport- és rendezvénycsarnok 
üzemeltetéséhez szükséges összeg fedezetét biztosítja� 

7� A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 145/2012�(V�24�), va-
lamint a 236/2012�(VI�28�) határozatát visszavonja�

Határidő: határozat megküldésére: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

433/2012. (XII.20.)
h a t á r o z a t a

menetrendszerinti, helyi közforgalmú autóbusz 
közösségi közlekedést biztosító közszolgáltatási 

szerződés megkötéséről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2013� 
január 1� napjától 2014� december 31� napjáig terjedő idő-
szakra a Volánbusz Zrt-vel, mint regionális és elővárosi sze-
mélyszállítási közszolgáltatóval köti meg a határozat mel-
léklete szerinti közszolgáltatási szerződést a helyi, menet-
rendszerinti autóbuszos közösségi közlekedés biztosítására� 
Határidő: a szerződések megkötésére: 2012� december 31� 
Felelős: T� Mészáros András polgármester

434/2012. (XII.20.)
h a t á r o z a t a

pályázat benyújtásának előkészítéséről az 
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” című 
KEop-2012-5.5.0/a. kódszámú pályázati kiírásra

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezet és Ener-
gia Operatív Program keretében „Épületenergetikai fej-
lesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
című KEOP-2012-5�5�0/A kódszámú pályázati felhívásra 
a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának (2030 Érd, 
Tárnoki út 58-62�) esetében pályázatot kíván benyújtani�
A Közgyűlés a pályázat 29�000�000 forintos előkészítési 
költségét vállalja, melynek biztosítása érdekében felkéri a 
polgármestert, hogy az önkormányzat átmeneti gazdálko-
dásáról szóló rendeletének módosítását a Közgyűlés soron 
következő ülésére terjessze elő�

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
előkészítéséhez és benyújtásához szükséges további intéz-
kedések, illetve nyilatkozatok megtételére�
A Közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert, hogy nyer-
tes pályázat esetén, a támogatási szerződés megkötését 
megelőzően, a pályázat részletes költségvetését terjessze 
a Közgyűlés elé� 
Határidő: a megjelent pályázati kiírásnak megfelelően
Felelős: T� Mészáros András polgármester

435/2012. (XII.20.)
h a t á r o z a t a

a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 
módosításáró

l
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pest 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjával 2012� 
október 18� napján a 299/2012� (X�18�) számú határozat 
alapján megkötött megállapodást a határozat melléklete 
szerint módosítja�
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapo-
dás módosításának aláírására�
Határidő: 2012� december 20�
Felelős: T� Mészáros András polgármester 

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

1/2013. (I.24.)
h a t á r o z a t a

az Érdi létesítmény Üzemeltető Kft. zárómérlegének 
elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Létesítmény 
Üzemeltető Kft� 2012� október 31-ei fordulónapra elkészí-
tett zárómérlegét a határozat melléklete szerint elfogadja�
Határidő: határozat megküldésére – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

2/2013. (I.24.)
h a t á r o z a t a

a beolvadással megszűnő, az átvevő és a beolvadással 
létrejövő társaság végleges vagyonmérlegéről és 

vagyonleltáráról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
– az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft, mint beolvadás-

sal megszűnő társaság,
– az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft, mint átvevő 

társaság,
– és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft, mint 

beolvadással létrejövő társaság (jogutód) 
2012� október 31-ei fordulónapra elkészített végleges va-
gyonmérlegét és végleges vagyonleltárát a határozat mel-
léklete szerint elfogadja� 
Határidő: határozat megküldésére – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

3/2013. (I.24.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városfejlesztési Kft üzleti terve alapján a 
szükséges önkormányzati forrás biztosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfej-
lesztési Társaság 2013� évi üzleti tervét elfogadja, amelyben 
az önkormányzat által biztosított forrás összege 172�908 e 
Ft� A fedezetet a Közgyűlés a 2013� évi költségvetésében 
biztosítja� A 2013� évi költségvetés tervezetének I� fordulós 
tárgyalásakor az üzleti terv felülvizsgálata és módosítása 
indokolttá válhat� 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési Tár-
sasággal kötendő szerződéseket aláírja� 
A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és 
költségvetési gazdálkodásról szóló 55/2012� (XII�19�) ön-
kormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a 
Közgyűlés a 2013� évi költségvetés terhére biztosítja� 
Határidő: – a határozat továbbítására: 2013� január 31�
– költségvetési rendelet-tervezet előkészítése
Felelős: T� Mészáros András polgármester

4
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– köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titok-
ként megőrizni.

– a munkáltatói jogok gyakorlója.
Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi sza-
bályok:
Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a bünte-
tett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem 
mentesül.
Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség 
gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.
Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, 
az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet 
főtevékenységként folytatja a társaság.
Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való tör-
lését követő három évig nem lehet a társaság ügyvezetője az 
a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági 
társaságnál vezető tisztségviselő volt.
Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban 
való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést 
a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megje-
lölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető 
tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más 
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez 
az alapító hozzájárul.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem 
köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi 
körébe tartozó ügyleteket.
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a 
felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a 
társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szer-
vezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben 
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről 
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a 
személy, akinek – mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó 
szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befo-
lyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelőssé-
gét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a 
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti el-
járásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat 
szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit 
nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott 
végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év.
Az ügyvezető felelőssége:
Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő 
személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság ér-
dekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, 
a társasági szerződés, illetve az alapító által hozott határoza-

tok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével 
a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabá-
lyai szerint felel a társasággal szemben.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
– a megbízás időtartamának lejártával,
– visszahívással
– a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
– lemondással
– elhalálozással.
Az ügyvezetőt az alapító bármikor azonnali hatállyal visz-
szahívhatja.
Az ügyvezető megbízatásáról bármikor lemondhat. Lemon-
dását indokolnia nem kell.
Az alapító döntései az ügyvezetőre nézve kötelező érvényűek.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy 
kézzel előirt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az 
ügyvezető önállóan írja a teljes nevét olyan formában, ahogy 
azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat tartalmazza.”
3� Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tar-
talommal maradnak hatályban� A Közgyűlés felhatalmaz-
za a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására 
és a Cégbíróság előtti eljárásra�
Határidő: a határozat továbbítására – 2013� január 31�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

7/2013. (I.24.)
h a t á r o z a t a

Érd megyei Jogú Város polgármesteri Hivatala 
informatikai rendszerének üzemeltetésére vonatkozó 

szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó 
kötelezettség- vállalás költségvetési fedezetének 

biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgár-
mesteri Hivatal informatikai rendszerének üzemeltetésére 
vonatkozó szolgáltatás igénybevételéhez szükséges beszerzés 
becsült értéke évi nettó 71,5 millió forint, amit a Polgármeste-
ri Hivatal 2013� évi költségvetésébe időarányosan betervezés-
re kerül és az azt követő négy év költségvetésében biztosítja�
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

 dr. Ferencz dóra  T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester 

helyett
mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

aljegyző

4/2013. (I.24.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges 
támogatás fedezetének biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft� üz-
leti terve alapján szükséges önkormányzati finanszírozást 
a társaság részére biztosítja, és felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a kft-vel a támogatásra vonatkozó szerződéseket 
aláírja� 
A támogatás 2013� évi összege 36 000 e Ft amelynek fede-
zetét a Közgyűlés a 2013� évi költségvetés terhére bizto-
sítja� A 2013� évi költségvetés tervezetének I� fordulós tár-
gyalásakor az üzleti terv alapján szükséges finanszírozás 
összegének felülvizsgálata és módosítása indokolttá válhat�
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport 
Kft� üzleti tervének megfelelő támogatás összegét az ön-
kormányzat 2013� évi költségvetéséről szóló rendeletébe 
terveztesse be� 
Határidő: – a határozat továbbítására: 2013� január 31�
 – költségvetési rendelet-tervezet előkészítése
Felelős: T� Mészáros András polgármester

5/2013. (I.24.)
h a t á r o z a t a

közétkeztetési feladat ellátásáról a Kós Károly 
Szakképző Iskolában

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997� évi XXXI� 
törvény 151� § (2) bekezdése szerinti közétkeztetési felada-
tait a Kós Károly Szakképző Iskolában (2030 Érd, Ercsi u� 
8�) a jelenlegi szolgáltató, Balogh Károly egyéni vállalkozó 
(2030 Érd, Kamilla u� 5�, adószám: 23055048-2-14) útján 
kívánja biztosítani – az Intézményi Gondnokság közre-
működésével – a nyersanyagnorma (középiskola esetén 
330,- Ft), és annak 60%-os mértékében megadott rezsi-
költség vállalkozói díj ellenében�
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatá-
rozat mellékletének megfelelő tartalommal a vállalkozási 
szerződést aláírja, és az Önkormányzat 2013� évi költ-
ségvetési rendeletébe az Intézményi Gondnokság költ-
ségvetésbe a 2013� évre a fedezetet biztosítsa, valamint 
folyamatos kötelezettségvállalást betervezze�
Határidő: 2013� január 31�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

6/2013. (I.24.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 
alapító okiratának módosításáról

1� Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft� Alapító 
Okirata VI� pontját az alábbiakra módosítja:
„VI. A társaság tagja :

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
címe: 2030 Érd, Alsó u.1-3. szám
törzsszám: 731256
képviselő: polgármester
tagsági viszonya keletkezésének
időpontja: 2005� június 23�”

2. Érd megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 
alapító okirata X.. pontját az alábbiakra módosítja:
„ X. Társaság ügyvezetője, cégjegyzés módja :

Társaság ügyvezetője: 
Bozsogi János István
Anyja neve: Lukács Klarissza
Született: Budapest 1953.10.11.
Lakcím: 2030 Érd, Nyírfa u. 60. 
Adóazonosító számjel: 8316942976

Az ügyvezető a társaságot önállóan képviseli, megbízatása 
2009. február 16-ától számított 5 évre, 2014. február 16-ig szól.
Az ügyvezető jogkörére, feladatára, megbízásának megszűné-
sére a 2006. évi IV. törvény 21. §-32. §-ában valamint a 149. 
§-151 .§-ában előírtak vonatkoznak. 
Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei:
Az ügyvezető
– jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
– köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai 

szerint szerződést kötni;
– köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, 

vagyonkimutatását;
– gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyil-

vántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési 
kötelezettségek megtételéről;

– köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító ok-
iratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, 
tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben 
előírt más adatokat;

– köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
– köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett 

adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cég-
bíróságnak benyújtani;

– a Gt., és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat 
ellátni;
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Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Pol-
gármestert, hogy – a pályázat elnyerése esetén – a feladat-
ellátási szerződést aláírja� 
Határidő: a döntés továbbítására – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

14/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

három fő státusz biztosításáról a Szociális Gondozó 
Központ Gyermekjóléti Központjánál

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Diósd Nagyközség 
Önkormányzata által kiírt gyermekjóléti alapszolgáltatás 
biztosításáról szóló pályázat elnyerése esetén – három fő 
státuszt biztosít a Szociális Gondozó Központ Gyermek-
jóléti Központjánál� 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármes-
tert, hogy a 2013� évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe a pályázat mellékletét képező költségvetést� 
Határidő: a döntés továbbítására – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

15/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának 
módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó 
Központ 149/2012� (V�24�) határozattal elfogadott alapító 
okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napjával az 1� számú melléklet szerint módosítja, és elfo-
gadja a 2� számú mellékletben szereplő egységes szerke-
zetbe 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

16/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

új háziorvosi körzet létrehozásáról, előszerződés 
megkötéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az IkiDoki Bt� 
háziorvosát, Dr� Antunovics Helgát a 21� számú felnőtt 
háziorvosi praxis (Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143�) orvo-

saként foglalkoztatni kívánja, amennyiben a háziorvos a 
praxis vonatkozásában a praxisjog megszerzését igazolja� 
A Közgyűlés ennek érdekében a határozat 1� mellékletét 
képező előszerződést megköti�
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az érdi 21� számú felnőtt háziorvosi praxisra vonatkozó 
praxisjog kiadásának esetére e praxis tekintetében a házi-
orvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő 
végzésére az IkiDoki Bt� háziorvosával Dr� Antunovics 
Helgával a határozat 2� melléklete szerinti tartalommal 
az öt éves időtartamra szóló feladat-ellátási szerződést 
és a 3� számú melléklet szerinti használati jogot alapító 
szerződést az érdi 6525 helyrajzi számon nyilvántartott 
társasházi ingatlan használatbavételi engedélyének jogerő-
re emelkedését követően megkösse�
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr� Antunovics Helga 
az OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatalával finan-
szírozási szerződést kössön�
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

17/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

az érdi 6525 hrsz-ú, Bajcsy Zs. út 143. szám 
alatti ingatlan épületében lévő rendelők 

használatba adásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint haszonélvező 
a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet képviseletében Dr� 
Horváth Ildikó háziorvossal, az ARS Sanata Kft� képvi-
seletében Dr� Bányai Zsuzsannával, a Neo-Ped Bt� képvi-
seletében Dr� Jánosi Mihállyal, és a Baby Clinic Kft� képvi-
seletében Dr�Varga Judit Erzsébettel, a háziorvosi feladat-
ellátási szerződés hatályával megegyező időtartamra ha-
szonkölcsön szerződést köt az érdi 6525 helyrajzi számon 
nyilvántartott társasházi ingatlanra az önkormányzatot 
megillető albetétre a 7�,8� számú gyermekorvosi, valamint 
a 14�,15,�19� felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátásához� 
A Védőnői Szolgálat tekintetében a Dr� Romics László 
Egészségügyi Intézmény képviseletére jogosult Főigazga-
tó Főorvossal Dr� Kőszegi Gáborral kerül megkötésre a 
szerződés�
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozati 
javaslat melléklete szerinti tartalommal a használati jogot 
alapító szerződések megkötésére, és a feladat-ellátási szer-
ződések módosítására a társasházi ingatlan használatba 
vételi engedély jogerőre emelkedését követően� 
Határidő: a szerződés aláírására – 2013� június 30�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

8/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

a Tervtanács működési költségei fedezetének 
biztosításáról, felhatalmazásról megbízási 

szerződések megkötésére

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd MJV tele-
pülésképi védelméről szóló önkormányzati rendelet sze-
rint helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtet� A 
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a terv-
tanács tagjaival a 2013� évre vonatkozóan 2013� február 
1� időponttól kezdődően megbízási szerződést kössön� A 
Közgyűlés a tervtanács 2013� évre vonatkozó működé-
si költségeinek fedezetét, ~ 1�700�000 Ft-ot az átmeneti 
gazdálkodás terhére biztosítja� 
Határidő: a megbízási szerződés aláírására – 5 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

9/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

a polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hi-
vatal 2012� évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja�

10/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

a polgármesteri Hivatal állhely számának 
meghatározásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri 
Hivatal álláshelyeinek számát 166-ban határozza meg az 
alábbiak szerint:
– a munka törvénykönyvének hatálya alá 

tartozó álláshelyek száma:
16

– a közalkalmazotti törvény hatálya alá 
tartozó álláshelyek (mezőőrök) száma: 

2

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény szerinti önkormányzati tanácsadói 
munkakörök száma:

5

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
hatálya alá tartozó álláshelyek száma

143

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 166 ál-
láshely személyi juttatásának biztosításáról a 2013� évi 
átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodás-
ról szóló 55/2012� (XII�19�) önkormányzati rendeletben, 

illetve a város 2013� évi költségvetésének terhére gon-
doskodjon�
3. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 11/2011� (I�27) hatá-
rozatát visszavonja�
Határidő: azonnal 
Felelős: T� Mészáros András polgármester

11/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

1/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletmódosítási 
javaslat I. fordulós tárgyalásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás-
ról szóló 1/2011� (I�28�) önkormányzati rendelet módosí-
tására vonatkozó I� fordulós javaslatot elfogadta� 

12/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító 
okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény 374/2012� (XII�13�) határozattal 
elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés napjával az 1� számú melléklet szerint 
módosítja, és elfogadja a 2� számú mellékletben 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 – vonatkozó jogszabály-
ban foglaltak szerint
Felelős: T� Mészáros András polgármester

13/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

pályázat benyújtásáról a gyermekjóléti 
alapszolgáltatás biztosítására 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be a 
Diósd Nagyközség közigazgatási területén 2013� március 
1� napjától 2015� február 28� napjáig terjedő időtartamra 
történő gyermekjóléti alapszolgáltatás biztosítására kiírt 
pályázatra� 
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gyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek 
megfelelő tartalmú társasági szerződés módosítást Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében aláírja�
Határidő: 2013� március 31�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

22/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

az „Érd és Térsége Szilárd Hulladékgazdálkodási 
rendszer” pályázathoz kapcsolódó döntés 

meghozataláról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a KEOP-
1�1�1/B/10-11 pályázati kiírásra az Érd és Térsége Szilárd 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által az „Érd és 
Térsége Hulladékgazdálkodási projekt” címmel benyújtás-
ra kerülő pályázat részét képező Fejlesztési Koncepciót 
és Intézményi Koncepciót (amelyek a Részletes Megva-
lósíthatósági Tanulmány, CBA elemzés alapját képezik) 
jóváhagyja�
2. A Közgyűlés a projekt teljes tervezett költségvetése, 
azaz 2�977�620�744 Ft összegének saját rész mértékéből, 
azaz 321�583�040 Ft-ból az Érd Megyei Jogú Városra eső 
saját részt, összesen 197�621�083 Ft-ot az alábbi ütemezés-
ben biztosítja a város költségvetésében:
– 2013� évben 8�719�280 Ft-ot, 
– 2014� évben 118�562�363 Ft-ot, 
– 2015� évben 70�339�440 Ft-ot�
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegek 
költségvetésben történő tervezéséről gondoskodjon�
3. A Közgyűlés a Részletes Megvalósíthatósági Tanul-
mány elfogadásáról 2013� március 31-ig dönt�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

23/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

az „Érd és Térsége Szilárd Hulladékgazdálkodási 
rendszer” pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok 

megtételére való felhatalmazásról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi nyilatkoza-
tok megtételére hatalmazza fel a Polgármestert:
1. A KEOP-1�1�1/B/10-11 konstrukcióban benyújtásra 
kerülő „Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási projekt” 
című projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan az 
Önkormányzat más pályázatban, támogatási konstrukci-
óban nem vesz részt� 

2. A KEOP-1�1�1/B/10-11 konstrukcióban benyújtásra 
kerülő „Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási projekt” 
című projekt esetében a Pályázó vállalja legalább a szelektív 
gyűjtési rendszerre vonatkozó, a Támogatási Stratégiában, 
illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt célkitűzések/
előírások teljesítését� 
3. A KEOP-1�1�1/B/10-11 konstrukcióban benyújtásra 
kerülő „Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási projekt” 
című projekt esetében a támogatás elnyerése esetén a Pá-
lyázó a projekt megvalósítására kötelezettséget vállal� 
Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkor-
mányzati Társulás a megvalósításhoz szükséges önerőt 
a Megvalósíthatósági tanulmányban részletezett módon, 
önerő igazolás alapján biztosítja�
4. A KEOP-1�1�1/B/10-11 konstrukcióban benyújtásra 
kerülő „Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási projekt” 
című projekt esetében a Pályázó a támogatással létrejött 
létesítmény működtetésének fedezetét az üzemeltetővel 
kötött megállapodás alapján biztosítja�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

24/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

a polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli 
juttatásai 2013. évi keretösszegének megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hiva-
tal dolgozói béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2013� 
évre Magyarország 2013� évi központi költségvetéséről szóló 
2012� évi CCIV� törvény 53� § (2) rendelkezése alapján brut-
tó: 200�000,-Ft/fő összegben állapítja meg, melynek adóter-
heit (SZJA: 1,19x16% és EHO: 1,19x14%) a köztisztviselőt 
megillető keretösszegből a munkáltató fizeti meg�
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2013� évi költ-
ségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek 
megfelelően terveztesse be�
Határidő: 2013� évi költségvetés tervezése
Felelős: T� Mészáros András polgármester

25/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a 
polgárokért „Testvérvárosok polgárainak találkozói” 

c. pályázat benyújtásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt 
be „Aktív polgárokat Európának – Testvérvárosok pol-

18/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

az Érd, arany János u. 7. szám alatti 15642/a/2 
helyrajzi számon nyilvántartott albetét 

értékesítéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 15642/A/2 hely-
rajzi számon nyilvántartott – orvosi rendelő megjelölésű 
– ingatlanát a korlátozottan forgalomképes vagyonkörből 
kivonja, és azt forgalomképessé minősíti� Felkéri a jegyzőt, 
hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyoná-
ról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 13/2012� (III�27�) önkormányzati rendelet – kor-
látozottan forgalomképes, törvény és a 3� § (3) bekezdése 
által meghatározott ingatlan vagyonelemeit tartalmazó 
– függelékében a változást vezesse át�
2. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg, az Érd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012� (III�27�) 
önkormányzati rendelet 24� §-ában foglalt jogkörében el-
járva 1/1 arányban értékesíti az önkormányzat tulajdonát 
képező Érd, Arany J� u� 5� (tulajdoni lap szerint: Thököly 
Imre u� 46�) szám alatti, 15642/A/2 helyrajzi számon nyil-
vántartott, 58 m2 nagyságú, orvosi rendelő megjelölésű, 
társasházi ingatlanát, a hozzá tartozó 3580/10000-ed 
közös tulajdoni hányaddal, Szántó György vevő részére� 
A Közgyűlés az ingatlan eladási árát 4�500�000,- Ft-ban 
állapítja meg�
A szerződés aláírásakor 1�400�000,- Ft vételárrész-
let, az ingatlan birtokba adásakor pedig a fennmaradó 
3�100�000,- Ft kerül megfizetésre� Az ingatlan birtokba 
adásának legkésőbbi határideje 2013� július 31� 
Határidő: a szerződés aláírására – 30 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

19/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

az Érd, Sas u. 2. szám alatt fekvő ingatlan 
megvásárlásáról

1�) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
meg kívánja vásárolni az Érd-Kom Kft� tulajdonában lévő 
érdi 17946/1� hrsz�-ú, 5648 m2 alapterületű, kivett üzem 
megjelölésű, természetben Érd, Sas u� 2� alatt fekvő ingat-
lant a kölcsönösen kialkudott 72�506�400,- Ft vételárért� 
A vételárba a 2� pont szerinti bérleti szerződés alapján 
kifizetett bérleti díj beszámításra kerül� A végleges adásvé-
teli szerződés megkötésének időpontját a Közgyűlés 2014� 
március 31� napjában határozza meg�

2�) 2013� április 1-től az 1�) pont szerinti végleges adás-
vételi szerződés megkötéséig Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyűlése az 1�) pontban körülírt ingatlant 
bérbe veszi a tulajdonos Érd-Kom Kft�-től 863�000,- Ft + 
ÁFA/hó bérleti díjért�
3�) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Önkor-
mányzat 2013� évi költségvetésének tervezésekor az 1�) és 
2�) pontok szerinti jogügyletek ellenértékét vegye figye-
lembe, és a bérleti és adásvételi előszerződést, valamint 
a végleges adásvételi szerződést jóváhagyásra terjessze a 
Közgyűlés elé�
Határidő: 2013� március 31�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

20/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

az Érd, Sas u. 2. szám alatt fekvő ingatlan albérletbe 
adásáról az Érd és Térsége Hulladékkezelési 

Nonprofit Kft. részére

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 
bérletébe kerülő, az érdi 17946/1� hrsz�-ú, 5648 m2 alap-
területű, kivett üzem megjelölésű, természetben Érd, Sas 
u� 2� alatt fekvő ingatlant 2013� április 1-től albérletbe adja 
2�000�000,- Ft + ÁFA/hó bérleti díjért az Érd és Térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit Kft� részére� A Közgyűlés 
felkéri a Polgármestert, hogy az albérleti szerződést ter-
jessze a Közgyűlés elé�
Határidő: 2013� március 31�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

21/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság társasági 

szerződésének módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság társasági szerződésének I� fejezetének 
4� pontját 2013� április 1-től – amennyiben az Érd, Sas u� 
2� alatt fekvő ingatlanra az albérleti szerződés a Társa-
ság és az Önkormányzat között létrejön – az alábbiakra 
módosítja:
„4) A társaság telephelyei: 1.) 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
2.) 2030 Érd, Sas u. 2.”
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Társaság taggyűlésén a fenti döntéseket képviselje� A Köz-
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II. HatározatokIII. évfolyam 2. szám – 2013. február 6. III. évfolyam 2. szám – 2013. február 6.

2. A Közgyűlés a határozat mellékleteként csatolt célok-
mányt jóváhagyja, és felkéri a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére�
Határidő: 2013� évi költségvetés elfogadása
Felelős: T� Mészáros András polgármester

32/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

a magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő 
kilépésről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépési szándé-
kát 2013� február 28-i fordulónappal�
A 2013� évre vonatkozó arányos tagdíj mértéke 107�323 Ft� 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tárgyévre 
vonatkozó tagdíj 2013� évi költségvetésben történő beter-
vezéséről gondoskodjon�
Határidő: a határozat továbbítására – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

33/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása” című KEop-2012-

5.5.0/a. kódszámú kiírással összefüggésben pályázat 
benyújtásáról

1� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt 
be a Környezet és Energia Operatív Program keretében 
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiata-
karékos átalakítása” című KEOP-2012-5�5�0/A kódszá-
mú pályázati felhívásra a Szivárvány Óvoda Napsugár 
Tagóvoda (2030 Érd, Tárnoki út 58-62�; hrsz�: 10737) 
fejlesztésére, „Az érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tag-
óvodájának épületenergetikai fejlesztése” címmel�
2� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1� számú melléklet 
szerinti célokmányban foglaltakat elfogadja, mely szerint a 
teljes beruházási költség 27�289�164 Ft, ebből a KEOP for-
rásból származó támogatás igényelt összege (85 % támoga-
tási intenzitás) 22�656�039 Ft, a kapcsolódó önkormányzati 
saját önerő (15 %) 3�998�125 Ft, valamint az előkészítési 
költség meghaladja a 6%-os határt, így szükséges további 
635�000 Ft biztosítása, a támogatás szempontjából elismer-
hető bekerülési költsége 26 654 164 Ft� A Közgyűlés kötele-
zettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját 
forrás összegét a költségvetésben elkülöníti�

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Pol-
gármestert a nyilatkozatok megtételére a pályázat benyúj-
tására, nyertesség esetén a támogatási szerződés aláírására, 
a pályázati projekt megvalósítására�
A Közgyűlés a pályázat benyújtásához és a megvalósítás-
hoz szükséges költségvetési fedezetet a 2013� évi átmeneti 
finanszírozás terhére biztosítja, valamint a város 2013� évi 
költségvetésébe betervezi�
Határidő: a pályázat benyújtására: 2013� február 5� 
Felelős: T� Mészáros András polgármester

34/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

a „Stratégiai együttműködés kialakítása a kezelés 
ellátás területén” című KaB-KEF-10-KZ-0004 

azonosítószámú pályázat fel nem használt támogatás 
lemondásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010-ben benyújtott 
és nyertes KAB-KEF-10-KZ-0004 azonosítószámú pá-
lyázat pénzügyi elszámolásához kapcsolódóan 93�750 Ft 
összegű támogatásról lemond és azt visszautalja�
Felhatalmazza a Polgármestert a lemondó nyilatkozat – 
formanyomtatványon történő – megtételére, egyúttal fel-
kéri, hogy gondoskodjon a város költségvetésének fentiek 
szerinti módosításáról�
Határidő: 2013� február 1�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

35/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

ÖNKormÁNYZaTI HaTÓSÁGI ÜGY – NEm 
NYIlVÁNoS!

 dr. Ferencz dóra  T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester 

helyett
mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

aljegyző

gárainak találkozói” címmel az Európai Bizottság által a 
testvérvárosi kapcsolatok előmozdítása érdekében meghir-
detett európai uniós pályázati felhívásának 2013� évi első 
szakaszára az Érdi Napok keretében tartandó testvérvá-
rosi találkozó vonatkozásában�
A testvérvárosi találkozó lebonyolításának becsült költsé-
ge 2�900�000,- Ft, az elnyerhető támogatás összege 5�000 
EUR (kb� 1�450�000,- Ft)� Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése a nyertes pályázat keretében lebonyolításra kerülő 
találkozó költségeihez 1�450�000,- Ft-ot biztosít� 
2. Amennyiben az 1� pontban foglalt, benyújtott pályá-
zat nem részesül támogatásban, Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a testvérvárosi találkozóra fordítható összeget 
2�900�000 Ft-ban határozza meg� 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Pol-
gármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges intéz-
kedések, nyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat 
benyújtására�
A Közgyűlés a pályázat benyújtásához és a rendezvény 
lebonyolításához szükséges költségvetési fedezetet a 2013� 
évi átmeneti finanszírozás terhére biztosítja, valamint a 
város 2013� évi költségvetésébe betervezi�
3� A hatályos jogszabályok, valamint a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzat 8� számú függeléke alapján a fenti pá-
lyázatban foglalt tevékenység az önkormányzat önként 
vállalt feladata�
Határidő: a pályázat benyújtására: 2013� február 1� 
Felelős: T� Mészáros András polgármester

26/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

fogorvosi ügyeletre kiírt pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 
47/2004 (V�11�) ESzCsM rendelet 6�§ (4) bekezdése alap-
ján a 318/2012 (X�18�) határozattal meghirdetett fogor-
vosi ügyelet biztosítása érdekében kiírt pályázati eljárás 
– pályázó hiányában – eredménytelen volt�
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester
27/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a
az Idősügyi Tanács Szervezeti és működési Szabályza-
tának elfogadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Idősügyi Tanács 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti 
és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja�

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybelépésével 
egyidejűleg a 205/2010�(IX� 02�) számú határozattal jóvá-
hagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti�
Határidő: a döntés továbbítására – 2013� február 10�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

28/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2012. 
évi tevékenységéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Sport, 
Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2012� évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolót�

29/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2012. évi 
tevékenységéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság 2012� évi tevékenységéről szóló 
beszámolót�

30/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

a Környezetvédelmi és mezőgazdasági Bizottság 
2012. évi tevékenységéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Környezet-
védelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2012� évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolót�

31/2013. (I.31.)
h a t á r o z a t a

az Érd, Tompa m. u. 1. szám alatti, 15265 hrsz-ú 
ingatlan felújítási összegének jóváhagyásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 
tulajdonát képező Érd, Tompa M� u� 1� szám alatti, 15265 
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan épületszerkezeti 
hibáinak kijavítására, illetve az Érdi Tankerületi Iroda ki-
alakításához szükséges további felújítási munkák elvég-
zésére bruttó 24�600�000�-Ft összegű fedezetet biztosít a 
város 2013� évi költségvetésének terhére�
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fenti összeget 
a város 2013� évi költségvetésébe tervezze be� 
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III. MellékletekIII. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6. III. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6.

Melléklet a Közgyűlés 1/2013. (I.24.) határozatához
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III. MellékletekIII. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6. III. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6.
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III. MellékletekIII. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6. III. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6.

Melléklet a Közgyűlés 2/2013. (I.24.) határozatához
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III. MellékletekIII. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6. III. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6.



Érdi Közlöny

32 33

III. MellékletekIII. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6. III. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6.



Érdi Közlöny

34 35

III. MellékletekIII. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6. III. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6.
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III. MellékletekIII. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6. III. évfolyaM 2. száM – 2013. február 6.

Melléklet a Közgyűlés 5/2013. (I.24.) határozatához

Vállalkozási szerződés

mely létrejött egyrészről Érd megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u� 1�, törzsszám: 731256; statisz-
tikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13) mint megrendelő képviseletében T� Mészáros András 
polgármester (a továbbiakban: Megrendelő),
valamint Érd megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményi Gondnokság (2030 Érd, Budai út 14�, adószám: 
15440457-2-13) képviseletében Matics Zsuzsanna intézményvezető,
másrészről Balogh Károly egyéni vállalkozó (székhely: 2030 Érd, Kamilla u� 5�, adószám: 23055048-2-14), mint 
vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint�

I. a szerződés tárgya
1� A Megrendelő Vállalkozótól megrendeli Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013�(I�24�) számú 
határozata alapján a Kós Károly Szakképző Iskola (2030 Érd, Ercsi u� 8�) intézményében a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997� évi XXXI� törvény 151� § (2) bekezdése értelmében a közétkeztetési szolgáltatás 
(a továbbiakban Szolgáltatás) ellátását�
2� A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával a Szolgáltatásnak a szerződésben rögzítettek szerinti teljesítését vállalja� 
3� Megrendelő a lehetőségeihez képest mindent elkövet azért, hogy a Vállalkozó tevékenységét zavartalanul, a legjobb 
feltételekkel végezhesse� Szerződő Felek – a jogszabályban foglalt kötelezettségeiken túl – a szerződés időtartama alatt 
törekszenek a legmagasabb színvonalú együttműködésre�

II. a szerződés időtartama, a Szolgáltatás megkezdésének időpontja 
1� A Szerződés szerinti Szolgáltatást 2013� 02� 01� napjától kezdődően a szerződés hatálya alatt folyamatosan kell 
teljesíteni�
2� A szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltatást Vállalkozó már 2013� január 1-től ellátja, ezért felek megállapodnak 
abban, hogy jelen szerződés hatálybalépéséig eltelt időtartamra Megrendelő a megbízás nélküli ügyvitel és jelen szer-
ződés szabályai szerint a Vállalkozó által benyújtott bizonylatok alapján megtéríti az elvégzett egy havi szolgáltatás 
díját, legkésőbb 2013� február 15-ig�
A Szerződés teljesítéséhez szükséges helyiségek, valamint eszközök átadására, a jelenlegi állami intézmény fenntartóval 
megkötött szerződés alapján kerül sor�
3� A szerződés határozatlan időtartamra kerül megkötésre�

III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek
1� Vállalkozót vállalkozási díjként a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő elvégzéséért, a 
nyersanyagnorma + annak 60%-ban kifejezett rezsiköltség illeti meg, ételadagonként, azzal, hogy az ellenszolgáltatási 
index a nyersanyagnorma %-ban kifejezve a szerződés hatálya alatt nem változtatható� 
2� A vállalkozói díj a Szolgáltatás teljes ellenértékét (beleértve nyersanyagok, az alkalmazott munkaerő, a felhasznált 
energia költségeket, valamint egyéb költségeket) magában foglalja, aminek megfelelően Vállalkozó a Szolgáltatás telje-
sítésével összefüggésben e szerződés alapján semmilyen egyéb díj, ellenérték és/vagy költség megtérítésére nem tarthat 
igényt, kivéve, ha jelen szerződés másképp nem rendelkezik�
3� A Megrendelő előleget nem fizet� Megrendelő nevében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményi Gond-
okság a 368/2011� (XII�31�) Korm� rendeletben meghatározottak szerint végzi el a szakmai teljesítés igazolását� Ameny-
nyiben a szakmai teljesítés a szerződésben foglaltaknak megfelelően megtörtént, Megrendelő nevében Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Intézményi Gondokság kiállítja a teljesítési igazolást, amely a Vállalkozó által benyújtott 
számla befogadásának feltétele� 
4� A vállalkozói díj havonta utólag a Vállalkozó által a tárgyhónapban teljesített, valamint a Megrendelő által leigazolt 
összes adagszám alapján kiállított gyűjtőszámla kézhezvételétől számítva 30 nap határidőn belül Vállalkozó OTP 
NyRt�-nél vezetett 11743040-20030308 számú bankszámlájára történő átutalással kerül kiegyenlítésre� A számlát 
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2� Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé� A Meg-
rendelőnek jogszabályba vagy szakmai követelménybe ütköző utasításaira Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét 
felhívni� Amennyiben a Megrendelő ennek ellenére utasításukat fenntartják, úgy a Vállalkozó azt kizárólag Megrendelő 
kockázatára és kárviselési felelősségére hajtja végre, illetőleg annak természetétől függően, megtagadhatja a végrehajtását 
szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül�

VII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
1� Vállalkozó késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén kötbért köteles fizetni� Késedelmes teljesítésnek minősül, ameny-
nyiben Vállalkozó a számára előírt határidőhöz képest az előírt közétkeztetési szolgáltatással legalább 1 órás késede-
lembe esik� Késedelmes teljesítés esetén a kötbér a késedelemmel érintett teljesítés nettó szolgáltatási díjának 15 %-a� 
2� Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben Vállalkozó nem megfelelő mennyiségben (adagszámban), illetve a jog-
szabályoknak, és a dokumentációban szereplő szerződésben vállalt kötelezettségeknek nem megfelelő minőségben 
szolgáltat� Hibás teljesítés esetén a kötbér a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó szolgáltatási értékének 10 %-a�
3� Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát�
4� Vállalkozó az általa biztosított Szolgáltatás teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel 
és harmadik személyekkel szemben mindazon károk tekintetében, melyek bizonyíthatóan neki felróhatóan keletkeztek�
5� Megrendelő a kötbér ill� kártérítésre irányuló fizetési igényét a Vállalkozóval szemben fizetési felszólítás alapján 
érvényesíti (8 napos fizetési határidővel)� Amennyiben a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül a Vál-
lalkozó magát ki nem menti (bizonyítékokkal megfelelően alátámasztott érdemi nyilatkozattal), akkor a megrendelői 
követelés elismertnek minősül és a Vállalkozó számlájába beszámítható�

VIII. Felelősség, szerződésszegés
1� Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, s biztosítja a szerződés 
minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret�
2� Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti jóváhagyással, információ, okirat rendelkezésre bocsátásával vagy 
egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával a Vállalkozó 
tekintetében megállapított teljesítési határidő meghosszabbodik�
3� Amennyiben a szerződő felek bármelyike tőle független, számára fel nem róható rendkívüli és elháríthatatlan körül-
mények (például természeti katasztrófa, háború, blokád, export- és importtilalom, érdekszférán kívüli sztrájk) miatt a 
jelen szerződésből eredő kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának és következmé-
nyei elhárításának ideje alatt mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól� Felek kötelesek a fenti körülményekről 
és azok várható időtartamáról a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett hatóságoktól, kamaráktól 
és egyéb szervektől származó – rendelkezésre álló – hivatalos igazolások egyidejű csatolásával�
4� Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért felelnek� Amennyiben a fenti, 
előre nem látható körülmények fennállásának időtartama a 3 (három) hónapot meghaladja, úgy bármely fél jogosult a 
másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával – minden további hátrányos jogkövetkezmény nélkül – a jelen 
szerződést azonnali hatállyal felmondani�
5� A szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult� Amennyiben 
valamelyik fél a másik súlyos szerződésszegő magatartását észleli, azt írásban jelezni köteles, oly módon, hogy az átvétel 
egyértelműen bizonyítható legyen� Az írásbeli értesítésben fel kell szólítani a felet szerződésszegő magatartása határ-
időre történő megszüntetésére� Amennyiben a szerződésszegő magatartás az írásbeli értesítésben megjelölt határidőt 
követően is fennáll, a rendkívüli felmondás lehetőségére jogosulttá válik a szerződésszegést elszenvedett fél�
A felek különösen az alábbi eseteket tekintik súlyos szerződésszegésnek:
– Vállalkozó bármely okból a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére jogosulatlanná válik,
– Vállalkozó saját hibájából sorozatosan (egy éven belül 10 alkalommal) nem teljesíti a szolgáltatásra vonatkozó 

kötelezettségeit, és Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem javítja ki a felmerült hibákat�
– Megrendelő saját hibájából sorozatosan nem teljesíti jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit, és a Vállalkozó 

írásbeli felszólítására sem szünteti meg kötelezettségszegő magatartását�
– Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és a kialakult helyzet a Vállalkozó második 

írásbeli felszólítására után sem változik�

Megrendelő Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményi Gondokság útján egyenlíti ki� A számlához csatolni 
kell a fentiekben hivatkozott teljesítésigazolást�
5� A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a vállalkozói díj a Vállalkozó bankszámláján jóváírásra 
kerül� Késedelmes fizetés esetén a Ptk-ban [301/A�§ (2)-(3)] meghatározott késedelmi kamatot számíthat fel Vállalkozó�
6� A vállalkozói díj nyersanyagnorma része minden év június 30�-ig hatályos� A vállalkozói díj alapjául szolgáló étel 
adagárak maximum KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző éves szakági inflációs ráta mértékének, továbbá Meg-
rendelő rendeletében az adott évre meghatározott nyersanyagnormák alapulvételével módosítható� A Megrendelő felé 
a szerződés időtartama alatt a szerződéses áron felül semmilyen más költség nem érvényesíthető� A Vállalkozó számí-
tásokkal alátámasztott nyersanyagnormára vonatkozó módosító javaslatát minden év május 31-ig köteles benyújtani� 
A megállapodást minden év június 30�-ig kell megkötni� Amennyiben a vállalkozói díj tekintetében a jelen pontban 
foglaltak szerint a Felek nem állapodnak meg a szerződés módosításában, úgy Vállalkozó az előző évben érvényes 
vállalkozói díjat (nyersanyagnormát) jogosult Megrendelő felé érvényesíteni�

IV. a Vállalkozó feladatai és kötelezettségei, teljesítés
1� Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait Megrendelő érdekében, azok utasításai szerint, a hatályos 
jogszabályokkal és szakmai-etikai előírásokkal összhangban alvállalkozó igénybevétele nélkül köteles végrehajtani�
2� Az adagszámok megrendelése írásban a Vállalkozó képviselőjénél (üzletvezetőjénél) legkésőbb a tárgyhetet meg-
előző hét szerda 12 óráig egész (következő naptári) hétre történik� A Vállalkozó pótrendelést, vagy lemondást köteles 
elfogadni az étkezési napot megelőző nap 12 óráig telefonon, amit Megrendelő írásban legkésőbb ugyanazon a napon, 
14 óráig megerősít�
3� Vállalkozó köteles a Szolgáltatás végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket és feltételeket a Szolgáltatás teljes 
időtartamára biztosítani, így saját költségére és kockázatára minden szükséges intézkedést megtenni az engedélyek 
esetleges meghosszabbítása, illetve érvényességük, hatályuk fenntartása érdekében is� A szerződés hatálya alatt a 
Szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a HACCP-rendszer, ISO-k illetve a mindenkori egyéb jogszabályi 
előírásoknak�
4� Vállalkozó a Szolgáltatást a 62/2011� (VI�30�) VM rendeletben foglaltakon alapuló minőségi értéken és mennyiségi 
norma alapján nyújtja� 
5� Vállalkozó köteles az étrendeknek megfelelő étlapot előkészíteni 2 hetes időtartamra, melyet Megrendelőnek jóvá-
hagyásra legkésőbb a soron levő kéthetes időszakot megelőző hét hétfőjén kell írásban megküldenie véleményezésre� 
6� Vállalkozó kijelenti, hogy az ellátottak adatainak vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket be-
tartja és betartatja�
7� A közétkeztetési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyersanyagokat, készleteket Vállalkozó saját költségén szerzi 
be, összhangban a Megrendelő által meghatározott éves nyersanyag-normával, illetve annak arányos részével� 
8� Vállalkozó köteles a teljesítéshez biztosítani a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerő folyamatos rendel-
kezésre állását, a nyersanyagokat, berendezéseket és egyéb eszközöket, amelyek a szolgáltatás megfelelő nyújtásához 
szükségesek� Vállalkozó szavatol azért, hogy a szakemberek és berendezések mind a szerződéskötéskor, mind a teljesítés 
időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre állnak, továbbá valamennyi jogszabályi és egyéb rendelkezésnek, hatósági 
előírásnak megfelelnek�
9� A közétkeztetési szolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezések, hatósági előírások betartása 
és betartatása, a hatóságokkal történő kapcsolattartás a szerződés időtartama alatt Vállalkozó feladata és felelőssége� 
10� Vállalkozó vállalja az előzetes egyeztetés és kialkudott ellenérték alapján a Megrendelő igénye szerint protokoll 
étkeztetést és rendezvények lebonyolítását�

V. a megrendelő feladatai
1� Megrendelő a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelő teljesítésének ellenőrzésére jogosult� Ennek keretében 
jogosult a higiéniai szabályok betartásával (szúrópróbaszerűen is) az elkészített és megrendelt ételek mennyiségét és 
minőségét (állag, hőmérséklet, tálalás) ellenőrizni mind a tálalás, mind az ételkészítés helyén�
Az e pontban foglalt ellenőrzésekről Megrendelő jogosult – és hiányosság esetén köteles – észrevételeit írásban közölni 
Vállalkozóval, aki a hiányosságok megszüntetéséről tett intézkedéséről Megrendelőt három munkanapon belül írásban 
köteles tájékoztatni�
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1. melléklet A Közgyűlés 12/2013. (I.31.) határozatához

alapÍTÓ oKIraT mÓdoSÍTÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 374/2012� (XII�13�) határozattal elfoga-
dott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. az alapító okirat bevezető részében a törvényi hivatkozás helyébe a következő szöveg lép:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati 
rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”
2. az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. A költségvetési szerv alapítója:

Létrehozásáról rendelkező határozat száma: 

Érd Város Önkormányzat 
2030 Érd, Alsó u.1-3.
260/2004. (XI.18.) ÖK határozat”

3. az alapító okirat 11. pontja – a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül.
4. az alapító okirat módosítást megelőző 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, 
önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.”

5. az alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

„14. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása
Államháztartási szakágazati besorolása: 841218 Lakás –, kommunális szolgáltatások 

igazgatása
A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerint:
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
421100 Út, autópálya építése
421300 Híd, alagút építése
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
812000 Takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés”

– Amennyiben Vállalkozó bírósági, vagy hatósági határozat következtében elveszíti rendelkezési jogait�
– Vállalkozó a szerződéses megállapodáson túl megváltoztatja a szerződéses árakat;
– Vállalkozó tevékenységével igazoltan megbetegedést okoz;
– az ÁNTSZ élelmezés-egészségügyi és közegészségügyi szempontból súlyos, megalapozott kifogást talál évi öt 

alkalomnál többször a Vállalkozó jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenységével kapcsolatban;
6� A szerződés rendes felmondás útján mondható fel bármely fél részéről, a kizárólag a tanév végére tekintettel, tárgyév 
június hó 30� napjával� A szerződés felmondási ideje 90 nap� A rendes felmondást írásban köteles Megrendelő a másik 
féllel közölni akként, hogy az értesítés kézhezvételét igazolni tudja� 

IX. Jogviták rendezése
Felek a jelen szerződés megkötésével, teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatos minden vita rendezését kötelesek 
békés, tárgyalásos úton megkísérelni� Amennyiben ez a tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül 
nem vezet eredményre, úgy a felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező, a Megrendelő székhelye szerint illetékes 
Bíróság kizárólagos illetékességének�

X. Vegyes rendelkezések
1� Vállalkozó jogosult – a Megrendelő számára jelen szerződés alapján nyújtott Szolgáltatás elsődlegességének minden-
kori biztosítása mellett és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek veszélyeztetése nélkül – harmadik személyek 
részére is szolgáltatást nyújtani� Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Megrendelő által igényelt étel-adagok meny-
nyisége és megoszlása az ellátandó létszám függvényében változhat� Indokolt esetekben a Megrendelő részére soron 
kívül is biztosítani kell a felmerülő többletigények teljesítését� 
2� Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az önkormányzati gazdálkodás nyilvánossága miatt jelen szerződés – a személyes 
adatok és a törvényekben szabályozott titokkör kivételével – közérdekű adatnak minősül� 
3. a szerződő felek adataiban, a szerződést aláírók és a teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás nem 
minősül szerződés módosításnak. Ezekről a változásokról a módosulás bekövetkeztétől számított 15 napon belül 
a szerződő felek írásban egymást értesíteni kötelesek.
4� Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött írásbeli üzeneteket is� Kétség 
esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, 
hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte� Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése 
szempontjából különösen fontos okiratok (például pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok, stb�) személyesen, vagy 
ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére�
5� Megrendelő a jelen szerződés megfelelő teljesítésének esetére hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a jelen szerződés 
szerinti tevékenységét referencia anyagában feltüntesse� Megrendelő kötelezi magát, hogy Vállalkozó ilyen irányú kérése 
esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, a szöveg előzetes egyeztetését követően Vállalkozó részére kiállítja� 
6� Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba�
7� A jelen Szerződésben nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Ptk�, és egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók�
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kógens jogszabályi rendelkezés-
sel ellentétes lenne, akkor minden további jogcselekmény nélkül a fentieket sértő szerződéses rendelkezés helyébe a 
megsértett kógens jogszabályi rendelkezés kerül�

Érd, 2013. február 1.

 Megrendelő Vállalkozó
 T� Mészáros András Balogh Károly
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata egyéni vállalkozó

Matics Zsuzsanna
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményi Gondokság
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2. számú melléklet a Közgyűlés 12/2013. (I. 31.) határozatához

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
alapító okirata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� (XII�31�) Korm� rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államháztartási 
szakágazati rendről szóló 56/2011� (XII�31�) NGM rendelet alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot 
adja ki:
1. a költségvetési szerv megnevezése: Érdi Közterület- fenntartó Intézmény 
2. Székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/b�
3. Tagintézménye: nincs
4. Intézményegysége: nincs
5. Telephelyei: nincs
6. a költségvetési szerv alapítója:

létrehozásáról rendelkező határozat száma:

Érd Város Önkormányzat 
2030 Érd, Alsó u�1-3�
260/2004� (XI�18�) ÖK határozat

7. az alapítás éve: 2005� 
8. a költségvetési szerv fenntartója, az alapítói 

jogok gyakorlója:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó u�1-3�

9. a költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
10. az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1-3�
11. a költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 
12. a költségvetési szerv által ellátott közfeladat: Város- és Községgazdálkodás szolgáltatás
13. a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel 
rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van� 

14. a költségvetési alaptevékenysége: Lakás –kommunális szolgáltatások igazgatása
Államháztartási szakágazati besorolása: 841218 Lakás – kommunális szolgáltatások igazgatása
a költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat rend szerint:
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
421100 Út, autópálya építése
421300 Híd, alagút építése
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
812000 Takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
841403 Város-, községgazdálkodási m�n�s� szolgáltatások 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

6. az alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

421100 Út, autópálya építése
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812000 Takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 25 %

7. az alapító okirat módosítást megelőző 19. pontja az alábbiak szerint módosul:

„18. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
· Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján.
· Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény alapján.”

8. az alapító okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

„19. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás 
útján.” 

9. az alapító okirat módosítást megelőző 22. pontja az alábbiak szerint módosul:

„21. Záró és hatályba lépő rendelkezések:
· A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e tartalmazza.
· Jelen módosítást Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 12/2013. (I.31.) határozatával fogadta el. 
Ezzel egyidejűleg a 374/2012. (XII.13.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.
· Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.”

Érd, 2013. január 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
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1. számú melléklet a Közgyűlés 15/2013. (I.31.) határozatához

alapÍTÓ oKIraToT mÓdoSÍTÓ oKIraT

A Szociális Gondozó Központ Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 2012� május 24� napján kiadott 
149/2012� (V�24�) határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� 
(XII�31) Korm� rendelet 5� § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

1. az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 
5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. az alapító okirat 8.1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
„749031 Módszertani szakirányítás”

3. az alapító okirat 8.1 pontjában „Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szövegrész 
helyébe a „Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása” szöveg lép.

4. az alapító okirat a 8.1 pontot követően a következő 8.2 ponttal egészül ki:
„8.2 A költségvetési szerv alaptevékenységének szöveges meghatározása:
A Szociális Gondozó Központ a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat és szakosított ellátá-
sokat, illetve gyermekjóléti ellátásokat biztosít.”

5. az alapító okirat 9. pontjában a „Módszertani Gyermekjóléti Központ” szövegrész helyébe a „Gyermekjóléti 
Központ” szöveg lép.

6. az alapító okirat 17. pontjában az „1992. évi XXII. törvény (Munka tv.)” szövegrész helyébe a „2012. évi I. 
törvény” szöveg lép.

7. az alapító okirat 21. pontja törlésre kerül.

8. az alapító okirat a következő rendelkezéssel egészül ki:

„ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szociális Gondozó 
Központ 2012. május 24. napján kelt, 149/2012. (V.24.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát 
veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2013. (I.31.) határozatával hagyta jóvá.”

ZÁradÉK:
az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. az alapító 
okiratot módosító okiratot Érd megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2013. (I.31.) határozatával hagyta jóvá.

Érd, 2013. január 31.

 T� Mészáros András
 polgármester

15. a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
421100 Út, autópálya építése
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
812000 Takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
841403 Város-, községgazdálkodási m�n�s� szolgáltatások 
A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 
25 %

16. a feladat ellátásához szolgáló vagyon: A fenntartó önkormányzat által, a költségvetési szerv 
használatába adott önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon körébe tartozó alábbi ingatlanok 
használati joga: a székhelyén található Fehérvári út 69/b� szám alatti ingatlan�
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a székhelyén leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök� 

17. 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�

18. a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: 
• Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� 
törvény alapján�
• Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012� évi I� törvény alapján�

19. a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján� 

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

21. Záró és hatályba lépő rendelkezések:
• A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e tartalmazza�
• Jelen módosítást Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 12/2013� (I�31�) határozatával fogadta el� 
Ezzel egyidejűleg a 374/2012� (XII�13�) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti�
• Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba�

Érd, 2013. január 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester
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881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889101 Bölcsődei ellátás
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása (Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgálat)
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
869045 Kábítószer-megelõzés programjai, tevékenységei
890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása

8.2 a költségvetési szerv alaptevékenységének szöveges meghatározása:
A Szociális Gondozó Központ a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat és szakosított 
ellátásokat, illetve gyermekjóléti ellátásokat biztosít� 

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 u� 31� 15563

 Ifjúsági, Információs és Tanácsadó
 Szolgálat

Érd, Enikő u� 2/a� 22552/16/A/89

 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
Gyermekjóléti Központ Érd, Emma u� 7� 22552/28
Átmeneti Ellátást Biztosító Központ
– Férfi-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� 19221
– Fogyatékosok nappali ellátása
– Szociális foglalkoztatás
– Étkeztetés
Időseket Ellátó Központ

2. számú melléklet a Közgyűlés 15/2013. (I.31.) határozatához

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS ÖNKormÁNYZaT 
SZoCIÁlIS GoNdoZÓ KÖZpoNT 

alapÍTÓ oKIraTa

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 8� § (5) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011� (XII�31) 
Korm� rendelet 5� § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 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�
5. a költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város területe, az Érdi Kistérség településeinek 

területe, valamint más települési vagy megyei önkormányzattal, vagy többcélú kistérségi társulással 
kötött feladat-ellátási szerződésben meghatározott terület� 
 

6. a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 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 államháztartási szakágazati besorolása: 
889900  M�n�s� egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

8.1. a költségvetési szerv alaptevékenységei államháztartási 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
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Melléklet a Közgyűlés 27/2013. (I.31.) határozatához

Érd megyei Jogú Város Önkormányzatának Idősügyi Tanácsa
Szervezeti és működési Szabályzata

(ügyrendje)
2013.

I. Bevezetés
Az Idősügyi Nemzeti stratégiáról szóló 81/2009� (X�2�) OGY határozat alapján Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az idősek életkörülményeinek, életminőségének javításáért, a jogbiztonság, a kommunikáció, a nyilvánosság, 
képzés, élethosszig való tanulás, foglalkoztatás, esélyegyenlőség, társadalmi kirekeszteződés megelőzése, generációk 
közti együttműködés biztosítása érdekében, és az idősekért viselt felelőségtől vezérelve, valamint az idősödő és idős 
emberek aktivitásának fokozásának érdekében konzultatív, véleményező, javaslattevő testületként létrehozza Érd 
Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsát (továbbiakban: Tanács)� 

1. a Tanács működésének célja: 
Az idős emberek érdekeit képviselő, védő és társadalmi szervezetek, egyesületek, klubok, stb� (a továbbiakban civil 
szervezetek) és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat együttműködésének elősegítése� Az idős embereket érintő 
problémák és események feltárása, megismerése és azok megoldásának segítése, az információk cseréje, vélemények 
egyeztetése� Az idős kor szükségleteinek minél magasabb szintű biztosítása a szociális, egészségügyi, kulturális szol-
gáltatásokon keresztül� 
Az Idősügyi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata ( a továbbiakban SZMSZ) az Idősügyi Tanács adatait, 
feladatait, összetételét és működésének szabályait tartalmazza� 
Az Idősügyi Tanács (továbbiakban: Tanács) adatai:
A Tanács megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idősügyi Tanácsa
Székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1�
Posta címe: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai Iroda, Szociálpolitikai és Egészségügyi 
Csoport
2030 Érd, Alsó u� 1�
Telefonszáma: 06-23-522-345
A működés megkezdésének kezdő időpontja: 2010� szeptember 15�

II. a Tanács összetétele

1. Önkormányzati oldal: 
a�) Az idősügyi Tanács elnöki tisztségét Érd Megyei Jogú Város mindenkori Polgármestere tölti be� 
b�) Érd Megyei Jogú Város Humánpolitikai Iroda Vezetője
c.) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről az elnök által kijelölt személy.

2. a Tanács civil tagjait a nyugdíjas klubok vezetőinek megbízásából az alábbi szervezetek vezetői képviselik 
egy-egy fővel: 
a�) Dr� Badalai Ödönné 
b�) Druzsin József (Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub vezetője) 
c�) Boros Károly (Parkvárosi Fenyves Klub vezetője) 
d�)  Kodáné Berna Katalin Napfény Alapítvány
a delegált tagok megbízása 5 évre szól.

– 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� 22552/18

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

(normatíva), valamint 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 

forgalomképesek, 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 
nyilvántartott tárgyi eszközök� 
A Szociális Gondozó Központ a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakat a szociális feladatok 
ellátásához szabadon használhatja� 

15. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás 
útján határozott időre�

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

17�  A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992� évi XXXIII� törvény (Kjt�) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény 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 az irányító szerv 

kéri a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságtól� 
20 A költségvetési szerv megszűnése a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – következik be� 

ZÁRADÉK:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg 
a Szociális Gondozó Központ 2012� május 24� napján kelt, 149/2012� (V�24�) határozattal elfogadott 
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti� Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
15/2013� (I�31�) határozatával hagyta jóvá�

Érd, 2013. január 31.

 T� Mészáros András
 polgármester
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6� A Tanács éves munkatervet és beszámolót készít, melyet véleményezésre a Szociális és Egészségügyi Bizottság elé 
terjeszt� 

7� Az ülés időpontjáról szóló értesítést a napirendi pontok feltüntetésével – lehetőség szerint- az ülés előtt legalább 5 
nappal ki kell küldeni� 

8� Az egyes napirendek tárgyalásához – az elnök, vagy tagok javaslatára- szakértőt hívhat, aki tanácskozási joggal vesz 
részt az ülésen� 

9� A Tanács működésével kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeket Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai Irodája biztosítja�

10� Az idősügyi Tanács önálló költségvetéssel nem rendelkezik, a működésével összefüggő feltételeket, kiadásokat az 
önkormányzat biztosítja, a Szepes Gyula Művelődési Központ költségvetésében� 

VI. Záró rendelkezés

Az Idősügyi Tanács jelen, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 27/2013� (I�31�) határozatával fogadta el� 
Jelen SZMSZ 2013. február 01-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 205/2010� (IX�02�) számú határozattal jóváhagyott 
Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti�

Érd 2013. január 31.

 T. mészáros andrás 
 Érd megyei Jogú Város Önkormányzata
 Idősügyi Tanács elnöke

3. a Tanács tagjainak megbízatása megszűnik:
a�) lemondással
b�) visszahívással
c�) a delegáló szervezet jogutód nélküli megszűnésével
d�) a tag halálával
e�) a munkakör megváltozásával
A Tanács valamennyi tagja 1 szavazattal rendelkezik� Szavazategyenlőség esetén a Tanács Elnökének szavazata dönt� 
A delegáló szervezet az általa delegált tagot bármikor visszahívhatja� A visszahívást és lemondást a Tanács elnökének 
írásban kell bejelenteni� A tagját visszahívó szervezet a visszahívott tag helyett más tagot delegálhat� 

4� A Tanács tagjai jogosultak és kötelesek a Tanács munkájában aktívan részt venni, az üléseken megjelenni és az őket 
delegáló szervezet véleményét kifejteni� Munkájukkal kötelesek elősegíteni Érd Megyei Jogú Város időskorú lakossá-
gának érdekképviseletét és a Tanács céljainak megvalósulását�

5� A Tanács tagjait díjazás nem illeti meg� 

6� A Tanács előre elkészített éves munkaterv alapján látja el feladatát, melynek elkészítése a Tanács Elnökének feladata�

III. a Tanács Elnöke

A Tanács Elnöke a Polgármester, akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott személy – Alpolgármester- he-
lyettesíti� Az Elnök feladata a Tanács szabályszerű működtetése, az éves munkaterv elkészíttetése és előterjesztése, az 
ülések összehívása, az ülések levezetése�

IV. a Tanács feladatai
1� Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Stratégiájának kidolgozása
2� Érd Megyei Jogú Város idős lakossága (60� életévet betöltött személyek) és a Város Önkormányzata közötti folya-

matos együttműködés és információ áramlás megvalósítása�
3� A civil szervezetekhez tartozó és azokon kívül álló időskorúak érdekeinek védelme�
4� Véleményezi az idős emberek életkörülményeit közvetve, vagy közvetlenül érintő helyi rendelet tervezeteket, azok-

hoz javaslatot tesz, konzultációt kezdeményez a végrehajtás tapasztalatairól� 
5� A 60� év feletti korosztály szükségleteinek feltárása, továbbítása az önkormányzat felé�
6� Az időskorúak körét érintő közérdekű kérdések, érdekvédelmi jellegű problémák ismertetése, szükség esetén in-

tézkedés kezdeményezése az illetékes Bizottságoknál�
7� A Tanács egy-egy civil delegált tagja állandó meghívottként, tanácskozási, véleményezési joggal részt vesznek kü-

lönösen a Szociális és Egészségügyi, Oktatási és Művelődési bizottságok ülésein� 
8� Rendszeresen tájékoztatja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékes Bizottságát a városban élő idős 

emberek élethelyzetének alakulásáról�
9� Tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának
10� Közreműködik az idősek világnapjának megrendezésében, a programok megszervezésében� 

V. a Tanács működésének rendje
1� A Tanács az előzetesen elfogadott éves munkaterv, illetve szükség szerinti gyakorisággal tartja üléseit� 
2� Az üléseket az elnök, – akadályoztatása esetén az általa megbízott személy- hívja össze és vezeti le� Az elnök köteles 

az ülést összehívni, ha azt legalább két tag írásban kéri – megjelölve az összehívás okát-� 
3� A Tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van� Határozatképtelenség esetén az ülést változatlan 

napirenddel 8 napon belül újra össze kell hívni�
4� A Tanács javaslatait, állásfoglalását, véleményét egyszerű szótöbbséggel alakítja ki� 
5� A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a Tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá és hitelesít�
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6� A becsült költségek részletes bemutatása:
– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel 

(legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó 
szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

– a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki 
értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb�) 

Várható összes költség bruttó 24�600�000�-

7� A beruházási költségek fedezete, tervezett 
megoszlása: 
– intézményi költségvetés 
– önkormányzati költségvetés
– központi költségvetési támogatás, elkülönített állami 

pénzalap, decentralizált támogatás 
– egyéb (átvett pénzeszközök, stb�): 

Önkormányzati költségvetés

8� A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a 
kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az 
eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)
9� Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid 
leírása és költségkalkulációja 
10� A megvalósítás jogi feltételei (pl� kisajátítás, 
telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb�) 

Önkormányzati tulajdon

11� A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, 
tervek, előzetes megállapodások, stb� felsorolása, külön 
feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat 
és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány 
engedélyt ad

Épületszerkezeti állapotfelmérés

12� Alapközművek helyzete, a beruházás 
várható hatása az infrastruktúra terhelésére 

Víz, villany, víz bekötve, szennyvízcsatorna hálózatra 
rá kell kötni

13� Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a 
kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

14� Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok 
(várható időpontja, használatbavételi engedély, az 
üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb�) 
�Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, 
befejezése, stb�)

Várható időpont: 2013� május

15� Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok 
fedezetének biztosítása 

Üzemeltetés az Érdi Tankerület feladata lesz

16� Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, 
műszer- és járművásárlás esetén: géplista
17� A beruházás gazdasági értékelése 
(megtérülés ideje)

Záradék: Érd megyei Jogú Város Közgyűlése 31/2013. (I.31.) határozatával jóváhagyta. 

Érd, 2013. január 31.
 T. mészáros andrás
 polgármester

Melléklet a Közgyűlés 31/2013. (I.31.) határozatához

Célokmány

1� A beruházó megnevezése és címe: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2� A beruházás megnevezése, jellege: 
– beruházás 
– felújítás 
– árubeszerzés
– szolgáltatás megrendelés 

felújítás

3� A beruházás célja és szükségességének indoklása Érdi Tankerületi központ kialakítása a 363/2012�
(XI�29�) KGY határozat végrehajtásaként

4� A beruházás elhelyezése (a telepítés, a 
területkijelölés indokai, a területkészítéssel 
kapcsolatos feladatok, a funkcionális és 
üzemeltetői igények, stb� ): 

Érd, Tompa u� 1� hrsz: 15265

5� A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások 
indoklása 

Épületszerkezet javítási munkák:
Zsaluzás, állványozás 36225�-
Irtás, föld és sziklamunka 21�795�-
Síkalapozás 667�778�-
Helyszíni beton és vasbeton munka 387�562�-
Felújítási munkák:
Takarítási munkák 117�500�-
Irtás föld és sziklamunka 734�830�-
Síkalapozás 433211�-
Kertépítési munkák 180�600�-
Helyszíni beton és vasbeton munka 1�111�085�-
Előregy� épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 
55�170�-
Falazás és egyéb kőműves munkák 1�109�410�-
Fém és könnyűszerkezeti épületszerelés 60�450�-
Ácsmunka 45�710�-
Vakolás, rabicolás 3�180�094�-
Tetőfedés 59�159�-
Burkolás 1�226�383�-
Asztalosszerkezet elhelyezés 1�777�085�-
Lakatosszerkezet elhelyezés 582�301�-
Felületképzés 1�345�390�-
Szigetelés 1�129�649�-
Villanyszerelés 2�525�950�-
Épületgépészeti csővezeték szerelés 1�140�584�-
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 
1�070�623�-
Szellőző és klímaberendezés szerelése 44�082�-
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5� A beruházás műszaki leírása, a választott 
megoldások indoklása 

Projektelemek:
-homlokzati hőszigetelés
-padlásfödém hőszigetelés
-nyílászáró csere
-fűtéskorszerűsítés (kondenzációs kazán, termosztatikus 
radiátorszelepek)
A termosztatikus radiátorszelep a modern fűtőtest-
szabályozás elengedhetetlen eszköze� Kondenzációs 
kazánok beépítése a gazdaságos működtetés érdekében 
elengedhetetlen�

6� A becsült költségek részletes bemutatása:
– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel 
(legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó 
szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)
– a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, 
műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi 
megállapodás, stb�) 

A projekt keretében elszámolni kívánt költségelemek:
Közbeszerzés (előkészítési költség): 254 000 Ft�
Energetikai tanulmány (előkészítési költség) 1 270 000 Ft
Kiviteli terv 1 270 000 Ft
Kivitelezés 21 485 264 Ft, ebből eszközbeszerzés 
6 858 508 Ft
projektmenedzsment 1 270 000 Ft 
mérnöki feladatok 850 900 Ft 
Nyilvánosság 254 000 Ft 
A projekt keretében nem kerül elszámolásra az alábbi 
tevékenységek költségei:
Energetikai tanulmány (előkészítési költség) 635 000 Ft

7� A beruházási költségek fedezete, tervezett 
megoszlása: 
– intézményi költségvetés 
– önkormányzati költségvetés
– központi költségvetési támogatás, elkülönített 
állami pénzalap, decentralizált támogatás 
– egyéb (átvett pénzeszközök, stb�): 

Európai Uniós forrás: KEOP-2012-5�5�0/A 
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása című pályázati konstrukció 
85%-os támogatási intenzitású�
Igényelt támogatási összeg: 22 656 039 Ft. 
Kapcsolódó önerő: 3 998 125 Ft
Felmerült további önerő igény: 635 000 Ft.
a beruházás teljes költsége: 27 289 164 Ft

8� A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a 
kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az 
eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)

- A közbeszerzésekről szóló 2011� évi CVIII� törvény 
(Kbt�)
– A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012� számú 
polgármesteri utasítás

9� Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid 
leírása és költségkalkulációja 

Nincs kapcsolódó beruházás�

10� A megvalósítás jogi feltételei (pl� kisajátítás, 
telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb�) 

Önkormányzati saját ingatlan� Az épületenergetika 
fejlesztés körében nem lesz engedélyköteles tevékenység�

11� A beruházáshoz szükséges megalapozó 
tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb� 
felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez 
szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, 
amelyekre a célokmány engedélyt ad

A beruházáshoz szükséges előkészítés:
Közbeszerzés (előkészítési költség): 254 000 Ft�
Energetikai tanulmány (előkészítési költség) 1 270 000 Ft

12� Alapközművek helyzete, a beruházás 
várható hatása az infrastruktúra terhelésére 
13� Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a 
kiválasztás módjának) megjelölése

Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda�

Melléklet a Közgyűlés 33/2013. (i.31.) határozatához

Célokmány

1� A beruházó megnevezése és címe: 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó utca 1-3�

2� A beruházás megnevezése, jellege: 
– beruházás 
– felújítás 
– árubeszerzés
– szolgáltatás megrendelés 

az érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának 
épületenergetikai fejlesztése című pályázat 
megvalósítása során felmerülő tevékenységek: 
Szolgáltatás megrendelése:
- Energetikai tanulmány (előkészítési szakasz)
- Közbeszerzés (előkészítési szakasz)
- Kiviteli terv készítés
- Projektmenedzsment 
- Kivitelezés (részei: építés és eszközbeszerzés)
- Mérnöki feladatok
- Nyilvánosság

3� A beruházás célja és szükségességének indoklása 

A Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának 
épületenergetikai fejlesztésének indokoltsága:
Az épület szabadon álló, földszintes, részben alápincézett, 
magas tetős� A külső és a belső tartószerkezeti falak 30 
cm vastag B30 blokktéglából készültek� A nyílászárók 
kapcsolt gerébtokos, redőnyszekrényes fa szerkezetűek, 
a bejárati ajtók acél szerkezetűek� Alaprajzi elrendezése 
ma is korszerű, hőtechnikai tulajdonságai a készítés 
időpontjában érvényes előírásoknak megfeleltek, ma 
már erősen alulméretezettek� A homlokzati ablakok 
elavult szerkezetűek, elhasznált állapotuk miatt 
cserére szorulnak� A hőleadókba épített hagyományos 
radiátorszelepek mellett állandó tömegáramú rendszer 
üzemel, ami egy állandó gázfogyasztást jelent, akkor is 
ha nincs szükség akkor fűtésre, mint amire a radiátorokat 
tervezték� 
Cél: az épületek hőtechnikai adottságainak 
javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése� Az 
épületgépészeti rendszerek műszaki állapotát javítani kell 
a gazdaságos működtetés eléréséhez�

4� A beruházás elhelyezése (a telepítés, a 
területkijelölés indokai, a területkészítéssel 
kapcsolatos feladatok, a funkcionális és 
üzemeltetői igények, stb� ): 

2030 Érd, Tárnoki út 58-62 (hrsz�: 10737)



Érdi Közlöny III. évfolyam 2. szám – 2013. február 6.

14� Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok 
(várható időpontja, használatbavételi engedély, az 
üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb�) 
�Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, 
befejezése, stb�)

Támogatási szerződés megkötését követő 17,5 hónapon 
belül�

15� Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok 
fedezetének biztosítása 

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

16� Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, 
műszer- és járművásárlás esetén: géplista

Nem releváns

17� A beruházás gazdasági értékelése 
(megtérülés ideje)

4,87 év (önerőre vetítve)

Záradék: Érd megyei Jogú Város Közgyűlése a 33/2013. (I.31.) határozatával jóváhagyta. 

Érd, 2013. január 31.

 T. mészáros andrás
 polgármester

IMPRESSZUM
ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja
Felelős szerkesztő: Mecsériné dr� Szilágyi Erzsébet aljegyző
Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3�)
Telefon: (06-23) 522-300
Fax: (06-23) 365-340
A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala
ISSN 2062-784X


