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II. HatározatokIII. évfolyam 3. szám – 2013. február 18. III. évfolyam 3. szám – 2013. február 18.

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

36/2013. (II.14.)
h a t á r o z a t a

Érd megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének 
I. fordulós tárgyalásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2013� évi költ-
ségvetésére vonatkozó I� fordulós rendeletalkotási javasla-
tot az elhangzott módosító javaslatok figyelembe vételével 
elfogadta� 
Határidő: a költségvetés II� fordulós tárgyalására – a 
közgyűlés 2013� március 7-i ülése
Felelős: T� Mészáros András polgármester

37/2013. (II.14.)
h a t á r o z a t a

a Környezetvédelmi alap 2013. évi felhasználásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi 
Alap 2013� évi felhasználásáról a Környezetvédelmi Alap 
létrehozásáról szóló 40/1996� (XII�19�) önkormányzati ren-
delet (továbbiakban: Rendelet) 3�§ (2) bekezdésében megha-
tározottakra figyelemmel az alábbiak szerint rendelkezik:
A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló összeg 
2012� december 31-én összesen 15�439�635,- Ft�, melyből 
a Közgyűlés
– a Fundoklia-völgy, mint védett természeti érték 

megőrzésére (Rendelet 3�§ (2) bekezdés e�) pont): 
1�000�000,- Ft-ot;

– a környezet védelmét szolgáló tanulmányok, ter-
vek készítésére, stratégiai zajtérkép felülvizsgálatára 
(Rendelet 3�§ (2) bekezdés g�) pont): 7�620�000,- Ft-ot;

– felszíni vízelvezetési problémák rendezésére (Rende-
let 3� § (2) bekezdés j) pont): 6�819�635,- Ft-ot fordít�

Határidő: 2013� december 31�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

38/2013. (II.14.)
h a t á r o z a t a

Érd megyei Jogú Város adósságállománya magyar 
Állam által történő részbeni átvállalásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország 2013� 
évi központi költségvetéséről szóló 2012� évi CCIV� tör-
vény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75� §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési 

törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar 
Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni� 
2. A Közgyűlés kijelenti, hogy az önkormányzat nem ren-
delkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy 
annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál�
3. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959� évi IV� törvény 332� § alapján megállapodást kí-
ván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az 
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról� 
4. A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
a)  megtegye a költségvetési törvény 72-75� §-ai szerinti 

nyilatkozatokat és intézkedéseket; 
b)  a költségvetési törvény 74� § (5) és (6) bekezdése sze-

rinti megállapodásokat kösse meg� 
5� A Közgyűlés egyúttal felkéri a polgármestert, hogy 
vizsgálja meg – a költségvetési törvény 72� § (6) bekezdé-
sére figyelemmel – az átvállalással érintett adósság részét 
képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak – az 
adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek te-
kintetében azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá 
történő átalakításának lehetőségét� 
6. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy az adós-
ságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron kö-
vetkező ülésén tájékoztassa a Közgyűlést� 
Határidő: 2013� február 28�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

39/2013. (II.14.)
h a t á r o z a t a

a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásával kapcsolatos 
döntés meghozataláról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
egészségügyről szóló 1997� évi CLIV� törvény 244/D� § (5) 
bekezdése alapján úgy dönt, hogy a járóbeteg-szakellátási fel-
adatok ellátását 2013� április 30-át követően folytatni kívánja� 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat mellék-
letét képező nyilatkozat aláírására, továbbá arra, hogy a 
nyilatkozat megküldésével jelen döntésről tájékoztassa az 
egészségügyért felelős minisztert�
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a járóbeteg-
szakellátási feladatok 2013� április 30-át követő ellátásá-
val kapcsolatos megállapodást terjessze a Közgyűlés elé�
Határidő: 
a határozat és a nyilatkozat továbbítására – 2013� február 15�
a megállapodás aláírására –  2013� április 30�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT JEGYZőJE

1/2013. (II.13.) jegyzői határozat
 a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a terü-

leti védőnői körzetekről
szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról
szóló 6/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet 

hatályosulásáról

a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a te-
rületi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2013. 
(II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ren-
delet) 3. §-a a következőképpen rendelkezik:
„3. § E rendelet az érdi 6525 helyrajzi számon nyilvántartott 
társasházi ingatlan használatbavételi engedélyének jogerőre 
emelkedésének napján lép hatályba.”

az érdi 6525 helyrajzi számon nyilvántartott társas-
házi ingatlanra vonatkozóan kiadott 6784-8/2012. 
számú használatbavételi engedély jogerőre emelkedé-
sének napja: 2013. február 13.
a fentiekre tekintettel, összhangban a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-ával megállapí-
tom, hogy a rendelet 2013. február 13-án hatályba 
lépett.
Határozatom meghozatalára és annak közzétételére a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a 
alapján került sor.

Érd, 2013. február 13.

dr. Ferencz dóra jegyző 

helyett

mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző
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40/2013. (II.14.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft 
üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás 

biztosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi 
Televízió és Szolgáltató Kft� 2013� évi üzleti tervét elfo-
gadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás 
összege 28�000 e Ft�
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városi Televízió és 
Szolgáltató Kft�-vel kötendő szerződéseket aláírja� 
A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és 
költségvetési gazdálkodásról szóló 55/2012� (XII�19�) 
önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt 
a Közgyűlés a 2013� évi költségvetés terhére biztosítja� A 
2013� évi költségvetés tervezetének II� fordulós tárgyalá-
sakor az üzleti terv felülvizsgálata és módosítása indo-
kolttá válhat�
Határidő: 
– a határozat továbbítására: 2013�
– költségvetési rendelet-tervezet előkészítése
Felelős: T� Mészáros András polgármester

41/2013. (II.14.)
h a t á r o z a t a

a székely zászló kitűzéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy 
egyetért azon kezdeményezéssel, miszerint Európában 
minden népnek és nemzetnek joga van az önrendelkezés-
hez és saját nemzeti szimbólumainak használatához� 
Szolidaritását fejezi ki azon székelyföldi településekkel, 
amelyeken a román államhatalom meg kívánja akadá-
lyozni a nemzeti szimbólumok használatát� 
A Közgyűlés úgy dönt, hogy ünnepélyes keretek közt Ér-
den is tűzzék ki a székely zászlót�
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a székely zász-
ló kitűzését – méltó körülmények között – szervezze 
meg�
Határozat: 2013� március 15�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

42/2013. (II.14.)
h a t á r o z a t a

a TÁmoP-3.1.3-10/1-2010-0005 azonosító számú 
„A természettudományos közoktatás megújítása, a 

Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” című 
projekt átadásával kapcsolatos döntés meghozataláról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények álla-
mi fenntartásába vételéről szóló 2012� évi CLXXXVIII� 
törvény 16� § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a 
TÁMOP-3�1�3-10/1-2010-0005 azonosító számú „A 
természettudományos közoktatás megújítása, a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium koordinálásával” megnevezésű projek-
tet nem kívánja átadni a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központnak, így annak megvalósítási időszakában pro-
jektgazdaként fog eljárni, azzal, hogy a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központnak nyilatkozatban kell vállalnia 
a megvalósított projekt eredményeinek fenntartását�
A fentiek végrehajtása érdekében a Közgyűlés kezde-
ményezi a köznevelési intézmények állami fenntartásba 
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a fel-
adatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kö-
telezettségek megosztásáról szóló 2012� december 13-án 
aláírt megállapodás 15� számú mellékletének fentieknek 
megfelelő tartalmú módosítását�
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a megállapo-
dás módosítása érdekében tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
illetve az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 
szervezet felé és ezt követően a szerződések módosítását 
terjessze a Közgyűlés elé� 
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

43/2013. (II.14.)
h a t á r o z a t a

Érd Város díszpolgára Kitüntető Cím 
adományozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 40/2011� (VI�29�) önkormányzati 
rendelete alapján
majthényi Szabolcs részére
Érd Város Díszpolgára Kitüntető Címet adományoz.
Határidő: a díj átadására – 2013� március 15�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

44/2013. (II.14.)
h a t á r o z a t a

Érd Városáért Kitüntetés adományozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 40/2011� (VI�29�) önkormányzati 
rendelete alapján
Érdi Horgász Egyesület részére
Érd Városáért Kitüntetést adományoz.
Határidő: a díj átadására – 2013� március 15�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

45/2013. (II.14.)
h a t á r o z a t a

Érd Város Életmű díj adományozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 40/2011� (VI�29�) önkormányzati 
rendelete alapján
dr. Eisemann György részére
Érd Város Életmű Díjat adományoz.
Határidő: a díj átadására – 2013� március 15�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester 
 helyett
 mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
 aljegyző
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Melléklet a Közgyűlés 39/2013. (II.14.) határozatához

Érd mEGYEI JoGÚ VÁroS PolGÁrmESTErE

2030 Érd, Alsó u� 1� Levélcím: 2031 Pf� 31� Telefon:/06-23/522-313 Fax:/06-23/365-340
Honlap: www�erd�hu  E-mail: polgarmester@erd�hu

Ikt. Szám: 03-8408/3/2013 Tárgy: Nyilatkozat 
Üi.: Dudás E� melléklet: 39/2013� (II�14) határozat
Emberi Erőforrások minisztériuma
Balog Zoltán
Emberi erőforrások minisztere
Budapest
arany János út 6-8.
1051

Tisztelt miniszter Úr!

Alulírott, T� Mészáros András polgármester, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása 
alapján az alábbi

n y i l a t k o z a t o t
teszem:

Hivatkozással az 1997� évi CLIV� törvény 244/D� § (5) bekezdésére, tájékoztatom a Tisztelt Miniszter Urat, hogy 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013� február 14� napján megtartott ülésén 39/2013� (II�14) határozatával 
arról döntött, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatokat 2013� április 30� napját követően is Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kívánja folytatni�
Kérem a T� Miniszter Urat fentiek szíves tudomásul vételére�

Érd, 2013. február 14.

 Üdvözlettel:
 T. mészáros andrás
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