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Érd meGYeI JoGÚ VÁroS 
ÖnkormÁnYZaT kÖZGYŰlÉSe

38/2013. (XI.27.) 
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. § (1) a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) ön-
kormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § 
(1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„2. § (1) Az adó évi mértéke: 
b) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló építmény után 880 Ft/m2, 
kivéve a c) d) e) és f ) pontokban foglaltakat;” 
(2) a rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „Bolti, 
kereskedelmi tevékenység céljára szolgáló építmény után” 
szövegrész helyébe a „Kereskedelmi tevékenység céljára 
szolgáló c) pont hatálya alá nem tartozó építmény után:” 
szöveg lép.
(3) a rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „Gazda-
sági tevékenység céljára szolgáló építmény után:” szöveg-
rész helyébe az „A c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 
gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény után:” 
szöveg lép.
(4) a rendelet 2. § (1) bekezdése a következő f ) pont-
tal egészül ki:
[Az adó évi mértéke:]
„f ) Verseny- élsport, utánpótlás nevelés, valamint a tömeg-
sport céljára szolgáló, és az ingatlan-nyilvántartásban is ilyen 
funkcióval megjelölt sportlétesítmények céljára szolgáló épít-
mények után 0 Ft/m2”
(5) a rendelet 2. § (3) bekezdésében a „c) d) és e) pont-
jában” szövegrész helyébe a „c) d) e) és f) pontjában” 
szöveg lép.
2. § a rendelet a következő IV/a. Fejezettel egészül ki:

„IV/a. Fejezet 
ÉrTelmeZŐ rendelkeZÉSek

15/A. § E rendelet alkalmazásában:
1. Hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb 
pénzügyi tevékenység: Az államháztartás egyensúlyát ja-
vító különadóról és járadékokról szóló 2006. évi LIX. tör-
vény 7. § 3-4. és 7. pontjában meghatározott szervezet által 
végzett tevékenység, valamint a biztosítókról és biztosítási 
tevékenységről szóló törvény 4. §-a szerinti tevékenység.
2. Távközlési tevékenység: Az elektronikus hírközlésről 
szóló 2003. évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlési 
szolgáltatás keretében végzett tevékenység.
3. Energiaellátó vállalkozási tevékenység: a távhőszolgál-
tatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. 
törvény 10. § 1. pontja szerinti energiaellátó által végzett 
tevékenység. 
4. Kereskedelmi tevékenység: A helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény szerinti kereskedelmi egységben végzett te-
vékenység.”
3. § e rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

 mecsériné  
dr. Szilágyi erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester      

A Közgyűlés elfogadta a 2013. november 21-ei ülésén.
Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2013. november 27.

 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet 
s.k. 

 jegyző
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Érd meGYeI JoGÚ VÁroS 
ÖnkormÁnYZaT kÖZGYŰlÉSe

272/2013. (XI. 14.)
h a t á r o z a t a

az önkormányzat saját bevételei és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról szóló 70/2013. 
(III.14.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 70/2013� (III�14�) 
határozatot az alábbiak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
államháztartásról szóló 2011� évi CXCV� törvény 29� § (3) 
bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazda-
sági stabilitásáról szóló 2011� évi CXCIV� törvény (Sta-
bilitási törvény) 3� § (1) bekezdése, továbbá az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011� (XII�30�) Kormányrendelet 
alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszol-
gálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költség-
vetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az aláb-
biak szerint állapítja meg: 

Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011� évi CXCIV� törvény 
(Stabilitási törvény) 10� § (11) bekezdése szerint nem 
tartalmazzák az Önkormányzat likvid hiteltartozásból 
származó fizetési kötelezettségét� 
Az Önkormányzat 2013� évi költségvetése megfelel a sta-
bilitási törvény 10� § (3) bekezdésében foglalt előírások-
nak�”
Határidő: határozat továbbítására: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

 mecsériné  
dr. Szilágyi erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester    

ezer Ft

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
Felhalmozási célú hiteltörlesztés 110 881        81 327           81 327           81 327           
1. MFB Infrastruktúra hitel I. 33 559           33 559           33 559           33 559           
2. MFB Infrastruktúra hitel II. 77 322           47 768           47 768           47 768           
Kötvénykibocsátás törlesztés 278 709        96 996           96 996           96 996           
1. "ÉRD 2027" Kötvény 55 049           5 118             5 118             5 118             
2. MINARET Kötvény 223 660        91 878           91 878           91 878           
Lízingdíj 1 316             724                -                  -                  
1. Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) 1 316             724                -                  -                  
Kezességvállalás 95 105           139 430        145 602        145 602        

1.
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és 
Szennyvíztisztítási Társulás

             95 105               139 430               145 602               145 602    

486 011        318 477        323 925        323 925        

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
1. Helyi adókból származó bevételek 2 551 000     2 551 000     2 551 000     2 551 000     

2.
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog 
értékesítésből, hasznosításából származó bevétel            291 724               291 724               291 724               291 724    

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 221 803        221 803        221 803        221 803        

4.
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, 
részesedés értékesítéséből származő bevétel            344 385               344 385               344 385               344 385    

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 50 900           50 900           50 900           50 900           
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés -                  -                  -                  -                  

3 459 812     3 459 812     3 459 812     3 459 812     

1 729 906     1 729 906     1 729 906     1 729 906     

1 243 895     1 411 429     1 405 981     1 405 981     

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési 
kötelezettség

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Saját bevételek összesen

Saját bevételek 50 %-a
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető 
ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

Ügylet megnevezése

Bevétel kategória megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségvállalások



Érdi Közlöny
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273/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

Érd megyei Jogú Város 2014-2020 közötti időszakra 
vonatkozó fejlesztési elképzeléseiről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2014-
2020-as EU-s fejlesztési időszakra vonatkozóan Érd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzat Fejlesztési Célkitűzéseit, 
a melléklet szerint�
A Közgyűlés megismerte és az ülésen elhangzott javas-
latokkal kiegészítette a 2� sz� melléklet szerinti Indikatív 
Projekt listát� Felkéri a Polgármestert ennek képviseleté-
re a megvalósításhoz szükséges pénzügyi források előte-
remtése érdekében�
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

274/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

hozzájárulásról az Érd és Térsége Hulladékkezelési 
nonprofit kft. törzstőke emeléséhez

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlé-
se, mint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) tagja a 
Társaság likviditásának biztosítása érdekében hozzá-
járul a jegyzett tőkének a tulajdonostársakkal közösen 
nyújtott – 306/2012�(X�18�) számú döntéssel elfogadott 
– összesen 36�000�000,- Ft összegű tagi kölcsönből szár-
mazó követeléssel történő megemeléséhez� Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat üzletrésze a döntés nyomán 
28�800�000,- Ft-tal növekszik� 
2.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint 
a Társaság tagja hozzájárul a társasági szerződésnek a ha-
tározat 1� pontjában foglaltaknak megfelelő módosításhoz�
3. Felhatalmazza a Közgyűlés a Polgármestert arra, hogy 
a Társaság taggyűlésén a határozat 1� és 2� pontjában 
foglalt döntést képviselje és az ennek megfelelő társasági 
szerződés módosítását aláírja�
Határidő: 30 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

275/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

hozzájárulásról az Érd és Térsége Hulladékkezelési 
nonprofit kft. társasági szerződésének módosításáról
1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, 
mint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft� 
tagja hozzájárul a társasági szerződésnek olyan tartalmú 
módosításához, mely alapján a veszteségek fedezésére 
pótbefizetési kötelezettséget írhat elő a taggyűlés� A pót-
befizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell 
meghatározni és teljesíteni�

2. Felhatalmazza a Közgyűlés a Polgármestert arra, hogy 
a Társaság taggyűlésén a határozat 1� pontjában foglalt 
döntést képviselje és az ennek megfelelő társasági szerző-
dés módosítását aláírja�
Határidő: 30 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

276/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

az Érd és Térsége Hulladékkezelési nonprofit kft. 
részére biztosítandó tagi kölcsön ütemezéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a társaság 
egyik tagja az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) 
likviditásának biztosítása érdekében a tulajdonos társak-
kal közösen az alábbi ütemezés szerint 2014� január 1-jétől 
összesen 140�000�000,- Ft keretösszegben tagi kölcsönt 
biztosít, melynek visszafizetésére a Társaság 2016� január 
1-től 2023� április 1-ig évi egyenlő részletekben köteles�
Tagi kölcsön nyújtásának ütemezése:
1� 2014� 01� 15-ig:  35�000�000,- Ft
2� 2014� 04� 15-ig:  35�000�000,- Ft
3� 2014� 07� 15-ig:  35�000�000,- Ft
4� 2014� 10� 15-ig:  35�000�000,- Ft
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti üteme-
zés szerinti, egyes kölcsönösszegek kifizetéséről a Köz-
gyűlésnek számoljon be�
2. A Közgyűlés felkéri továbbá a Polgármestert, hogy 
az önkormányzatra a tulajdoni hányadának megfelelő-
en jutó 112�000�000,- Ft összeg Érd Megyei Jogú Város 
2014� évi átmeneti finanszírozásról szóló rendeletében, 
valamint a 2014� évi költségvetésében tervezésre kerüljön� 
Felhatalmazza továbbá a Közgyűlés a Polgármestert 
arra, hogy a taggyűlésen a fenti döntést képviselje, és a 
tagi hitel folyósításának feltételeiről és visszafizetésének 
ütemezéséről szóló megállapodást a Társasággal aláírja�
Határidő: 30 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

277/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

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

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft 
módosított üzleti terve alapján 63 000 e Ft önkormány-
zati többletforrást biztosít, és felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy az Érdi Sport Kft-vel a támogatásra vonatkozó 
szerződést aláírja� 
A Közgyűlés a 63 000 e Ft összegű támogatás fedezetét 
a város 2013� évi költségvetése általános tartalékának ter-
hére biztosítja�

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport 
Kft� módosított üzleti tervének megfelelő támogatási 
összeget a város 2013� évi költségvetéséről szóló rendelet 
soron következő módosítása során vezesse át�  
Határidő:  – a határozat továbbítására: azonnal�
 –  költségvetési rendelet soron következő mó-

dosítása
Felelős: T� Mészáros András polgármester

278/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

pályázat kiírásáról az Érdi közterület-fenntartó 
Intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény 20/B� § 
(1) bekezdése alapján az Érdi Közterület-fenntartó Intéz-
mény magasabb vezetői teendőinek ellátására a határozat 
melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki�
2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992� évi XXXIII� törvény 20/A� § (6) bekezdése alapján 
a pályázatok véleményezésére a következő összetételű bi-
zottságot hozza létre:

Segesdi János
Harkai Zoltán
dr� Bács István

3. A Közgyűlés a 264/2013� (X�31�) határozatát – meg-
hozatala napjára visszaható hatállyal – visszavonja�
Határidő: a pályázati kiírás továbbítására – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

279/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városi Televízió kft. Felügyelő Bizottsága 
tagjának kijelöléséről, valamint a társaság alapító 

okiratának módosításáról
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az 
Érdi Városi Televízió Korlátolt Felelősségű Társaság le-
mondott Felügyelő Bizottsági tagja, Kiser Ilona helyett 
2013� december 1-jei hatállyal új Felügyelő Bizottsági 
tagnak Hudák Ágnest jelöli ki� Az újonnan kijelölt tag 
megbízása 2015� április 30� napjáig szól�
2. Figyelemmel a Felügyelő Bizottság összetételének 
megváltozására, Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 
Érdi Városi Televízió Kft� alapító okirata XI� pontjának 
a társaság felügyelő bizottságának személyi összetételét 
rögzítő bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
 „A társaság Felügyelő Bizottsága 2015. április 30. napjáig:
Név: Dr. Fodróczy Géza (an.: Szücs Mária)  
Lakcím: 2030 Érd, Csíz u. 50.
Név: Hudák Ágnes (an.: Szalay Ágnes)  

Lakcím: 2030 Érd, Szántó út 12.
Név: Dózsa György (an.: Mácsik Zsófia)     
Lakcím: 2030 Érd, Kakukk u. 24.”
Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tarta-
lommal maradnak hatályban�
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított 
alapító okirat aláírására és a Pest Megyei Cégbíróság előt-
ti eljárásra�
Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

280/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

az Érd, diósdi u. 83. szám alatti, 12243 
hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő épület 

hasznosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kormányzati prog-
ram keretében 2013� december 1� és 2014� március 30� 
közötti időszakban Érd és vonzáskörzetét is érintő téli 
közfoglalkoztatási program keretén belül megvalósuló 
képzés céljára – az Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 13/2012� (III�27�) önkormány-
zati rendelet 24� §-ában foglalt jogkörében eljárva – bérbe 
adja az Érd, Diósdi u� 83� szám alatti, (tulajdoni lapon: 
Jázmin u� 2-8�) 12243 hrsz-ú, 4561m2 összterületű, in-
gatlan-nyilvántartás szerint általános iskola, lakóház, 
udvar művelési ágú önkormányzati tulajdonú ingatlant, a 
Türr István Képző és Kutató Intézet Közép-Duna Men-
ti Igazgatóságának� 
A képzés ideje alatt biztosítja a 225 fő oktatásához szük-
séges iskolai padokat, iskolai táblákat és az épület takarí-
tásáról, valamint a biztonsági szolgálatról gondoskodik� 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti díjjal 
kapcsolatos tárgyalásokra és a bérleti szerződés aláírására� 
Felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő ülésén a 
bérleti szerződés tartalmáról tájékoztassa a Közgyűlést�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

281/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

vegyes fogászati praxis átadás-átvétellel kapcsolatos 
döntések meghozataláról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Gergely Ibolya Tün-
dét a 10� számú vegyes fogorvosi praxis (Érd, Riminyáki út 
81�) orvosaként foglalkoztatni kívánja, amennyiben a fog-
szakorvos a praxis vonatkozásában a praxisjog megszer-
zését igazolja� A Közgyűlés ennek érdekében a határozat 
1� mellékletét képező előszerződést megköti�
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
érdi 10� számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxis-
engedély kiadása esetén e praxis tekintetében a fogorvosi 
feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzé-
sére a Gergely Medical Korlátolt Felelősségű Társasággal 
– melynek keretében a fogszakorvos a tevékenységét végzi 
– a határozat 2� melléklete szerinti tartalommal feladat-
ellátási szerződést kössön öt éves határozott időtartamra�
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Gergely Medical Kft� 
az OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatalával fi-
nanszírozási szerződést kössön�
4. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkor-
mányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsola-
tos kötelezettség nem terhelheti�
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

282/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

megállapodás megkötéséről a Szülők Fóruma egyesülettel
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmaz-
za a polgármestert, hogy 2013� november 1� napjától 
2014� február 28� napjáig terjedő határozott időtartam-
ra megállapodást kössön a Szülők Fóruma Egyesülettel 
(székhely: Százhalombatta Kodály Zoltán Sétány 22-24�) 
egy fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátására� 
A Közgyűlés a szolgáltatásért fizetendő díjat 25�000,- 
Ft/hó összegben állapítja meg� A szolgáltatás díjának idei 
évre jutó összege 50�000�-Ft, mely a 2013� évi költségve-
tésben biztosított�
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fennma-
radó 50�000�-Ft szolgáltatási díj forrásának biztosításáról 
2014� évi átmeneti finanszírozásról szóló rendelet előké-
szítésekor legyen figyelemmel�
Határidő: a szerződés aláírására – 2013� november 30� 
Felelős: T� Mészáros András polgármester

283/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló, 
Visegrádi alap kispályázatok (Small Grants) c. 

pályázathoz való csatlakozásról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy dönt, hogy 
részt vesz a Visegrádi Alap Kispályázatok „Visegrádi fu-
tás” c� projektben azzal, hogy a pályázatot Lubaczów Vá-
rosa nyújtja be a Visegrádi Alaphoz� 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vál-
lal, mint partner, hogy a pályázat nyertessége esetén a vá-
ros 2013� évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
800,- eurót biztosít a „Visegrádi futás” c� pályázathoz az-

zal, hogy a pályázat benyújtása az önkormányzat részéről 
további költséget nem igényel�
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a projektben 
való részvételhez szükséges nyilatkozatok és dokumen-
tumok aláírására és megküldésére�
Határidő: 2013� december 1�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

284/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

az Érd és Térsége Hulladékkezelési nonprofit kft-vel 
megkötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződéssel 

összefüggésben érkezett törvényességi felhívásról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011� évi CLXXXIX� törvény 
134� § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Pest 
Megyei Kormányhivatal PEB/030/1697-1/2013� számon 
kibocsátott törvényességi felhívását megvizsgálta és az 
alábbiakról döntött:
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormány-
zatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól 
szóló 119/2012� (VI�26�) Korm� rendelet 8� § (4) bekez-
dése alapján kérelmezi, hogy a Pest Megyei Kormányhi-
vatal a jogszabálysértés megszüntetésére biztosított 30 
napos határidőt további 30 nappal hosszabbítsa meg�
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatalt jelen döntéséről és a döntés indokairól 
a határozat melléklete szerint tájékoztassa�    
Határidő: megküldésre: 2013� november 25�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

285/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

a Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 
intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok 

véleményezéséről
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Kövendiné Tímár Erzsé-
bet megbízását támogatja a Pest Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálati Intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátásával�
Határidő: a határozat továbbítására – 2013� november 22�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

286/2013. (XI. 21.)
h a t á r o z a t a

Önkormányzati hatósági ügy – a dÖnTÉS nem 
nYIlVÁnoS!  

 mecsériné  
dr. Szilágyi erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester  

1. melléklet a Közgyűlés 273/2013. (XI.21.) határozatához

Érd FeJleSZTÉSI ProGram
2014-2020

A
lp

ro
gr

am
ok Humán infrastruktúra

Oktatás-nevelési, egészség-
ügyi, szociális, kulturális 

intézményhálózat fejlesztése 

Fizikai infrastruktúra
Közlekedésfejlesztés, köz-

műhálózat rekonstrukciója, 
környezetvédelem

Szolgáltató város
Közszolgáltatások, közfelada-

tok ellátása

Értékteremtés 
Helyi gazdaságfejlesztés, 

munkahelyteremtés

In
té

zk
ed

és
ek

I�1  Óvodai férőhelyek létesítése: 
meglévő óvodák bővítése, új 
óvodák létesítése

II�1  Járási közlekedési infra-
struktúra fejlesztési prog-
ram, útépítések, P+R, 
B+R parkolók létesítése, 
kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése

III�1  Új hulladékgazdálkodási 
rendszer kialakítása

IV�1  Ófalu turisztikai projekt 
megvalósítása

I�2  Egészségházak kialakítása, 
háziorvosi rendelők elhelye-
zése

II�2  Felszíni és csapadékvíz gaz-
dálkodási rendszer tovább-
fejlesztése

III�2  Járási bíróság, ügyészség, 
érdi rendőrkapitányság 
elhelyezése

IV�2  Trimodális logisztikai 
központ, kikötő megvaló-
sítása

I�3  Általános Iskolák felújítási 
programjának folytatása, 
bővítése, gimnáziumi részek 
létrehozása

II�3  Ivóvízhálózat és régi 
szennyvízcsatorna rekonst-
rukciós munkák

III�3  Sportlétesítmények fej-
lesztése (Parkvárosi 
Sportcentrum)

IV�3  Vállalkozói falu létesítése

I�4  Szociális és kulturális intéz-
ményhálózat infrastruktu-
rális fejlesztése

II�4  Városrehabilitáció- Alköz-
ponti Akcióterületi Tervek 
megvalósítása (Bem tér, 
Érdliget, Ófalu)

III�4  Közösségi közlekedési 
rendszer átalakítása

IV�4  Gazdaságfejlesztésre kije-
lölt területek bevonása a 
helyi gazdaságba, betele-
pítése

II�5  Energiahatékonysági beru-
házási program közszférá-
ban, lakóépületeken, köz-
világítás

III�5  Beruházás-ösztönzési 
program, vállalkozás-fej-
lesztési program

IV�5  E-gazdaság és helyi infor-
mációs társadalom fejlesz-
tése

4
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2. melléklet a Közgyűlés 273/2013. (XI.21.) határozatához
Indikatív Projekt-lista a 2014-2020-as időszakra

Téma/Altéma Projekt megnevezése Projekt rövid leírása Projekt célja,indokoltsága,bemutatása Nettó bekerülési becsül Bevonható partnerek
Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Érd-felső vasútvonal Érdligeti 
megállóhelyhez kapcsolódó alközpont 
rehabilitáció

A Tállya u.-Topoly u. kereszteződésének környezetében 
lévő régi épületek felújítása/funkcióváltása, környezetük 
rendezése, településrészi alközponti szerep erősítése. Az 
érintett terület nagysága ~4,5 ha.

A területen található, az ~1930-as években, egységes 
anyaghasználattal (sóskúti kő) épült karakteres épületegyüttes 
(idősek otthona, posta) épületei, és környezetük avultsága jelentős, 
felújításra szorulnak. A további intézmények, középületek - óvoda, 
templom - és környezetének (1848-as emlékmű) felújítása, rendezése 
után a településrészben betöltött alközponti funkció erősödik. A 
területen jelenlévő, önkormányzaton kívüli partnerek bevonása 
lehetsége (pld. posta, rk.egyház). Az alközponti szerep erősítése a 
környező kertvárosi lakóterületek kiszolgálásának színvonalát, 
életminőségét javítja, új funkciók megjelenésével - pld. kispiac, 
szolgáltatóház - közösségépítő ereje is lehet. 

850 Millió Ft (Becsült 
érték)

Magyar Posta, Római 
Katolikus Egyház

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Bölcsöde/Óvoda/Családi 
napközi fejlesztése

Óvodafejlesztés Érd, Darukezelő 
utcában

Óvodafejlesztés - alternatív megoldásként meglévő épület 
épület hasznosításával. Az érintett terület nagysága ~2,7 ha. 
önkormányzati terület. A fejlesztés helyszíne: Darukezelő u.-
Fuvaros u.-Fűtő u.-Csiszoló u.-Gépész u.   

Érd M7 autópályán túli részén nagyon sok "fiatal" kisgyermekes 
család él. A területen megoldatlan a bölcsödei-óvodai-iskolai ellátás. 
A tervezett óvodafejlesztés - mely a rendelkezésre álló területen 
bölcsödei, iskolai fejlesztéssel is párosulhat - az ott élők ellátását 
szolgálja. A megvalósításba esetleg egyház is bevonható - korábban 
tárgyalások történtek a református egyházzal. Az új óvoda 
megvalósítása mellett alternatív megoldásként mindenképpen javasolt 
megvizsgálni a területen található, ~1930-as években épült volt 
leventeüdülő hasznosításával történő óvodafejlesztést is!  

400 Millió Ft (Becsült 
érték)

Az egyházi partnerség 
megvalósulásához 
további tárgyalások 
szükségesek

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Érd-Ófalu, volt Szapáry kastély és 
környezetének helyreállítása, 
hasznosítása

A város történeti magjában, Ófaluban a 23947 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlant érintő hasznosítás, fejlesztés. Az 
ingatlan nagysága 2,4 ha. 

A különleges történeti, építészeti és településképi értéket jelentő, 
részben elpusztított együttes Érd kiemelkedően értékes emléke, 
emlékhelye. Az egykori kastélyt lebontották, a gazdatiszti ház, és a 
volt kastélyalatti jelentős méretű pincerendszer felújításra szorul.
A múlt században – az elpusztítása előtt több nevezetes funkciója is 
volt. A vizitációs nővérek között itt szolgált Bogner Mária Margit - 
boldoggá avatása folyamatban van. Itt működött a KALOT 
népfőiskolai központ az 1940-es években.
Az akkori használat ma is aktuális lehet agrár szakemberek képzése, 
skandináv népfőiskolai modellhez hasonlóan. Illetve a gyógyturizmus 
szolgálatába állítható idegenforgalmi funkció is lehetséges.

2500 Millió Ft 
(Becsült érték)

A partnerségről további 
egyeztetés szükséges a 
Római Katolikus 
Egyházzal, ill. 
gyógyturisztikai 
hasznosítás esetén a 
Termál Hotel Liget Érd 
üzelemtetőjével 
(Atomium Kft.) 

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Parkvárosi Alközpont fejlesztése (Bem 
tér)

Az IVS-ben szereplő AT-n célként a tervezett kereskedelmi 
és szolgáltató területek fejlesztése mellett a közösségi 
intézményi funkciók elhelyezése és bővítése jelenik meg.

Érd több központú város, a város északi részén több, mint 20.000 
ember lakik. E városrésznek a hagyományos Városközpont mellett 
szükséges van az alközpontra.

Projektelemek: Bem téri szolgáltatóház kialakítása,  közterület 
kialakítása, az M7-es autópálya lehajtó és az Iparos utca 
fejlesztése,Parkvárosi Közösségi Ház és környezetének revitalizációja, 
Teleki Iskola átépítése.

3000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Érdligeti Alközpont fejlesztése Az AT D-i részén a projekt célja a közterület fejlesztés és 
szolgáltatóház építése a Topoly és Tállya utca 
találkozásánál. A szociális öregotthon felújítása, a Túr utcai 
iskola bővítése. Az akcióterület É-i részén, a Balatoni út 
környezetében egy beruházási projekt során a Közösségi 
Ház épületének és parkjának kialakítása történne meg 
valamint a Fürdő utca kiépítése.

Érdliget a város második jól elkülönülő része, az Érdligeti Alközpont 
kb. 20.000 ember életterének központi része lehet.
Az IVS-ben szereplő EATT-nek megfelelően történnek meg e jelzett 
fejelsztések: Közösségi Ház, Fürdő utca kiépítése, Szolgáltatóház 
építése, Öregek Otthonának felújítéása, közösségi terek kialakítása, 
Iskola felújítása

1500 Millió Ft

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Klímaváltozásra való felkészülés 
városépítészeti szempontból

Vízgazdálkodási rendszer 
továbbfejlesztése záportározók építésével

A vízgazdálkodási rendszer részeként a város fő vízgyűjtőin 
szükséges olyan záportározók építése, amelyek a területen 
tartják a vizet és szükségtelenné teszik a nagy kapacitású 
elvezető rendszerek építését. Lehetséges helyszínek. Papi 
Földek (Érdliget), Tárnoki út-Kolozsvári út, Sulák patak 
mentén (Ófalu). 

A klímaváltozás nyomán az egyre gyakoribb extrém időjárási 
viszonyok közt a hirtelen lezúduló vizek károkat okozhatnak az 
épített könyezetben, továbbá a száraz időszakokban hatalmas 
(pénzügyi) erőforrásokat igényel az öntözéshez szükséges víz 
eljuttatása a magasan fekvő parkvárosi részekhez. A kialakítandó 
záportározók a vízgazdálkodási funkciókon túlmenően turitszikai 
célokat is szolgálhatnak.

1200 Millió Ft

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Egészségügyi alapellátás 
intézményeinek fejlesztése

Bölömbika utcai Egészségház fejlesztése A meglévő Bölömbika utcai lerobbant háziorvosi 
rendelőknek otthont adó épület felhazsnálásával Érd 
Újtelep és Sasváros területeinek ellátására létrehozandó 
Egészségházban történik majd ez egészségügyi alapellátás. 

A kertvárosias környezetbebn elvárás a megfelelő minőségű 
egészségügyi alapellátó infrastruktúra biztosítása.

240 Millió Ft

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Egészségügyi alapellátás 
intézményeinek fejlesztése

Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése A Közgyűlés által elfogadott kerékpáros stratégiában, illetve 
kerékpáros koncepcióban meghatározott fejlesztési 
elképzelések megvalósítása

A település jellegéből adódóan a kerékpáros közlekedés növekvő 
fontossággal bír az egyre inkább egészségtudatos lakosok életében, így 
annak fejlesztése az önkormányzatnak is kiemelt célja kell, hogy 
legyen. Az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtését mielőbb el 
kell kezdeni, illetve folytatni kell.

100 millió Ft (becsült 
érték)

Humán erőforrás fejlesztés
 →Szemléletformáló programok 
indítása

Házi esővíz-gyűjtés népszerűsítése, 
támogatása

Szemléletformálási akciók az esővíz gyűjtése, tárolása, 
öntözésre való felhasználása érdekében.

Kertvárosias környezetben a családi házaknál összegyűjtött és tárolt 
csapadékvizek egyrészt tehermentesítik a vízelvezető-rendszereket, 
másrészt megtakarítást eredményeznek abban a tekintetben, hogy 
nem kell ivóvízzel locsolni a kerteket. Ehhez a város lakó részéről 
szemléletváltásra van szükség. A csatornázási program nyomán 
felszabaduló emésztők átalakításával, új házi tárolók kialakításával 
elérhetők ezen célok. 
A célcsoport a város lakóit jelenti.

60 Millió Ft

Humán erőforrás fejlesztés
 →Egészség megőrzési programok

"Gát-futás" - egészséges életmód-
program az érdi Duna parton

A mindennapos testedzés, mozgás, a rendszeres futás 
népszerűsítésére az érdi Duna-parti gáton rendszeres 
sportesemények szervezése, a rendezvények népszerűsítése, 
minél nagyobb rétegek bevonása. Egyéb tömegsportok 
népszerűsítése.

Érd és környéke közel 100.000 lakosa többnyire kertvárosias 
lakókörnyezetben lakik, akik fogékonyak lehetnek az egészséges 
életmód programokra. Kiemelt célcsoportok a szellemi 
foglalkozásúak, a nyugdíjasok, az iskoláskorúak.

25 Millió Ft Helyi sportegyesületek, 
futásal, kocogással 
foglalkozó baráti körök

Humán erőforrás fejlesztés
 →Egészség megőrzési programok

"Németh Helga Utánpótlás Program" 
kiterjesztése

A pedagógiai program innovatívan, gyerekközpontú és 
tömegsport alapú rendszer kiépítésével teszi lehetővé a 
gyerekek részére a kézilabda alapjainak és szabályainak 
megismerését az iskolai oktatás keretein belül. Jelenleg 
Érden és Budaörsön zajlik.

A program segítségével a gyermek a saját motivációjának és a 
tehetségének megfelelően tud bekapcsolódni az iskola és a klub által 
biztosított edzés és versenyzési lehetőségekbe.A program egyedi és 
előremutató, mert a jelenlegi hazai gyakorlattól eltérően, nem a 
véletlenre, a szülők tehetősségére és agilisságára bízza a kiválasztást, 
hanem a rendszer maga kutatja fel a tehetségeket a versenysportra és 
mellette széles körben biztosítja a „hobby”szintű sportot a gyerekek 
számára, amit későbbi és felnőtt korban folytatni tudnak. Célcsoport 
a főváros környéki települések iskoláskorú populációja.

100 Millió Ft (Becsült 
érték)

Érdi Városi 
Sportegyesület
Budaörsi Kézilabda 
Sportegyesület

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Helyi Önkormányzati, 
közigazgatási alap infrastruktúra 
javítása

Városi térfigyelő rendszer bővítése 50 hely van kiépítve már csak 25 kamera hiányzik. Ezen 
kamerák beszerzése szükséges.

Javul a közbiztonság

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Helyi Önkormányzati, 
közigazgatási alap infrastruktúra 
javítása

Érd, városi köztemető fejlesztése, 
bővítése

Az Ercsi út, Júlia út mentén található városi köztemető 
területéhez kapcsolódó kegyeleti parkban szóróparcella, 
urnafal kialakítása, Júlia utca túloldalán a temető bővítési 
terület - ~10 ha - megvásárlása, bővítés, ravatalozó 
kialakítása. 

A lakóterületek által közrezárt, gyakorlatilag telített, ~9,5 ha 
nagyságú városi temető bővítésére minimális lehetőség van csak,a 
kapcsolódó kegyeleti parkban "alternatív" temetkezési lehetőségként 
szóróparcella kialakítását tervezi a város. A temetővel határos Júlia út 
túloldalán, a jelenleg mezőgazdasági területek megvásárlásával tervezi 
a város a temető bővítését. A bővítési területet tartalmazza a város 
hatályos sabályozási terve.

600 Millió Ft (Becsült 
érték)

Temetkezésben 
tevékenykedő vállalkozás 
esetleges bevonása

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Egészségügyi alapellátás 
intézményeinek fejlesztése

Egészségház kialakítása Fenyves 
Parkvárosban

Új házirovosi rendelőket, gyógyszertárat, védőnői 
szolgálatot magába foglaló Egészségház kialakítása Érd 
Fenyves Parkváros részén. 

Érd M7-es autópályától É-ra eső részén kb. 5.000 ember ellátására 
indokolt egy új háziorvosi rendelőket is magába foglaló Egészségház 
kialakítása.

300 Millió Ft (Becsült 
érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Közúthálózat fejlesztése, 
megújítása

Érdi járási közlekedés-fejelsztési projekt M7-es autópálya Iparos utcai csomópont, Iparos utca 
átépítése,M7-es autópálya új le- és felhajtó Törökbálint 
térségében, az M0 és M7-es autópályák találkozásánál,új 
M7-es autópálya le- és felhajtók (Fűtő utca, Fuvaros utca), 
Érd Ötvös utca folytatásában Törökbálint 
bevásárlóközpont felé településközi összekötő út kiépítése, a 
Bagoly utcai felüljáró,Tolmács utca kiépítése
Tárnoki út Szent István utca és településhatár közötti 
kiépítése, valamint Tárnok Szőlőhegy utcán keresztül a 
Zámori útig

Az érdi járás települései között javul az elérhetőség, az Érden 
keresztül vezető két vasútvonal fejlesztése nem visszaveti majd a 
település fejlődését, hanem a megvalósuló közlekedései fejlesztéseknek 
köszönhetően új dinamikát kap. A célcsoport a járás lakossága, 
mintegy 120.000 fő. 

8000 Millió Ft 
(Becsült érték)

NIF, Nemzeti Autópálya 
Zrt, érintett települési 
önkormányzatok

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Vízgazdálkodás javítása

Érd vízelvezetési rendszerének 
továbbfejlesztése II. ütem

Érd több városrészében a csapadékvíz elvezetésének 
megoldatlansága minden évben súlyosan károsítja az 
úthálózatot, mostanra már a magáningatlanoknál is gondot 
okoz. A csapadékvíz Érd területén több helyen forrás 
formájában tör a felszínre. Szabályozott elvezetés 
hiányában, környezetében nagy területet áztat át. A kisebb-
nagyobb dombokkal, völgyekkel tagolt kistérségi tájon a 
mélyebben fekvő településrészek, illetve települések 
számítanak a felszíni vízelvezetés szempontjából a 
legkényesebb területeknek. A projekt a város legkritikusabb 
részein kötné be a meglévő elvezetési rendszerekbe az 
utcákat, ahol pedig ezt nem lehet, ott szikkasztó árok 
rendszereket alakítana ki.

A fejlesztési tevékenység célja a település csapadékvíz-elvezető 
rendszereiben tapasztalható kiépítettségi és működési hiányosságok 
megszüntetése. Célként fogalmazódik meg annak elérése, hogy a 
város valamennyi utcájában valamilyen típusú vízelvezetési objektum, 
vagy megoldás álljon rendelkezésre, illetve működjön. További cél a 
feliszapolódott, feltöltődött befogadó vízfolyások medrének eredeti 
állapotba történő visszaállítása, illetve rendbetétele. Ezzel a 
patakmedrekben összegyűlő és oda bevezetett felszíni vizek mederbe 
történő befogadásának a biztosítása, valamint a felszíni vízfolyásokon 
levonuló árhullámok csúcsvízhozamának csökkentése, a hirtelen 
felgyülemlő felszíni és csapadékvíz többletek biztonságos módon, 
megfelelő helyre történő elvezetése. A vízelvezetési rendszerek 
kialakítása továbbá előfeltétele annak, hogy a városban további utak 
épülhessenek (jelenleg Érd úthálózatának 65%-a földút). Ezért a 
projekt mintegy 40.000 ember életminőségét javítaná, az anyagi 
javakat védelmezné.

2500 Millió Ft

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Vízgazdálkodás javítása

Érd-Diósd-Nagytétény vízgazdálkodási 
projekt

A három települést érintő Sulák Patak, valamint az Érd-
Diósd árok rendezése, záportározók építése. A Sulák –patak 
és mellékágának hossza cca. 12 km

A patak nagy része földárokban, illetve betonlappal megtámasztott 
földárokban folyik. A meder a szállított vízmennyiség miatt 
eliszapolódott, oldalfala egyes helyeken beroskadt. Folyamatos 
üzemeltetése szükséges, mely jelentős költségekkel jár. A nem 
megfelelően kialakított vízelvezetési rendszer folyamatosan károkat 
okoz. A három önkormányzat már korábban összefogott annak 
érdekében, hogy forrást szerezzenek a közös probléma megoldására.

3800 Millió Ft 
(Becsült érték)

Diósd Önkormányzata, 
Budafok-Tétény 
Önkormányzata

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Megújuló energiaforrások 
hasznosítása

Érdi járási szennyvíziszap-hasznosító 
központ kialakítása

A megvalósult szennyvízelvezető- és tisztítási rendszerek 
jelentős mennyiségű szennyvíziszapot termelnek. A projekt 
ezek feldolgozását tenné lehetővé az Érd MJV 
Önkomrányzat tulajdonában levő volt "Benta telep" 
területén kialakítandó, újszerű technológiákat alkalmazó 
központ kialakításával.

EU-s elvárás, hogy a szennyvízelvezető és tisztító rendszereken 
keletkező, víztelenített szennyvíz iszap kezelése megfelelő módon 
történjen. Érd, Diósd, Tárnok, Százhalombatta települések vállalták, 
hogy kidolgozzák a szennyvíziszap koncepciót és meg is valósítják.

200 Millió Ft (Becsült 
érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Energiahatékonyság javítása

Érd közvilágítási infrastruktúrájának 
fejlesztése

Érd dinamikusan fejlődő településen a közvilágítással még el 
nem látott területek ellátása, a rendszerek kicserélése isebb 
energiafogyasztású elemekre.

A közvilágítási rendszer fejelsztésre szorul, a felhasznált energia 
mennyiségét csökkenteni kell.

500 Millió Ft (Becsült 
érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Közösségi közlekedés 
fejlesztésének támogatása

Érd MJV közösségi közlekedési 
infrastruktúrájának fejlesztése

A hiányzó közösségi közlekedési vonalak 
infrastruktúrájának kialakítása, helyi közösségi közlekedési 
hálózat kialakítása, eszközbeszerzéssel, háttérinfrastruktúra 
biztosításával.

A dinamikusan fejlődő agglomerációs településeken, amennyiben 
kiépül a ráhordó hálózat, növekszik az új elővárosi vasút valamint az 
M4-es metró kihasználtsága.

4000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Energiahatékonyság javítása

Érd, Tárnok települések csatlakozása az 
ercsi ivóvízbázisra 

Százhalombattán keresztül lehetőség nyílik az ercsi 
ivóvízbázisra való csatlakozásra. Ezzel Tárnok és a Mecseki 
utcai tározón keresztül Érd-Parkváros ivóvíz ellátási 
költésgei csökkennek, az ellátás biztonságossága növekszik.

Az alternatív ivóvíz-ellátási forrás egyrészt olcsóbbá teszi a 
felhasznált ivóvízet, másrészt az új betáplálással csökkennek az 
ivóvízhálózat üzemeltetési költségei is.

2500 Millió Ft 
(Becsült érték)

Tárnok, 
Százhalombatta, Ercsi 
önkormányzatai

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Bölcsöde/Óvoda/Családi 
napközi fejlesztése

Óvodafejlesztés Dombos Parkváros-
Tusculanum területen

Új óvoda építése a megnövkeedett férőhely igény 
kielégítésére

Érden mintegy 2000 óvodai férőehyl hiányzik. Dombos-Parkváros és 
Tusculanum településrészeken különösen nagy az igény az óvodai 
férőhelyek iránt.

300 Millió Ft (Becsült 
érték)

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Iskola fejlesztése

Teleki Sámuel Általános Iskola 
rekonstrukciója, bővítése

A város egyik legrégebbi, erősen leromlott infrastruktúrájú 
iskolájának rekonstrukciója, gimnázium indítási 
feltételeinek megteremtése

Érd Parkváros dinamikusan fejlődő városrészben is igény van a 
minőségi okrtatási intézményekre, illetve a gimnáziumi oktatás 
elérhetőségére. 

1600 Millió Ft 
(Becsült érték)

KLIK, Magyar Állam

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Iskola fejlesztése

Batthyány Általános Iskola 
rekonstrukciója

Az egyik legrégebbi, erősen leromlott infrastruktúrával 
rendelkező iskola rekonstrukciója, gimnáziumi férőhelyek 
létesítése.

A Tisztviselő telep, Újtelep, Sasváros városrészek gyermekeinek, 
valamint a városi sport iskola irán érdeklődőknek szükséges megfelelő 
minőségű oktatási intézmény feltételeinek megteremtése.

1600 Millió Ft 
(Becsült érték)

KLIK, Magyar Állam

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Szociális ellátás intézményeinek 
fejlesztése

Érdi Szociális Intézményrendszer 
telephelyeinek összevonása

Az érdi szociális ellátórendszer különböző ágazatatainak 
szükséges infrastruktúra egy helyen való kialakítása.

A különböző szociális szolgáltatások több telephelyen való ellátása, 
régi, korszerűtlen épületekben igen magas költséggel jár. A 
telephelyek összevonása csökkentené az üzemeltetési költséget és 
növelné az érdi szociális ellátásban részesülők számára nyújtott 
szolgáltatások színvonalát.

600 Millió Ft (Becsült 
érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Energiahatékonyság javítása

Ivóvízhálózat rekonstrukciója II. ütem A több évtizedes érdi, diósdi, törökbálinti ivóvízhálózat 
legkritikusabb elemeinek rekonstrukciója, a hálózati 
veszteségek csökkentése, a működtetéshez használt energia 
mennyiségének csökkentése, a hálózat üzemeltetési 
költségek csökkentése.

Az agglomerációs településeken a lakosságszám növekedést nem 
tudta megfelelő mértékben követni az infrastruktúra fejlesztése. Ezért 
a jelenlegi lakosságszámot kiszolgáló több évtizedes ivóvízhálózaton 
még mindig nagyok a veszteséges éa a kövektező évtizedben 
várhatóan tovább fog növekednmi a meghibáűsodások száma és a 
hálózati veszteség. Ennek megelőzésére és az üzemeltetési költésgek 
csökkentésére jelentős beruházások szükségesek a régi hálózati elemek 
cseréjére. 

2500 Millió Ft 
(Becsült érték)

Tárnok, Diósd, 
Törökbálint települések 
önkormányzatai

Humán erőforrás fejlesztés
 →Egészség megőrzési programok

Parkvárosi és Ercsi úti Sportcentrum 
kialakítása, fejlesztése

Az érdi volt katonai Lőtér ingatlanfejlesztője által 
ingyenesen átadandó és nyomán várhatóan az Érdi 
önkormányzat tulajdonába kerülő területen Sportcentrum 
kialakítása. A meglévő Ercsi úti Sportcentrum fejlesztése.

Fenyves Parkváros és Parkváros M7 alatti kertvárosias részein 
élőknek egy igényes, egészséges és mozgásban gazdag életmódot 
lehetővé tevő fejlesztés megvalósítása mintegy 40.000 embert 
érinthet. Ugyanakkor a már meglévő Ercsi úti Sportközpontot is 
fejelszteni kell.

1200 Millió Ft

Fejlesztési területek
 →Mezőgazdasági területekhez 
kapcsolható fejlesztések, Szociális 
gazdaság fejlesztése

Érdi Nagybani Piac kialakítása Érden, az M6-os autópálya, a leendő Százhalombatta-
Zsámbék autópálya csomópontjában (egy közel 100 ha-os 
gazdasági fejlesztésre kijelölt terület egy részén) az ország 
Ny-i részét és a fővárost ellátó Nagybani Piac kialakítása.

A kiváló közlekedési lehetőségekkel rendelkező Érd négy autópályán 
és két vasútvonalon érjető le, fontos kereskedelmi útvonalak 
közelében, a főváros nyugati kapujában helyezkedik el. Közvetlenül 
érinti az M7, M6, M4-es autópálya, 6-os, 7-es főutak Érdnél 
találkoznak, továbbá a leendő Százhalombatta-Zsámbék autópálya 
Érdnél valósítja meg az M1-es autópálya csatlakozását. Ezért 
logisztikai szempontból ideális helyen fekszik az ország nyugati felét 
és a fővárost ellátó nagybani zöldség- és gyümölcs piac kialakítására. 
Érden nagy hagyománya van a barack és alma termesztésnek, ezáltal 
Érd és környéke termelői is könnyebben piachoz juthatnak. 

4000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Leendő üzemeltető, 
amely páláyztat útján 
lenne kiválasztva és a 
szakmai hátteret 
biztosítja

Fejlesztési területek
 →Mezőgazdasági területekhez 
kapcsolható fejlesztések, Szociális 
gazdaság fejlesztése

Mihálytelepen gazdasági területek 
fejlesztése

Mihálytelepen KKV-k számára kijelölt gazdasági területek 
"Vállalkozói Falu" fejlesztése

Az M6 autópálya Érdi tető csomópontjának közelében, a 
pusztaszabolcsi vasút, 7. sz elkerülő út, Ercsi út által határolt 
térségben kijelölt gazdaságfejlesztési terület a kiváló közlekedési 
kapcsolatokat kihasználva alkalmas "vállalkozói falu" kialakítására. A 

5000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Leendő üzemeltető, 
amely pályázat útján 
lenne kiválasztva és a 
szakmai hátteret 

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Helyi Önkormányzati, 
közigazgatási alap infrastruktúra 
javítása

Új igazgatási Központ kialakítása A Városközpontban egy új igazgatási Központ kialakítása 
az elavult és nagyon magas fenntartási költségű 
Polgármesteri Hivatal helyett

A Városközpont projekt megvalósítása után indokolt a közvetlen 
közelében korábban ipari telephelyként használt terület 
rehabilitációja. Ugyanakkor a korszerűtlen, magas költségekkel 
üzemeltethető Polgármesteri Hivatal helyett egy új helyen egy 
korszerű, alacsony energiaigényű és egy XXU. századi járásközpont 
megyei jogú város intézményeinek otthont adó épület kialakítása 
történhet meg. 

3000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Kulturális intézmények 
(könyvtár, közművelődés) 
fejlesztése

Új kulturális központ (művelődési 
központ, könyvtár, konferencia    
központ,  zeneiskola) kialakítása

A több éve tervezett beruházás megvalósítása A jelenlegi Hivatalnok utcai telephely helyettesítésére új épület 
kialakítása szükséges

100 Millió Ft

Humán erőforrás fejlesztés
 →Települések gazdaságfejlesztési 
szerepének erősítése

Egyablakos ügyintézés az érdi járási 
Gazdaságfejelsztési Program keretében

Az Érdi Városfejlesztési Kft és az érdi Polgármesteri 
Hivatal együttműködésében a nagy fejlesztési projekteket 
megvalósító beruházók letelepedésének segítése egyablakos 
ügyintézés és helyi Beruházás-Ösztönzési Program 
keretében. 

A helyi gazdaság fejlesztése önkormányzati feladat és érdek, hogy a 
helyi adóbevételek növekedésével és a munkahelyek teremtésével 
növekedjen a települési közszolgáltatások finanszírozhatósága. 

50 Millió Ft (Becsült 
érték)

Fejlesztési területek
 →Logisztikai területek fejlesztése

DILK-Duna Intermodális Logisztikai 
Központ fejlesztése

A Duna Intermodális Logisztikai Központ projekt Érd és 
Budapest XXII. kerület határán a rendkívül kedvező 
közlekedéslogisztikai elhelyezkedési potenciál kiaknázására 
épülú új trimodális logisztikai központ. A két település 
területén fele-fele részben található,  összesen ~80 ha 
nagyságú fejlesztési terület négy transzkontinentális európai 
folyosó találkozási pontjában helyezkedik el és lehetőséget 
kínál az autópálya hálózat (M6, M0), a vasút és a Duna vízi 
útjának összekapcsolására. A fejlesztési program kikötőt, 
konténerterminált, vasúti rakodót és mintegy 150 ezer nm 
raktár-logisztikai bázist foglal magába.

Magyarország közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési létesítményei 
Európa közlekedési érrendszerének központi és kritikus jelentőséggel 
bíró részét képezik. A földrajzi elhelyezkedés előnyei csak akkor 
érvényesíthetők, ha a tranzitforgalom egy része a szállítási hálózat 
csomópontjaiban telepített intermodális és multifunkcionális 
logisztikai központokban, illetve ezekhez kapcsolódó ipari parkokban 
elérhető szolgáltatások és továbbfeldolgozás révén, hozzáadott 
értéket termel a nemzetgazdaság számára.
A DILK fejlesztés célja hatékony tri-modális logisztikai csomópont 
kialakításával versenyképessé tenni a hely és a tágabb régió 
gazdaságát. Az elmúlt évtizedek nagy infrastruktúra fejlesztései révén 
létrejött a korszerű ipari termelő és a kapcsolódó logisztikai 
szolgáltató szektor működéséhez szükséges alap infrastruktrúra 
hálózat, amely jelentős mértékű korszerű ipari-logisztikai telephely 
fejlődést generált. 

40000 Millió Ft 
(Becsült érték)

CBS Property Zrt - 
Kibédi Varga Lóránt, 
tel.: 06-1-802-7300, 
gabor.sooki-
toth@cbsproperty.hu
Magyar Állam, Fővárosi 
Önkormányzat

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Érd-Ófalu Minaret és környezetének 
rehabilitációja

Érd több történeti időszakot is örző, és megjelenítő 
településmagjában a török emlék - minaret - és környékének 
rehabilitációja a Mecset utca, Hamzsabég tér területén. Az 
érintett terület nagysága ~4 ha. 

A műemlék Minaret mellett lehetővé válna a Dzsámi helyreállítása, 
és az egykori palánkvár rekonstrukcióját célzó további régészeti 
feltárás is. A közelben lévő Hamzsabég térhez kapcsolódó egykori 
Ispotály és volt bikaistálló területén karavánszeráj jellegű török 
kulturális központ és kézműves mesterségek oktatóbázisának 
kialakítása lehetséges. 

600 Millió Ft (Becsült 
érték)

Török Nagykövetség 
képviselőivel már történt 
egyeztetés.

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Közösségi közlekedés 
fejlesztésének támogatása

Érd-Ófalu Duna-Express 
menetrendszerinti személyhajó kikötő 
létesítése

A projekt az új típusú közösségi hajózási szolgáltatás - 
menetrendszerinti dunai gyors hajózás - fejlesztését, kikötő, 
és a kapcsolódó infrastruktúrák kialakítását célozza. Az 
érintett terület a Beliczay-sziget északi végén helyezkedik el, 
~3,5 ha nagyságú. 

Az érintett terület nagyon jó adottságokkal rendelkezik mind 
szárazföldi, mind vizi oldalon. A megközelítés biztosítható 
kerékpárral, személygépkocsival (autópálya lehajtó felöl bekötőút 
kiépíthető) autóbusz-forduló is kiépíthető. A kikötő mellett egyéb 
kereskedelmi, szolgáltató egységek is kialakíthatók. A terület 
közvetlen szomszédságban van a tervezett új "városliget, és 
sportközpont" területével. Az új szolgáltatás kialakítása Érd és 
térségéről pl. Budapestre ingázók környezetbarát, gyors 
tömegközlekedési lehetőségét teremtené meg. 

5000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Magyar Állam (Nemzeti 
fejlesztési Minisztérium)
Konzorciumi partnerek: 
pl. Magyar Hajóipari 
Innovációs Klaszter

Humán erőforrás fejlesztés
 →Egészség megőrzési programok

Városi uszoda, sport- és 
rendezvénycsarnok épületében uszoda 
üzembe helyezése

A 2006-ban, PPP konstrukcióban felépült, Érd, Velencei út 
39-41. szám alatt található sportkomplexum hosszú 
pereskedést követően 90%-ban önkormányzati tulajdonú 
kft tulajdonába került, a csarnok rész hasznosítása a 
közeljövőben megkezdődik. A projekt az uszoda rész 
működési feltételeinek megteremtését célozza

A több, mint 60.000 lakosú megyei jogú városban a Gárdonyi 
Általános Iskolában működő tanuszoda mellett nagy szükség van egy 
további olyan uszodára, ahol az eredményes úszás oktatás bővítése 
mellett a népszerű vizilabda sportélet is elindulhat, és versenyek 
rendezése is lehetővé válik. Az uszoda helyiségei a 
sportkomplexumban ki vannak alakítva, azonban a működéshez - pl. 
az engedélyező hatóságok által jelzett hiányosságokat pótolni kell. 
Versenyek rendezéséhez szükséges továbbá lelátó, eredményjelző, és 
egyéb kiegészítő infrastruktúra kialakítása. A projekt megvalósítása a 
jelentős méretű sportkomplexum teljes hasznosítását eredményezi, 
mely az egész város sportéletére, egészséges életmód népszerűsítésére 
jelentős hatást gyakorol. Az működő létesítmény az épületet 
körülvevő, több, mint 5 ha nagyságú, önkormányzati tulajdonú 
fejlesztési terület hasznosítását is jobb "pozícióba" helyezi    

100 Millió Ft (Becsült 
érték)

Humán erőforrás fejlesztés
 →Helyi értékek megőrzése

Érdi Értéktár Bizottság, Érdi 
Hungarikum Klub működésének 
támogatás

Érd MJV Közgyűlésének döntése, és a magasabb szintű 
jogszabályok alapján 2013. májusban megalakult a 
Települési Értéktár Bizottság, valamint helyi civil 
kezdeményezéssel az Érdi Hungarikum Klub. Cél a 
magasabb rendű jogszabályok -Hungarikum Törvény- 
keretei között a város teljes területén a tárgyi és szellemi 
értékek számbavétele, gyűjtése. 

A környezetünkben fellelhető értékek nevesítése, számbavétele a 
lakóhelyhez kötődést, identitást, helyi közösségek együttműködését 
erősíti. Az egész település területére kiterjedő értékgyűjtésbe sok 
fiatalt, önkéntest is mozgósítani lehet. A munkát segíti 
összejövetelek, vásárok, kiállítások szervezésének, valamint 
kiadványok megjelentetésének lehetősége. Anyagi forrást igényel pl. a 
tárgyi emlékek elhelyezésének, bemutatásának biztosítása. Az értékek 
felkutatása a helyi gazdaság fellendülését is eredményezheti. A 
projekt a bizottság, és a klub munkájának támogatását célozza

2 Millió Ft (Becsült 
érték)

Az értékek gyűjtésébe a 
városban működő civil 
szervezetek, önkéntes 
segítők is 
bekapcsolódhatnak 

Humán erőforrás fejlesztés
 →Turizmus szerepének erősítése

Magyar Zarándokúthoz csatlakozás 
Ófaluban

Esztergomtól Máriagyűdig, a Duna mentén haladó 
zarándokút jelenleg "hivatalosan" nem érinti Érdet. Az 
ófalusi keresztény emlékek, különösen Bogner Mária Margit 
emlékének őrzése, és az ide szervezett zarándoklatok 
indokolják, hogy a gyalogos útvonal a történeti 
településmagot is érintse.  

A projekt az egyházi tulajdonban lévő épületben zarándokház 
kialakítását, és a zarándokútvonal Érdre eső infrastruktúrájának 
kialakítását célozza. A település legrégebbi, ófalusi, Szent Mihály 
templom melletti iskolájának épülete felerészben visszaépítésre szorul. 
Közvetlenül a templomkerttel szemben helyezkedik el. Az ott lévő 
Bogner Mária Margit sírhoz jelenleg is nagyszámú zarándok érkezik, 
a boldoggá avatás után még nagyobb létszám várható a 
kárpátmedence minden részéről, különösen a Délvidékről, Bogner 
Mária Margit szülőhelyéről. A zarándoklat az egyre inkább 
felgyorsult világban élő ember lelki-testi megújulását eredményezi.

200 Millió Ft (Becsült 
érték)

Érd Óvárosi Római 
Katolikus egyházközség

Humán erőforrás fejlesztés
 →Turizmus szerepének erősítése

Római Limes - történelmi időutazás 
Érden

Sikeres régészeti útfeltárást követően Érd is világörökségi 
várományos település. A légiós táborokat, Camponát, és a 
százhalombattai Matricát összekötő hadiút érinti Ófalut, és 
az érdi-fennsíkon halad Százhalombatta irányába. 

A világörökségi cím elnyerése várhatóan azonnali turisztikai 
fellendülést eredményez, azonban tematikus programokkal, és 
elsősorban a szomszédos Százhalombattával közreműködve 
népszerűsíthető Érd-Ófalu. A történelmi időutazásban, és 
programokban - pld. ókori lakoma, vásár, jelmezes játékok, 
bemutathatók a településrészen jelenlévő többi korszak emlékei, 
hagyományai is. Érd város csatlakozott a Magyar Limes 
Szövetséghez, így a többi helyszínnel együttműködésben 
valósulhatnak meg a turisztikai programok. A túristák vonzása 
mellett kiemelt cél az, hogy a város lakói is ismerjék meg településük 
gazdag történelmi múltját, ezáltal kötődésük is erősödjön.   

200 Millió Ft (Becsült 
érték)

Magyar Limes Szövetség

Indikatív Projekt-lista a 2014-2020-as időszakra

Téma/Altéma Projekt megnevezése Projekt rövid leírása Projekt célja,indokoltsága,bemutatása Nettó bekerülési becsül Bevonható partnerek
Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Érd-felső vasútvonal Érdligeti 
megállóhelyhez kapcsolódó alközpont 
rehabilitáció

A Tállya u.-Topoly u. kereszteződésének környezetében 
lévő régi épületek felújítása/funkcióváltása, környezetük 
rendezése, településrészi alközponti szerep erősítése. Az 
érintett terület nagysága ~4,5 ha.

A területen található, az ~1930-as években, egységes 
anyaghasználattal (sóskúti kő) épült karakteres épületegyüttes 
(idősek otthona, posta) épületei, és környezetük avultsága jelentős, 
felújításra szorulnak. A további intézmények, középületek - óvoda, 
templom - és környezetének (1848-as emlékmű) felújítása, rendezése 
után a településrészben betöltött alközponti funkció erősödik. A 
területen jelenlévő, önkormányzaton kívüli partnerek bevonása 
lehetsége (pld. posta, rk.egyház). Az alközponti szerep erősítése a 
környező kertvárosi lakóterületek kiszolgálásának színvonalát, 
életminőségét javítja, új funkciók megjelenésével - pld. kispiac, 
szolgáltatóház - közösségépítő ereje is lehet. 

850 Millió Ft (Becsült 
érték)

Magyar Posta, Római 
Katolikus Egyház

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Bölcsöde/Óvoda/Családi 
napközi fejlesztése

Óvodafejlesztés Érd, Darukezelő 
utcában

Óvodafejlesztés - alternatív megoldásként meglévő épület 
épület hasznosításával. Az érintett terület nagysága ~2,7 ha. 
önkormányzati terület. A fejlesztés helyszíne: Darukezelő u.-
Fuvaros u.-Fűtő u.-Csiszoló u.-Gépész u.   

Érd M7 autópályán túli részén nagyon sok "fiatal" kisgyermekes 
család él. A területen megoldatlan a bölcsödei-óvodai-iskolai ellátás. 
A tervezett óvodafejlesztés - mely a rendelkezésre álló területen 
bölcsödei, iskolai fejlesztéssel is párosulhat - az ott élők ellátását 
szolgálja. A megvalósításba esetleg egyház is bevonható - korábban 
tárgyalások történtek a református egyházzal. Az új óvoda 
megvalósítása mellett alternatív megoldásként mindenképpen javasolt 
megvizsgálni a területen található, ~1930-as években épült volt 
leventeüdülő hasznosításával történő óvodafejlesztést is!  

400 Millió Ft (Becsült 
érték)

Az egyházi partnerség 
megvalósulásához 
további tárgyalások 
szükségesek

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Érd-Ófalu, volt Szapáry kastély és 
környezetének helyreállítása, 
hasznosítása

A város történeti magjában, Ófaluban a 23947 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlant érintő hasznosítás, fejlesztés. Az 
ingatlan nagysága 2,4 ha. 

A különleges történeti, építészeti és településképi értéket jelentő, 
részben elpusztított együttes Érd kiemelkedően értékes emléke, 
emlékhelye. Az egykori kastélyt lebontották, a gazdatiszti ház, és a 
volt kastélyalatti jelentős méretű pincerendszer felújításra szorul.
A múlt században – az elpusztítása előtt több nevezetes funkciója is 
volt. A vizitációs nővérek között itt szolgált Bogner Mária Margit - 
boldoggá avatása folyamatban van. Itt működött a KALOT 
népfőiskolai központ az 1940-es években.
Az akkori használat ma is aktuális lehet agrár szakemberek képzése, 
skandináv népfőiskolai modellhez hasonlóan. Illetve a gyógyturizmus 
szolgálatába állítható idegenforgalmi funkció is lehetséges.

2500 Millió Ft 
(Becsült érték)

A partnerségről további 
egyeztetés szükséges a 
Római Katolikus 
Egyházzal, ill. 
gyógyturisztikai 
hasznosítás esetén a 
Termál Hotel Liget Érd 
üzelemtetőjével 
(Atomium Kft.) 

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Parkvárosi Alközpont fejlesztése (Bem 
tér)

Az IVS-ben szereplő AT-n célként a tervezett kereskedelmi 
és szolgáltató területek fejlesztése mellett a közösségi 
intézményi funkciók elhelyezése és bővítése jelenik meg.

Érd több központú város, a város északi részén több, mint 20.000 
ember lakik. E városrésznek a hagyományos Városközpont mellett 
szükséges van az alközpontra.

Projektelemek: Bem téri szolgáltatóház kialakítása,  közterület 
kialakítása, az M7-es autópálya lehajtó és az Iparos utca 
fejlesztése,Parkvárosi Közösségi Ház és környezetének revitalizációja, 
Teleki Iskola átépítése.

3000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Érdligeti Alközpont fejlesztése Az AT D-i részén a projekt célja a közterület fejlesztés és 
szolgáltatóház építése a Topoly és Tállya utca 
találkozásánál. A szociális öregotthon felújítása, a Túr utcai 
iskola bővítése. Az akcióterület É-i részén, a Balatoni út 
környezetében egy beruházási projekt során a Közösségi 
Ház épületének és parkjának kialakítása történne meg 
valamint a Fürdő utca kiépítése.

Érdliget a város második jól elkülönülő része, az Érdligeti Alközpont 
kb. 20.000 ember életterének központi része lehet.
Az IVS-ben szereplő EATT-nek megfelelően történnek meg e jelzett 
fejelsztések: Közösségi Ház, Fürdő utca kiépítése, Szolgáltatóház 
építése, Öregek Otthonának felújítéása, közösségi terek kialakítása, 
Iskola felújítása

1500 Millió Ft

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Klímaváltozásra való felkészülés 
városépítészeti szempontból

Vízgazdálkodási rendszer 
továbbfejlesztése záportározók építésével

A vízgazdálkodási rendszer részeként a város fő vízgyűjtőin 
szükséges olyan záportározók építése, amelyek a területen 
tartják a vizet és szükségtelenné teszik a nagy kapacitású 
elvezető rendszerek építését. Lehetséges helyszínek. Papi 
Földek (Érdliget), Tárnoki út-Kolozsvári út, Sulák patak 
mentén (Ófalu). 

A klímaváltozás nyomán az egyre gyakoribb extrém időjárási 
viszonyok közt a hirtelen lezúduló vizek károkat okozhatnak az 
épített könyezetben, továbbá a száraz időszakokban hatalmas 
(pénzügyi) erőforrásokat igényel az öntözéshez szükséges víz 
eljuttatása a magasan fekvő parkvárosi részekhez. A kialakítandó 
záportározók a vízgazdálkodási funkciókon túlmenően turitszikai 
célokat is szolgálhatnak.

1200 Millió Ft

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Egészségügyi alapellátás 
intézményeinek fejlesztése

Bölömbika utcai Egészségház fejlesztése A meglévő Bölömbika utcai lerobbant háziorvosi 
rendelőknek otthont adó épület felhazsnálásával Érd 
Újtelep és Sasváros területeinek ellátására létrehozandó 
Egészségházban történik majd ez egészségügyi alapellátás. 

A kertvárosias környezetbebn elvárás a megfelelő minőségű 
egészségügyi alapellátó infrastruktúra biztosítása.

240 Millió Ft

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Egészségügyi alapellátás 
intézményeinek fejlesztése

Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése A Közgyűlés által elfogadott kerékpáros stratégiában, illetve 
kerékpáros koncepcióban meghatározott fejlesztési 
elképzelések megvalósítása

A település jellegéből adódóan a kerékpáros közlekedés növekvő 
fontossággal bír az egyre inkább egészségtudatos lakosok életében, így 
annak fejlesztése az önkormányzatnak is kiemelt célja kell, hogy 
legyen. Az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtését mielőbb el 
kell kezdeni, illetve folytatni kell.

100 millió Ft (becsült 
érték)

Humán erőforrás fejlesztés
 →Szemléletformáló programok 
indítása

Házi esővíz-gyűjtés népszerűsítése, 
támogatása

Szemléletformálási akciók az esővíz gyűjtése, tárolása, 
öntözésre való felhasználása érdekében.

Kertvárosias környezetben a családi házaknál összegyűjtött és tárolt 
csapadékvizek egyrészt tehermentesítik a vízelvezető-rendszereket, 
másrészt megtakarítást eredményeznek abban a tekintetben, hogy 
nem kell ivóvízzel locsolni a kerteket. Ehhez a város lakó részéről 
szemléletváltásra van szükség. A csatornázási program nyomán 
felszabaduló emésztők átalakításával, új házi tárolók kialakításával 
elérhetők ezen célok. 
A célcsoport a város lakóit jelenti.

60 Millió Ft

Humán erőforrás fejlesztés
 →Egészség megőrzési programok

"Gát-futás" - egészséges életmód-
program az érdi Duna parton

A mindennapos testedzés, mozgás, a rendszeres futás 
népszerűsítésére az érdi Duna-parti gáton rendszeres 
sportesemények szervezése, a rendezvények népszerűsítése, 
minél nagyobb rétegek bevonása. Egyéb tömegsportok 
népszerűsítése.

Érd és környéke közel 100.000 lakosa többnyire kertvárosias 
lakókörnyezetben lakik, akik fogékonyak lehetnek az egészséges 
életmód programokra. Kiemelt célcsoportok a szellemi 
foglalkozásúak, a nyugdíjasok, az iskoláskorúak.

25 Millió Ft Helyi sportegyesületek, 
futásal, kocogással 
foglalkozó baráti körök

Humán erőforrás fejlesztés
 →Egészség megőrzési programok

"Németh Helga Utánpótlás Program" 
kiterjesztése

A pedagógiai program innovatívan, gyerekközpontú és 
tömegsport alapú rendszer kiépítésével teszi lehetővé a 
gyerekek részére a kézilabda alapjainak és szabályainak 
megismerését az iskolai oktatás keretein belül. Jelenleg 
Érden és Budaörsön zajlik.

A program segítségével a gyermek a saját motivációjának és a 
tehetségének megfelelően tud bekapcsolódni az iskola és a klub által 
biztosított edzés és versenyzési lehetőségekbe.A program egyedi és 
előremutató, mert a jelenlegi hazai gyakorlattól eltérően, nem a 
véletlenre, a szülők tehetősségére és agilisságára bízza a kiválasztást, 
hanem a rendszer maga kutatja fel a tehetségeket a versenysportra és 
mellette széles körben biztosítja a „hobby”szintű sportot a gyerekek 
számára, amit későbbi és felnőtt korban folytatni tudnak. Célcsoport 
a főváros környéki települések iskoláskorú populációja.

100 Millió Ft (Becsült 
érték)

Érdi Városi 
Sportegyesület
Budaörsi Kézilabda 
Sportegyesület

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Helyi Önkormányzati, 
közigazgatási alap infrastruktúra 
javítása

Városi térfigyelő rendszer bővítése 50 hely van kiépítve már csak 25 kamera hiányzik. Ezen 
kamerák beszerzése szükséges.

Javul a közbiztonság

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Helyi Önkormányzati, 
közigazgatási alap infrastruktúra 
javítása

Érd, városi köztemető fejlesztése, 
bővítése

Az Ercsi út, Júlia út mentén található városi köztemető 
területéhez kapcsolódó kegyeleti parkban szóróparcella, 
urnafal kialakítása, Júlia utca túloldalán a temető bővítési 
terület - ~10 ha - megvásárlása, bővítés, ravatalozó 
kialakítása. 

A lakóterületek által közrezárt, gyakorlatilag telített, ~9,5 ha 
nagyságú városi temető bővítésére minimális lehetőség van csak,a 
kapcsolódó kegyeleti parkban "alternatív" temetkezési lehetőségként 
szóróparcella kialakítását tervezi a város. A temetővel határos Júlia út 
túloldalán, a jelenleg mezőgazdasági területek megvásárlásával tervezi 
a város a temető bővítését. A bővítési területet tartalmazza a város 
hatályos sabályozási terve.

600 Millió Ft (Becsült 
érték)

Temetkezésben 
tevékenykedő vállalkozás 
esetleges bevonása

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Egészségügyi alapellátás 
intézményeinek fejlesztése

Egészségház kialakítása Fenyves 
Parkvárosban

Új házirovosi rendelőket, gyógyszertárat, védőnői 
szolgálatot magába foglaló Egészségház kialakítása Érd 
Fenyves Parkváros részén. 

Érd M7-es autópályától É-ra eső részén kb. 5.000 ember ellátására 
indokolt egy új háziorvosi rendelőket is magába foglaló Egészségház 
kialakítása.

300 Millió Ft (Becsült 
érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Közúthálózat fejlesztése, 
megújítása

Érdi járási közlekedés-fejelsztési projekt M7-es autópálya Iparos utcai csomópont, Iparos utca 
átépítése,M7-es autópálya új le- és felhajtó Törökbálint 
térségében, az M0 és M7-es autópályák találkozásánál,új 
M7-es autópálya le- és felhajtók (Fűtő utca, Fuvaros utca), 
Érd Ötvös utca folytatásában Törökbálint 
bevásárlóközpont felé településközi összekötő út kiépítése, a 
Bagoly utcai felüljáró,Tolmács utca kiépítése
Tárnoki út Szent István utca és településhatár közötti 
kiépítése, valamint Tárnok Szőlőhegy utcán keresztül a 
Zámori útig

Az érdi járás települései között javul az elérhetőség, az Érden 
keresztül vezető két vasútvonal fejlesztése nem visszaveti majd a 
település fejlődését, hanem a megvalósuló közlekedései fejlesztéseknek 
köszönhetően új dinamikát kap. A célcsoport a járás lakossága, 
mintegy 120.000 fő. 

8000 Millió Ft 
(Becsült érték)

NIF, Nemzeti Autópálya 
Zrt, érintett települési 
önkormányzatok

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Vízgazdálkodás javítása

Érd vízelvezetési rendszerének 
továbbfejlesztése II. ütem

Érd több városrészében a csapadékvíz elvezetésének 
megoldatlansága minden évben súlyosan károsítja az 
úthálózatot, mostanra már a magáningatlanoknál is gondot 
okoz. A csapadékvíz Érd területén több helyen forrás 
formájában tör a felszínre. Szabályozott elvezetés 
hiányában, környezetében nagy területet áztat át. A kisebb-
nagyobb dombokkal, völgyekkel tagolt kistérségi tájon a 
mélyebben fekvő településrészek, illetve települések 
számítanak a felszíni vízelvezetés szempontjából a 
legkényesebb területeknek. A projekt a város legkritikusabb 
részein kötné be a meglévő elvezetési rendszerekbe az 
utcákat, ahol pedig ezt nem lehet, ott szikkasztó árok 
rendszereket alakítana ki.

A fejlesztési tevékenység célja a település csapadékvíz-elvezető 
rendszereiben tapasztalható kiépítettségi és működési hiányosságok 
megszüntetése. Célként fogalmazódik meg annak elérése, hogy a 
város valamennyi utcájában valamilyen típusú vízelvezetési objektum, 
vagy megoldás álljon rendelkezésre, illetve működjön. További cél a 
feliszapolódott, feltöltődött befogadó vízfolyások medrének eredeti 
állapotba történő visszaállítása, illetve rendbetétele. Ezzel a 
patakmedrekben összegyűlő és oda bevezetett felszíni vizek mederbe 
történő befogadásának a biztosítása, valamint a felszíni vízfolyásokon 
levonuló árhullámok csúcsvízhozamának csökkentése, a hirtelen 
felgyülemlő felszíni és csapadékvíz többletek biztonságos módon, 
megfelelő helyre történő elvezetése. A vízelvezetési rendszerek 
kialakítása továbbá előfeltétele annak, hogy a városban további utak 
épülhessenek (jelenleg Érd úthálózatának 65%-a földút). Ezért a 
projekt mintegy 40.000 ember életminőségét javítaná, az anyagi 
javakat védelmezné.

2500 Millió Ft

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Vízgazdálkodás javítása

Érd-Diósd-Nagytétény vízgazdálkodási 
projekt

A három települést érintő Sulák Patak, valamint az Érd-
Diósd árok rendezése, záportározók építése. A Sulák –patak 
és mellékágának hossza cca. 12 km

A patak nagy része földárokban, illetve betonlappal megtámasztott 
földárokban folyik. A meder a szállított vízmennyiség miatt 
eliszapolódott, oldalfala egyes helyeken beroskadt. Folyamatos 
üzemeltetése szükséges, mely jelentős költségekkel jár. A nem 
megfelelően kialakított vízelvezetési rendszer folyamatosan károkat 
okoz. A három önkormányzat már korábban összefogott annak 
érdekében, hogy forrást szerezzenek a közös probléma megoldására.

3800 Millió Ft 
(Becsült érték)

Diósd Önkormányzata, 
Budafok-Tétény 
Önkormányzata

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Megújuló energiaforrások 
hasznosítása

Érdi járási szennyvíziszap-hasznosító 
központ kialakítása

A megvalósult szennyvízelvezető- és tisztítási rendszerek 
jelentős mennyiségű szennyvíziszapot termelnek. A projekt 
ezek feldolgozását tenné lehetővé az Érd MJV 
Önkomrányzat tulajdonában levő volt "Benta telep" 
területén kialakítandó, újszerű technológiákat alkalmazó 
központ kialakításával.

EU-s elvárás, hogy a szennyvízelvezető és tisztító rendszereken 
keletkező, víztelenített szennyvíz iszap kezelése megfelelő módon 
történjen. Érd, Diósd, Tárnok, Százhalombatta települések vállalták, 
hogy kidolgozzák a szennyvíziszap koncepciót és meg is valósítják.

200 Millió Ft (Becsült 
érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Energiahatékonyság javítása

Érd közvilágítási infrastruktúrájának 
fejlesztése

Érd dinamikusan fejlődő településen a közvilágítással még el 
nem látott területek ellátása, a rendszerek kicserélése isebb 
energiafogyasztású elemekre.

A közvilágítási rendszer fejelsztésre szorul, a felhasznált energia 
mennyiségét csökkenteni kell.

500 Millió Ft (Becsült 
érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Közösségi közlekedés 
fejlesztésének támogatása

Érd MJV közösségi közlekedési 
infrastruktúrájának fejlesztése

A hiányzó közösségi közlekedési vonalak 
infrastruktúrájának kialakítása, helyi közösségi közlekedési 
hálózat kialakítása, eszközbeszerzéssel, háttérinfrastruktúra 
biztosításával.

A dinamikusan fejlődő agglomerációs településeken, amennyiben 
kiépül a ráhordó hálózat, növekszik az új elővárosi vasút valamint az 
M4-es metró kihasználtsága.

4000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Energiahatékonyság javítása

Érd, Tárnok települések csatlakozása az 
ercsi ivóvízbázisra 

Százhalombattán keresztül lehetőség nyílik az ercsi 
ivóvízbázisra való csatlakozásra. Ezzel Tárnok és a Mecseki 
utcai tározón keresztül Érd-Parkváros ivóvíz ellátási 
költésgei csökkennek, az ellátás biztonságossága növekszik.

Az alternatív ivóvíz-ellátási forrás egyrészt olcsóbbá teszi a 
felhasznált ivóvízet, másrészt az új betáplálással csökkennek az 
ivóvízhálózat üzemeltetési költségei is.

2500 Millió Ft 
(Becsült érték)

Tárnok, 
Százhalombatta, Ercsi 
önkormányzatai

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Bölcsöde/Óvoda/Családi 
napközi fejlesztése

Óvodafejlesztés Dombos Parkváros-
Tusculanum területen

Új óvoda építése a megnövkeedett férőhely igény 
kielégítésére

Érden mintegy 2000 óvodai férőehyl hiányzik. Dombos-Parkváros és 
Tusculanum településrészeken különösen nagy az igény az óvodai 
férőhelyek iránt.

300 Millió Ft (Becsült 
érték)

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Iskola fejlesztése

Teleki Sámuel Általános Iskola 
rekonstrukciója, bővítése

A város egyik legrégebbi, erősen leromlott infrastruktúrájú 
iskolájának rekonstrukciója, gimnázium indítási 
feltételeinek megteremtése

Érd Parkváros dinamikusan fejlődő városrészben is igény van a 
minőségi okrtatási intézményekre, illetve a gimnáziumi oktatás 
elérhetőségére. 

1600 Millió Ft 
(Becsült érték)

KLIK, Magyar Állam

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Iskola fejlesztése

Batthyány Általános Iskola 
rekonstrukciója

Az egyik legrégebbi, erősen leromlott infrastruktúrával 
rendelkező iskola rekonstrukciója, gimnáziumi férőhelyek 
létesítése.

A Tisztviselő telep, Újtelep, Sasváros városrészek gyermekeinek, 
valamint a városi sport iskola irán érdeklődőknek szükséges megfelelő 
minőségű oktatási intézmény feltételeinek megteremtése.

1600 Millió Ft 
(Becsült érték)

KLIK, Magyar Állam

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Szociális ellátás intézményeinek 
fejlesztése

Érdi Szociális Intézményrendszer 
telephelyeinek összevonása

Az érdi szociális ellátórendszer különböző ágazatatainak 
szükséges infrastruktúra egy helyen való kialakítása.

A különböző szociális szolgáltatások több telephelyen való ellátása, 
régi, korszerűtlen épületekben igen magas költséggel jár. A 
telephelyek összevonása csökkentené az üzemeltetési költséget és 
növelné az érdi szociális ellátásban részesülők számára nyújtott 
szolgáltatások színvonalát.

600 Millió Ft (Becsült 
érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Energiahatékonyság javítása

Ivóvízhálózat rekonstrukciója II. ütem A több évtizedes érdi, diósdi, törökbálinti ivóvízhálózat 
legkritikusabb elemeinek rekonstrukciója, a hálózati 
veszteségek csökkentése, a működtetéshez használt energia 
mennyiségének csökkentése, a hálózat üzemeltetési 
költségek csökkentése.

Az agglomerációs településeken a lakosságszám növekedést nem 
tudta megfelelő mértékben követni az infrastruktúra fejlesztése. Ezért 
a jelenlegi lakosságszámot kiszolgáló több évtizedes ivóvízhálózaton 
még mindig nagyok a veszteséges éa a kövektező évtizedben 
várhatóan tovább fog növekednmi a meghibáűsodások száma és a 
hálózati veszteség. Ennek megelőzésére és az üzemeltetési költésgek 
csökkentésére jelentős beruházások szükségesek a régi hálózati elemek 
cseréjére. 

2500 Millió Ft 
(Becsült érték)

Tárnok, Diósd, 
Törökbálint települések 
önkormányzatai

Humán erőforrás fejlesztés
 →Egészség megőrzési programok

Parkvárosi és Ercsi úti Sportcentrum 
kialakítása, fejlesztése

Az érdi volt katonai Lőtér ingatlanfejlesztője által 
ingyenesen átadandó és nyomán várhatóan az Érdi 
önkormányzat tulajdonába kerülő területen Sportcentrum 
kialakítása. A meglévő Ercsi úti Sportcentrum fejlesztése.

Fenyves Parkváros és Parkváros M7 alatti kertvárosias részein 
élőknek egy igényes, egészséges és mozgásban gazdag életmódot 
lehetővé tevő fejlesztés megvalósítása mintegy 40.000 embert 
érinthet. Ugyanakkor a már meglévő Ercsi úti Sportközpontot is 
fejelszteni kell.

1200 Millió Ft

Fejlesztési területek
 →Mezőgazdasági területekhez 
kapcsolható fejlesztések, Szociális 
gazdaság fejlesztése

Érdi Nagybani Piac kialakítása Érden, az M6-os autópálya, a leendő Százhalombatta-
Zsámbék autópálya csomópontjában (egy közel 100 ha-os 
gazdasági fejlesztésre kijelölt terület egy részén) az ország 
Ny-i részét és a fővárost ellátó Nagybani Piac kialakítása.

A kiváló közlekedési lehetőségekkel rendelkező Érd négy autópályán 
és két vasútvonalon érjető le, fontos kereskedelmi útvonalak 
közelében, a főváros nyugati kapujában helyezkedik el. Közvetlenül 
érinti az M7, M6, M4-es autópálya, 6-os, 7-es főutak Érdnél 
találkoznak, továbbá a leendő Százhalombatta-Zsámbék autópálya 
Érdnél valósítja meg az M1-es autópálya csatlakozását. Ezért 
logisztikai szempontból ideális helyen fekszik az ország nyugati felét 
és a fővárost ellátó nagybani zöldség- és gyümölcs piac kialakítására. 
Érden nagy hagyománya van a barack és alma termesztésnek, ezáltal 
Érd és környéke termelői is könnyebben piachoz juthatnak. 

4000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Leendő üzemeltető, 
amely páláyztat útján 
lenne kiválasztva és a 
szakmai hátteret 
biztosítja

Fejlesztési területek
 →Mezőgazdasági területekhez 
kapcsolható fejlesztések, Szociális 
gazdaság fejlesztése

Mihálytelepen gazdasági területek 
fejlesztése

Mihálytelepen KKV-k számára kijelölt gazdasági területek 
"Vállalkozói Falu" fejlesztése

Az M6 autópálya Érdi tető csomópontjának közelében, a 
pusztaszabolcsi vasút, 7. sz elkerülő út, Ercsi út által határolt 
térségben kijelölt gazdaságfejlesztési terület a kiváló közlekedési 
kapcsolatokat kihasználva alkalmas "vállalkozói falu" kialakítására. A 

5000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Leendő üzemeltető, 
amely pályázat útján 
lenne kiválasztva és a 
szakmai hátteret 

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Helyi Önkormányzati, 
közigazgatási alap infrastruktúra 
javítása

Új igazgatási Központ kialakítása A Városközpontban egy új igazgatási Központ kialakítása 
az elavult és nagyon magas fenntartási költségű 
Polgármesteri Hivatal helyett

A Városközpont projekt megvalósítása után indokolt a közvetlen 
közelében korábban ipari telephelyként használt terület 
rehabilitációja. Ugyanakkor a korszerűtlen, magas költségekkel 
üzemeltethető Polgármesteri Hivatal helyett egy új helyen egy 
korszerű, alacsony energiaigényű és egy XXU. századi járásközpont 
megyei jogú város intézményeinek otthont adó épület kialakítása 
történhet meg. 

3000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Kulturális intézmények 
(könyvtár, közművelődés) 
fejlesztése

Új kulturális központ (művelődési 
központ, könyvtár, konferencia    
központ,  zeneiskola) kialakítása

A több éve tervezett beruházás megvalósítása A jelenlegi Hivatalnok utcai telephely helyettesítésére új épület 
kialakítása szükséges

100 Millió Ft

Humán erőforrás fejlesztés
 →Települések gazdaságfejlesztési 
szerepének erősítése

Egyablakos ügyintézés az érdi járási 
Gazdaságfejelsztési Program keretében

Az Érdi Városfejlesztési Kft és az érdi Polgármesteri 
Hivatal együttműködésében a nagy fejlesztési projekteket 
megvalósító beruházók letelepedésének segítése egyablakos 
ügyintézés és helyi Beruházás-Ösztönzési Program 
keretében. 

A helyi gazdaság fejlesztése önkormányzati feladat és érdek, hogy a 
helyi adóbevételek növekedésével és a munkahelyek teremtésével 
növekedjen a települési közszolgáltatások finanszírozhatósága. 

50 Millió Ft (Becsült 
érték)

Fejlesztési területek
 →Logisztikai területek fejlesztése

DILK-Duna Intermodális Logisztikai 
Központ fejlesztése

A Duna Intermodális Logisztikai Központ projekt Érd és 
Budapest XXII. kerület határán a rendkívül kedvező 
közlekedéslogisztikai elhelyezkedési potenciál kiaknázására 
épülú új trimodális logisztikai központ. A két település 
területén fele-fele részben található,  összesen ~80 ha 
nagyságú fejlesztési terület négy transzkontinentális európai 
folyosó találkozási pontjában helyezkedik el és lehetőséget 
kínál az autópálya hálózat (M6, M0), a vasút és a Duna vízi 
útjának összekapcsolására. A fejlesztési program kikötőt, 
konténerterminált, vasúti rakodót és mintegy 150 ezer nm 
raktár-logisztikai bázist foglal magába.

Magyarország közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési létesítményei 
Európa közlekedési érrendszerének központi és kritikus jelentőséggel 
bíró részét képezik. A földrajzi elhelyezkedés előnyei csak akkor 
érvényesíthetők, ha a tranzitforgalom egy része a szállítási hálózat 
csomópontjaiban telepített intermodális és multifunkcionális 
logisztikai központokban, illetve ezekhez kapcsolódó ipari parkokban 
elérhető szolgáltatások és továbbfeldolgozás révén, hozzáadott 
értéket termel a nemzetgazdaság számára.
A DILK fejlesztés célja hatékony tri-modális logisztikai csomópont 
kialakításával versenyképessé tenni a hely és a tágabb régió 
gazdaságát. Az elmúlt évtizedek nagy infrastruktúra fejlesztései révén 
létrejött a korszerű ipari termelő és a kapcsolódó logisztikai 
szolgáltató szektor működéséhez szükséges alap infrastruktrúra 
hálózat, amely jelentős mértékű korszerű ipari-logisztikai telephely 
fejlődést generált. 

40000 Millió Ft 
(Becsült érték)

CBS Property Zrt - 
Kibédi Varga Lóránt, 
tel.: 06-1-802-7300, 
gabor.sooki-
toth@cbsproperty.hu
Magyar Állam, Fővárosi 
Önkormányzat

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Érd-Ófalu Minaret és környezetének 
rehabilitációja

Érd több történeti időszakot is örző, és megjelenítő 
településmagjában a török emlék - minaret - és környékének 
rehabilitációja a Mecset utca, Hamzsabég tér területén. Az 
érintett terület nagysága ~4 ha. 

A műemlék Minaret mellett lehetővé válna a Dzsámi helyreállítása, 
és az egykori palánkvár rekonstrukcióját célzó további régészeti 
feltárás is. A közelben lévő Hamzsabég térhez kapcsolódó egykori 
Ispotály és volt bikaistálló területén karavánszeráj jellegű török 
kulturális központ és kézműves mesterségek oktatóbázisának 
kialakítása lehetséges. 

600 Millió Ft (Becsült 
érték)

Török Nagykövetség 
képviselőivel már történt 
egyeztetés.

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Közösségi közlekedés 
fejlesztésének támogatása

Érd-Ófalu Duna-Express 
menetrendszerinti személyhajó kikötő 
létesítése

A projekt az új típusú közösségi hajózási szolgáltatás - 
menetrendszerinti dunai gyors hajózás - fejlesztését, kikötő, 
és a kapcsolódó infrastruktúrák kialakítását célozza. Az 
érintett terület a Beliczay-sziget északi végén helyezkedik el, 
~3,5 ha nagyságú. 

Az érintett terület nagyon jó adottságokkal rendelkezik mind 
szárazföldi, mind vizi oldalon. A megközelítés biztosítható 
kerékpárral, személygépkocsival (autópálya lehajtó felöl bekötőút 
kiépíthető) autóbusz-forduló is kiépíthető. A kikötő mellett egyéb 
kereskedelmi, szolgáltató egységek is kialakíthatók. A terület 
közvetlen szomszédságban van a tervezett új "városliget, és 
sportközpont" területével. Az új szolgáltatás kialakítása Érd és 
térségéről pl. Budapestre ingázók környezetbarát, gyors 
tömegközlekedési lehetőségét teremtené meg. 

5000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Magyar Állam (Nemzeti 
fejlesztési Minisztérium)
Konzorciumi partnerek: 
pl. Magyar Hajóipari 
Innovációs Klaszter

Humán erőforrás fejlesztés
 →Egészség megőrzési programok

Városi uszoda, sport- és 
rendezvénycsarnok épületében uszoda 
üzembe helyezése

A 2006-ban, PPP konstrukcióban felépült, Érd, Velencei út 
39-41. szám alatt található sportkomplexum hosszú 
pereskedést követően 90%-ban önkormányzati tulajdonú 
kft tulajdonába került, a csarnok rész hasznosítása a 
közeljövőben megkezdődik. A projekt az uszoda rész 
működési feltételeinek megteremtését célozza

A több, mint 60.000 lakosú megyei jogú városban a Gárdonyi 
Általános Iskolában működő tanuszoda mellett nagy szükség van egy 
további olyan uszodára, ahol az eredményes úszás oktatás bővítése 
mellett a népszerű vizilabda sportélet is elindulhat, és versenyek 
rendezése is lehetővé válik. Az uszoda helyiségei a 
sportkomplexumban ki vannak alakítva, azonban a működéshez - pl. 
az engedélyező hatóságok által jelzett hiányosságokat pótolni kell. 
Versenyek rendezéséhez szükséges továbbá lelátó, eredményjelző, és 
egyéb kiegészítő infrastruktúra kialakítása. A projekt megvalósítása a 
jelentős méretű sportkomplexum teljes hasznosítását eredményezi, 
mely az egész város sportéletére, egészséges életmód népszerűsítésére 
jelentős hatást gyakorol. Az működő létesítmény az épületet 
körülvevő, több, mint 5 ha nagyságú, önkormányzati tulajdonú 
fejlesztési terület hasznosítását is jobb "pozícióba" helyezi    

100 Millió Ft (Becsült 
érték)

Humán erőforrás fejlesztés
 →Helyi értékek megőrzése

Érdi Értéktár Bizottság, Érdi 
Hungarikum Klub működésének 
támogatás

Érd MJV Közgyűlésének döntése, és a magasabb szintű 
jogszabályok alapján 2013. májusban megalakult a 
Települési Értéktár Bizottság, valamint helyi civil 
kezdeményezéssel az Érdi Hungarikum Klub. Cél a 
magasabb rendű jogszabályok -Hungarikum Törvény- 
keretei között a város teljes területén a tárgyi és szellemi 
értékek számbavétele, gyűjtése. 

A környezetünkben fellelhető értékek nevesítése, számbavétele a 
lakóhelyhez kötődést, identitást, helyi közösségek együttműködését 
erősíti. Az egész település területére kiterjedő értékgyűjtésbe sok 
fiatalt, önkéntest is mozgósítani lehet. A munkát segíti 
összejövetelek, vásárok, kiállítások szervezésének, valamint 
kiadványok megjelentetésének lehetősége. Anyagi forrást igényel pl. a 
tárgyi emlékek elhelyezésének, bemutatásának biztosítása. Az értékek 
felkutatása a helyi gazdaság fellendülését is eredményezheti. A 
projekt a bizottság, és a klub munkájának támogatását célozza

2 Millió Ft (Becsült 
érték)

Az értékek gyűjtésébe a 
városban működő civil 
szervezetek, önkéntes 
segítők is 
bekapcsolódhatnak 

Humán erőforrás fejlesztés
 →Turizmus szerepének erősítése

Magyar Zarándokúthoz csatlakozás 
Ófaluban

Esztergomtól Máriagyűdig, a Duna mentén haladó 
zarándokút jelenleg "hivatalosan" nem érinti Érdet. Az 
ófalusi keresztény emlékek, különösen Bogner Mária Margit 
emlékének őrzése, és az ide szervezett zarándoklatok 
indokolják, hogy a gyalogos útvonal a történeti 
településmagot is érintse.  

A projekt az egyházi tulajdonban lévő épületben zarándokház 
kialakítását, és a zarándokútvonal Érdre eső infrastruktúrájának 
kialakítását célozza. A település legrégebbi, ófalusi, Szent Mihály 
templom melletti iskolájának épülete felerészben visszaépítésre szorul. 
Közvetlenül a templomkerttel szemben helyezkedik el. Az ott lévő 
Bogner Mária Margit sírhoz jelenleg is nagyszámú zarándok érkezik, 
a boldoggá avatás után még nagyobb létszám várható a 
kárpátmedence minden részéről, különösen a Délvidékről, Bogner 
Mária Margit szülőhelyéről. A zarándoklat az egyre inkább 
felgyorsult világban élő ember lelki-testi megújulását eredményezi.

200 Millió Ft (Becsült 
érték)

Érd Óvárosi Római 
Katolikus egyházközség

Humán erőforrás fejlesztés
 →Turizmus szerepének erősítése

Római Limes - történelmi időutazás 
Érden

Sikeres régészeti útfeltárást követően Érd is világörökségi 
várományos település. A légiós táborokat, Camponát, és a 
százhalombattai Matricát összekötő hadiút érinti Ófalut, és 
az érdi-fennsíkon halad Százhalombatta irányába. 

A világörökségi cím elnyerése várhatóan azonnali turisztikai 
fellendülést eredményez, azonban tematikus programokkal, és 
elsősorban a szomszédos Százhalombattával közreműködve 
népszerűsíthető Érd-Ófalu. A történelmi időutazásban, és 
programokban - pld. ókori lakoma, vásár, jelmezes játékok, 
bemutathatók a településrészen jelenlévő többi korszak emlékei, 
hagyományai is. Érd város csatlakozott a Magyar Limes 
Szövetséghez, így a többi helyszínnel együttműködésben 
valósulhatnak meg a turisztikai programok. A túristák vonzása 
mellett kiemelt cél az, hogy a város lakói is ismerjék meg településük 
gazdag történelmi múltját, ezáltal kötődésük is erősödjön.   

200 Millió Ft (Becsült 
érték)

Magyar Limes Szövetség
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III. MellékletekIII. évfolyaM 17. száM – 2013. noveMber 27. III. évfolyaM 17. száM – 2013. noveMber 27.

Melléklet a Közgyűlés 278/2013. (XI.21.) határozatához

PÁlYÁZaTI FelHÍVÁS

A vonatkozó jogszabályok értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992� évi XXXIII� törvény 20/A�§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az alábbi, szolgáltatási feladatokat ellátó 
költségvetési szerv magasabb vezetői teendőinek ellátására: 

Érdi közterület-fenntartó Intézmény
2030 Érd, Fehérvári út 69/B.

munkáltató megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a magasabb vezetői beosztás megnevezése: Intézményvezető
a közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű�
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő�
a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízás időtartama: Öt éves határozott időtartam� 
a munkavégzés helye: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B�

a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– Vezeti az intézményt;
– Felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért;
– Gondoskodik az intézmény törvényes működésének biztosításáról;
– Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének minden területét;
– Gondoskodik a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész aktualizálásáról; 
– Gondoskodik a szerződések előkészítéséről, elkészítéséről;
– Gyakorolja a jogszabályok által biztosított vezetői jogosítványokat�

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� 
évi XXXIII� törvény, valamint a 25/2008� (V�30�) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók�

Pályázati feltételek:
– Felsőfokú végzettség; 
– Magyar állampolgárság;
– Büntetlen előélet�

a pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Érd városára vonatkozó helyismeret;
– Városi közterület-fenntartás irányítása terén szerzett tapasztalat;
– Költségvetési szerv vezetése terén szerzett legalább kétéves szakmai tapasztalat�

a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– A végzettséget igazoló oklevelek másolata;
– Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel;
– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
–  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul�

a munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal�

Indikatív Projekt-lista a 2014-2020-as időszakra

Téma/Altéma Projekt megnevezése Projekt rövid leírása Projekt célja,indokoltsága,bemutatása Nettó bekerülési becsül Bevonható partnerek
Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Érd-felső vasútvonal Érdligeti 
megállóhelyhez kapcsolódó alközpont 
rehabilitáció

A Tállya u.-Topoly u. kereszteződésének környezetében 
lévő régi épületek felújítása/funkcióváltása, környezetük 
rendezése, településrészi alközponti szerep erősítése. Az 
érintett terület nagysága ~4,5 ha.

A területen található, az ~1930-as években, egységes 
anyaghasználattal (sóskúti kő) épült karakteres épületegyüttes 
(idősek otthona, posta) épületei, és környezetük avultsága jelentős, 
felújításra szorulnak. A további intézmények, középületek - óvoda, 
templom - és környezetének (1848-as emlékmű) felújítása, rendezése 
után a településrészben betöltött alközponti funkció erősödik. A 
területen jelenlévő, önkormányzaton kívüli partnerek bevonása 
lehetsége (pld. posta, rk.egyház). Az alközponti szerep erősítése a 
környező kertvárosi lakóterületek kiszolgálásának színvonalát, 
életminőségét javítja, új funkciók megjelenésével - pld. kispiac, 
szolgáltatóház - közösségépítő ereje is lehet. 

850 Millió Ft (Becsült 
érték)

Magyar Posta, Római 
Katolikus Egyház

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Bölcsöde/Óvoda/Családi 
napközi fejlesztése

Óvodafejlesztés Érd, Darukezelő 
utcában

Óvodafejlesztés - alternatív megoldásként meglévő épület 
épület hasznosításával. Az érintett terület nagysága ~2,7 ha. 
önkormányzati terület. A fejlesztés helyszíne: Darukezelő u.-
Fuvaros u.-Fűtő u.-Csiszoló u.-Gépész u.   

Érd M7 autópályán túli részén nagyon sok "fiatal" kisgyermekes 
család él. A területen megoldatlan a bölcsödei-óvodai-iskolai ellátás. 
A tervezett óvodafejlesztés - mely a rendelkezésre álló területen 
bölcsödei, iskolai fejlesztéssel is párosulhat - az ott élők ellátását 
szolgálja. A megvalósításba esetleg egyház is bevonható - korábban 
tárgyalások történtek a református egyházzal. Az új óvoda 
megvalósítása mellett alternatív megoldásként mindenképpen javasolt 
megvizsgálni a területen található, ~1930-as években épült volt 
leventeüdülő hasznosításával történő óvodafejlesztést is!  

400 Millió Ft (Becsült 
érték)

Az egyházi partnerség 
megvalósulásához 
további tárgyalások 
szükségesek

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Érd-Ófalu, volt Szapáry kastély és 
környezetének helyreállítása, 
hasznosítása

A város történeti magjában, Ófaluban a 23947 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlant érintő hasznosítás, fejlesztés. Az 
ingatlan nagysága 2,4 ha. 

A különleges történeti, építészeti és településképi értéket jelentő, 
részben elpusztított együttes Érd kiemelkedően értékes emléke, 
emlékhelye. Az egykori kastélyt lebontották, a gazdatiszti ház, és a 
volt kastélyalatti jelentős méretű pincerendszer felújításra szorul.
A múlt században – az elpusztítása előtt több nevezetes funkciója is 
volt. A vizitációs nővérek között itt szolgált Bogner Mária Margit - 
boldoggá avatása folyamatban van. Itt működött a KALOT 
népfőiskolai központ az 1940-es években.
Az akkori használat ma is aktuális lehet agrár szakemberek képzése, 
skandináv népfőiskolai modellhez hasonlóan. Illetve a gyógyturizmus 
szolgálatába állítható idegenforgalmi funkció is lehetséges.

2500 Millió Ft 
(Becsült érték)

A partnerségről további 
egyeztetés szükséges a 
Római Katolikus 
Egyházzal, ill. 
gyógyturisztikai 
hasznosítás esetén a 
Termál Hotel Liget Érd 
üzelemtetőjével 
(Atomium Kft.) 

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Parkvárosi Alközpont fejlesztése (Bem 
tér)

Az IVS-ben szereplő AT-n célként a tervezett kereskedelmi 
és szolgáltató területek fejlesztése mellett a közösségi 
intézményi funkciók elhelyezése és bővítése jelenik meg.

Érd több központú város, a város északi részén több, mint 20.000 
ember lakik. E városrésznek a hagyományos Városközpont mellett 
szükséges van az alközpontra.

Projektelemek: Bem téri szolgáltatóház kialakítása,  közterület 
kialakítása, az M7-es autópálya lehajtó és az Iparos utca 
fejlesztése,Parkvárosi Közösségi Ház és környezetének revitalizációja, 
Teleki Iskola átépítése.

3000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Érdligeti Alközpont fejlesztése Az AT D-i részén a projekt célja a közterület fejlesztés és 
szolgáltatóház építése a Topoly és Tállya utca 
találkozásánál. A szociális öregotthon felújítása, a Túr utcai 
iskola bővítése. Az akcióterület É-i részén, a Balatoni út 
környezetében egy beruházási projekt során a Közösségi 
Ház épületének és parkjának kialakítása történne meg 
valamint a Fürdő utca kiépítése.

Érdliget a város második jól elkülönülő része, az Érdligeti Alközpont 
kb. 20.000 ember életterének központi része lehet.
Az IVS-ben szereplő EATT-nek megfelelően történnek meg e jelzett 
fejelsztések: Közösségi Ház, Fürdő utca kiépítése, Szolgáltatóház 
építése, Öregek Otthonának felújítéása, közösségi terek kialakítása, 
Iskola felújítása

1500 Millió Ft

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Klímaváltozásra való felkészülés 
városépítészeti szempontból

Vízgazdálkodási rendszer 
továbbfejlesztése záportározók építésével

A vízgazdálkodási rendszer részeként a város fő vízgyűjtőin 
szükséges olyan záportározók építése, amelyek a területen 
tartják a vizet és szükségtelenné teszik a nagy kapacitású 
elvezető rendszerek építését. Lehetséges helyszínek. Papi 
Földek (Érdliget), Tárnoki út-Kolozsvári út, Sulák patak 
mentén (Ófalu). 

A klímaváltozás nyomán az egyre gyakoribb extrém időjárási 
viszonyok közt a hirtelen lezúduló vizek károkat okozhatnak az 
épített könyezetben, továbbá a száraz időszakokban hatalmas 
(pénzügyi) erőforrásokat igényel az öntözéshez szükséges víz 
eljuttatása a magasan fekvő parkvárosi részekhez. A kialakítandó 
záportározók a vízgazdálkodási funkciókon túlmenően turitszikai 
célokat is szolgálhatnak.

1200 Millió Ft

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Egészségügyi alapellátás 
intézményeinek fejlesztése

Bölömbika utcai Egészségház fejlesztése A meglévő Bölömbika utcai lerobbant háziorvosi 
rendelőknek otthont adó épület felhazsnálásával Érd 
Újtelep és Sasváros területeinek ellátására létrehozandó 
Egészségházban történik majd ez egészségügyi alapellátás. 

A kertvárosias környezetbebn elvárás a megfelelő minőségű 
egészségügyi alapellátó infrastruktúra biztosítása.

240 Millió Ft

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Egészségügyi alapellátás 
intézményeinek fejlesztése

Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése A Közgyűlés által elfogadott kerékpáros stratégiában, illetve 
kerékpáros koncepcióban meghatározott fejlesztési 
elképzelések megvalósítása

A település jellegéből adódóan a kerékpáros közlekedés növekvő 
fontossággal bír az egyre inkább egészségtudatos lakosok életében, így 
annak fejlesztése az önkormányzatnak is kiemelt célja kell, hogy 
legyen. Az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtését mielőbb el 
kell kezdeni, illetve folytatni kell.

100 millió Ft (becsült 
érték)

Humán erőforrás fejlesztés
 →Szemléletformáló programok 
indítása

Házi esővíz-gyűjtés népszerűsítése, 
támogatása

Szemléletformálási akciók az esővíz gyűjtése, tárolása, 
öntözésre való felhasználása érdekében.

Kertvárosias környezetben a családi házaknál összegyűjtött és tárolt 
csapadékvizek egyrészt tehermentesítik a vízelvezető-rendszereket, 
másrészt megtakarítást eredményeznek abban a tekintetben, hogy 
nem kell ivóvízzel locsolni a kerteket. Ehhez a város lakó részéről 
szemléletváltásra van szükség. A csatornázási program nyomán 
felszabaduló emésztők átalakításával, új házi tárolók kialakításával 
elérhetők ezen célok. 
A célcsoport a város lakóit jelenti.

60 Millió Ft

Humán erőforrás fejlesztés
 →Egészség megőrzési programok

"Gát-futás" - egészséges életmód-
program az érdi Duna parton

A mindennapos testedzés, mozgás, a rendszeres futás 
népszerűsítésére az érdi Duna-parti gáton rendszeres 
sportesemények szervezése, a rendezvények népszerűsítése, 
minél nagyobb rétegek bevonása. Egyéb tömegsportok 
népszerűsítése.

Érd és környéke közel 100.000 lakosa többnyire kertvárosias 
lakókörnyezetben lakik, akik fogékonyak lehetnek az egészséges 
életmód programokra. Kiemelt célcsoportok a szellemi 
foglalkozásúak, a nyugdíjasok, az iskoláskorúak.

25 Millió Ft Helyi sportegyesületek, 
futásal, kocogással 
foglalkozó baráti körök

Humán erőforrás fejlesztés
 →Egészség megőrzési programok

"Németh Helga Utánpótlás Program" 
kiterjesztése

A pedagógiai program innovatívan, gyerekközpontú és 
tömegsport alapú rendszer kiépítésével teszi lehetővé a 
gyerekek részére a kézilabda alapjainak és szabályainak 
megismerését az iskolai oktatás keretein belül. Jelenleg 
Érden és Budaörsön zajlik.

A program segítségével a gyermek a saját motivációjának és a 
tehetségének megfelelően tud bekapcsolódni az iskola és a klub által 
biztosított edzés és versenyzési lehetőségekbe.A program egyedi és 
előremutató, mert a jelenlegi hazai gyakorlattól eltérően, nem a 
véletlenre, a szülők tehetősségére és agilisságára bízza a kiválasztást, 
hanem a rendszer maga kutatja fel a tehetségeket a versenysportra és 
mellette széles körben biztosítja a „hobby”szintű sportot a gyerekek 
számára, amit későbbi és felnőtt korban folytatni tudnak. Célcsoport 
a főváros környéki települések iskoláskorú populációja.

100 Millió Ft (Becsült 
érték)

Érdi Városi 
Sportegyesület
Budaörsi Kézilabda 
Sportegyesület

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Helyi Önkormányzati, 
közigazgatási alap infrastruktúra 
javítása

Városi térfigyelő rendszer bővítése 50 hely van kiépítve már csak 25 kamera hiányzik. Ezen 
kamerák beszerzése szükséges.

Javul a közbiztonság

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Helyi Önkormányzati, 
közigazgatási alap infrastruktúra 
javítása

Érd, városi köztemető fejlesztése, 
bővítése

Az Ercsi út, Júlia út mentén található városi köztemető 
területéhez kapcsolódó kegyeleti parkban szóróparcella, 
urnafal kialakítása, Júlia utca túloldalán a temető bővítési 
terület - ~10 ha - megvásárlása, bővítés, ravatalozó 
kialakítása. 

A lakóterületek által közrezárt, gyakorlatilag telített, ~9,5 ha 
nagyságú városi temető bővítésére minimális lehetőség van csak,a 
kapcsolódó kegyeleti parkban "alternatív" temetkezési lehetőségként 
szóróparcella kialakítását tervezi a város. A temetővel határos Júlia út 
túloldalán, a jelenleg mezőgazdasági területek megvásárlásával tervezi 
a város a temető bővítését. A bővítési területet tartalmazza a város 
hatályos sabályozási terve.

600 Millió Ft (Becsült 
érték)

Temetkezésben 
tevékenykedő vállalkozás 
esetleges bevonása

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Egészségügyi alapellátás 
intézményeinek fejlesztése

Egészségház kialakítása Fenyves 
Parkvárosban

Új házirovosi rendelőket, gyógyszertárat, védőnői 
szolgálatot magába foglaló Egészségház kialakítása Érd 
Fenyves Parkváros részén. 

Érd M7-es autópályától É-ra eső részén kb. 5.000 ember ellátására 
indokolt egy új háziorvosi rendelőket is magába foglaló Egészségház 
kialakítása.

300 Millió Ft (Becsült 
érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Közúthálózat fejlesztése, 
megújítása

Érdi járási közlekedés-fejelsztési projekt M7-es autópálya Iparos utcai csomópont, Iparos utca 
átépítése,M7-es autópálya új le- és felhajtó Törökbálint 
térségében, az M0 és M7-es autópályák találkozásánál,új 
M7-es autópálya le- és felhajtók (Fűtő utca, Fuvaros utca), 
Érd Ötvös utca folytatásában Törökbálint 
bevásárlóközpont felé településközi összekötő út kiépítése, a 
Bagoly utcai felüljáró,Tolmács utca kiépítése
Tárnoki út Szent István utca és településhatár közötti 
kiépítése, valamint Tárnok Szőlőhegy utcán keresztül a 
Zámori útig

Az érdi járás települései között javul az elérhetőség, az Érden 
keresztül vezető két vasútvonal fejlesztése nem visszaveti majd a 
település fejlődését, hanem a megvalósuló közlekedései fejlesztéseknek 
köszönhetően új dinamikát kap. A célcsoport a járás lakossága, 
mintegy 120.000 fő. 

8000 Millió Ft 
(Becsült érték)

NIF, Nemzeti Autópálya 
Zrt, érintett települési 
önkormányzatok

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Vízgazdálkodás javítása

Érd vízelvezetési rendszerének 
továbbfejlesztése II. ütem

Érd több városrészében a csapadékvíz elvezetésének 
megoldatlansága minden évben súlyosan károsítja az 
úthálózatot, mostanra már a magáningatlanoknál is gondot 
okoz. A csapadékvíz Érd területén több helyen forrás 
formájában tör a felszínre. Szabályozott elvezetés 
hiányában, környezetében nagy területet áztat át. A kisebb-
nagyobb dombokkal, völgyekkel tagolt kistérségi tájon a 
mélyebben fekvő településrészek, illetve települések 
számítanak a felszíni vízelvezetés szempontjából a 
legkényesebb területeknek. A projekt a város legkritikusabb 
részein kötné be a meglévő elvezetési rendszerekbe az 
utcákat, ahol pedig ezt nem lehet, ott szikkasztó árok 
rendszereket alakítana ki.

A fejlesztési tevékenység célja a település csapadékvíz-elvezető 
rendszereiben tapasztalható kiépítettségi és működési hiányosságok 
megszüntetése. Célként fogalmazódik meg annak elérése, hogy a 
város valamennyi utcájában valamilyen típusú vízelvezetési objektum, 
vagy megoldás álljon rendelkezésre, illetve működjön. További cél a 
feliszapolódott, feltöltődött befogadó vízfolyások medrének eredeti 
állapotba történő visszaállítása, illetve rendbetétele. Ezzel a 
patakmedrekben összegyűlő és oda bevezetett felszíni vizek mederbe 
történő befogadásának a biztosítása, valamint a felszíni vízfolyásokon 
levonuló árhullámok csúcsvízhozamának csökkentése, a hirtelen 
felgyülemlő felszíni és csapadékvíz többletek biztonságos módon, 
megfelelő helyre történő elvezetése. A vízelvezetési rendszerek 
kialakítása továbbá előfeltétele annak, hogy a városban további utak 
épülhessenek (jelenleg Érd úthálózatának 65%-a földút). Ezért a 
projekt mintegy 40.000 ember életminőségét javítaná, az anyagi 
javakat védelmezné.

2500 Millió Ft

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Vízgazdálkodás javítása

Érd-Diósd-Nagytétény vízgazdálkodási 
projekt

A három települést érintő Sulák Patak, valamint az Érd-
Diósd árok rendezése, záportározók építése. A Sulák –patak 
és mellékágának hossza cca. 12 km

A patak nagy része földárokban, illetve betonlappal megtámasztott 
földárokban folyik. A meder a szállított vízmennyiség miatt 
eliszapolódott, oldalfala egyes helyeken beroskadt. Folyamatos 
üzemeltetése szükséges, mely jelentős költségekkel jár. A nem 
megfelelően kialakított vízelvezetési rendszer folyamatosan károkat 
okoz. A három önkormányzat már korábban összefogott annak 
érdekében, hogy forrást szerezzenek a közös probléma megoldására.

3800 Millió Ft 
(Becsült érték)

Diósd Önkormányzata, 
Budafok-Tétény 
Önkormányzata

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Megújuló energiaforrások 
hasznosítása

Érdi járási szennyvíziszap-hasznosító 
központ kialakítása

A megvalósult szennyvízelvezető- és tisztítási rendszerek 
jelentős mennyiségű szennyvíziszapot termelnek. A projekt 
ezek feldolgozását tenné lehetővé az Érd MJV 
Önkomrányzat tulajdonában levő volt "Benta telep" 
területén kialakítandó, újszerű technológiákat alkalmazó 
központ kialakításával.

EU-s elvárás, hogy a szennyvízelvezető és tisztító rendszereken 
keletkező, víztelenített szennyvíz iszap kezelése megfelelő módon 
történjen. Érd, Diósd, Tárnok, Százhalombatta települések vállalták, 
hogy kidolgozzák a szennyvíziszap koncepciót és meg is valósítják.

200 Millió Ft (Becsült 
érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Energiahatékonyság javítása

Érd közvilágítási infrastruktúrájának 
fejlesztése

Érd dinamikusan fejlődő településen a közvilágítással még el 
nem látott területek ellátása, a rendszerek kicserélése isebb 
energiafogyasztású elemekre.

A közvilágítási rendszer fejelsztésre szorul, a felhasznált energia 
mennyiségét csökkenteni kell.

500 Millió Ft (Becsült 
érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Közösségi közlekedés 
fejlesztésének támogatása

Érd MJV közösségi közlekedési 
infrastruktúrájának fejlesztése

A hiányzó közösségi közlekedési vonalak 
infrastruktúrájának kialakítása, helyi közösségi közlekedési 
hálózat kialakítása, eszközbeszerzéssel, háttérinfrastruktúra 
biztosításával.

A dinamikusan fejlődő agglomerációs településeken, amennyiben 
kiépül a ráhordó hálózat, növekszik az új elővárosi vasút valamint az 
M4-es metró kihasználtsága.

4000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Energiahatékonyság javítása

Érd, Tárnok települések csatlakozása az 
ercsi ivóvízbázisra 

Százhalombattán keresztül lehetőség nyílik az ercsi 
ivóvízbázisra való csatlakozásra. Ezzel Tárnok és a Mecseki 
utcai tározón keresztül Érd-Parkváros ivóvíz ellátási 
költésgei csökkennek, az ellátás biztonságossága növekszik.

Az alternatív ivóvíz-ellátási forrás egyrészt olcsóbbá teszi a 
felhasznált ivóvízet, másrészt az új betáplálással csökkennek az 
ivóvízhálózat üzemeltetési költségei is.

2500 Millió Ft 
(Becsült érték)

Tárnok, 
Százhalombatta, Ercsi 
önkormányzatai

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Bölcsöde/Óvoda/Családi 
napközi fejlesztése

Óvodafejlesztés Dombos Parkváros-
Tusculanum területen

Új óvoda építése a megnövkeedett férőhely igény 
kielégítésére

Érden mintegy 2000 óvodai férőehyl hiányzik. Dombos-Parkváros és 
Tusculanum településrészeken különösen nagy az igény az óvodai 
férőhelyek iránt.

300 Millió Ft (Becsült 
érték)

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Iskola fejlesztése

Teleki Sámuel Általános Iskola 
rekonstrukciója, bővítése

A város egyik legrégebbi, erősen leromlott infrastruktúrájú 
iskolájának rekonstrukciója, gimnázium indítási 
feltételeinek megteremtése

Érd Parkváros dinamikusan fejlődő városrészben is igény van a 
minőségi okrtatási intézményekre, illetve a gimnáziumi oktatás 
elérhetőségére. 

1600 Millió Ft 
(Becsült érték)

KLIK, Magyar Állam

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Iskola fejlesztése

Batthyány Általános Iskola 
rekonstrukciója

Az egyik legrégebbi, erősen leromlott infrastruktúrával 
rendelkező iskola rekonstrukciója, gimnáziumi férőhelyek 
létesítése.

A Tisztviselő telep, Újtelep, Sasváros városrészek gyermekeinek, 
valamint a városi sport iskola irán érdeklődőknek szükséges megfelelő 
minőségű oktatási intézmény feltételeinek megteremtése.

1600 Millió Ft 
(Becsült érték)

KLIK, Magyar Állam

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Szociális ellátás intézményeinek 
fejlesztése

Érdi Szociális Intézményrendszer 
telephelyeinek összevonása

Az érdi szociális ellátórendszer különböző ágazatatainak 
szükséges infrastruktúra egy helyen való kialakítása.

A különböző szociális szolgáltatások több telephelyen való ellátása, 
régi, korszerűtlen épületekben igen magas költséggel jár. A 
telephelyek összevonása csökkentené az üzemeltetési költséget és 
növelné az érdi szociális ellátásban részesülők számára nyújtott 
szolgáltatások színvonalát.

600 Millió Ft (Becsült 
érték)

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Energiahatékonyság javítása

Ivóvízhálózat rekonstrukciója II. ütem A több évtizedes érdi, diósdi, törökbálinti ivóvízhálózat 
legkritikusabb elemeinek rekonstrukciója, a hálózati 
veszteségek csökkentése, a működtetéshez használt energia 
mennyiségének csökkentése, a hálózat üzemeltetési 
költségek csökkentése.

Az agglomerációs településeken a lakosságszám növekedést nem 
tudta megfelelő mértékben követni az infrastruktúra fejlesztése. Ezért 
a jelenlegi lakosságszámot kiszolgáló több évtizedes ivóvízhálózaton 
még mindig nagyok a veszteséges éa a kövektező évtizedben 
várhatóan tovább fog növekednmi a meghibáűsodások száma és a 
hálózati veszteség. Ennek megelőzésére és az üzemeltetési költésgek 
csökkentésére jelentős beruházások szükségesek a régi hálózati elemek 
cseréjére. 

2500 Millió Ft 
(Becsült érték)

Tárnok, Diósd, 
Törökbálint települések 
önkormányzatai

Humán erőforrás fejlesztés
 →Egészség megőrzési programok

Parkvárosi és Ercsi úti Sportcentrum 
kialakítása, fejlesztése

Az érdi volt katonai Lőtér ingatlanfejlesztője által 
ingyenesen átadandó és nyomán várhatóan az Érdi 
önkormányzat tulajdonába kerülő területen Sportcentrum 
kialakítása. A meglévő Ercsi úti Sportcentrum fejlesztése.

Fenyves Parkváros és Parkváros M7 alatti kertvárosias részein 
élőknek egy igényes, egészséges és mozgásban gazdag életmódot 
lehetővé tevő fejlesztés megvalósítása mintegy 40.000 embert 
érinthet. Ugyanakkor a már meglévő Ercsi úti Sportközpontot is 
fejelszteni kell.

1200 Millió Ft

Fejlesztési területek
 →Mezőgazdasági területekhez 
kapcsolható fejlesztések, Szociális 
gazdaság fejlesztése

Érdi Nagybani Piac kialakítása Érden, az M6-os autópálya, a leendő Százhalombatta-
Zsámbék autópálya csomópontjában (egy közel 100 ha-os 
gazdasági fejlesztésre kijelölt terület egy részén) az ország 
Ny-i részét és a fővárost ellátó Nagybani Piac kialakítása.

A kiváló közlekedési lehetőségekkel rendelkező Érd négy autópályán 
és két vasútvonalon érjető le, fontos kereskedelmi útvonalak 
közelében, a főváros nyugati kapujában helyezkedik el. Közvetlenül 
érinti az M7, M6, M4-es autópálya, 6-os, 7-es főutak Érdnél 
találkoznak, továbbá a leendő Százhalombatta-Zsámbék autópálya 
Érdnél valósítja meg az M1-es autópálya csatlakozását. Ezért 
logisztikai szempontból ideális helyen fekszik az ország nyugati felét 
és a fővárost ellátó nagybani zöldség- és gyümölcs piac kialakítására. 
Érden nagy hagyománya van a barack és alma termesztésnek, ezáltal 
Érd és környéke termelői is könnyebben piachoz juthatnak. 

4000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Leendő üzemeltető, 
amely páláyztat útján 
lenne kiválasztva és a 
szakmai hátteret 
biztosítja

Fejlesztési területek
 →Mezőgazdasági területekhez 
kapcsolható fejlesztések, Szociális 
gazdaság fejlesztése

Mihálytelepen gazdasági területek 
fejlesztése

Mihálytelepen KKV-k számára kijelölt gazdasági területek 
"Vállalkozói Falu" fejlesztése

Az M6 autópálya Érdi tető csomópontjának közelében, a 
pusztaszabolcsi vasút, 7. sz elkerülő út, Ercsi út által határolt 
térségben kijelölt gazdaságfejlesztési terület a kiváló közlekedési 
kapcsolatokat kihasználva alkalmas "vállalkozói falu" kialakítására. A 

5000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Leendő üzemeltető, 
amely pályázat útján 
lenne kiválasztva és a 
szakmai hátteret 

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Helyi Önkormányzati, 
közigazgatási alap infrastruktúra 
javítása

Új igazgatási Központ kialakítása A Városközpontban egy új igazgatási Központ kialakítása 
az elavult és nagyon magas fenntartási költségű 
Polgármesteri Hivatal helyett

A Városközpont projekt megvalósítása után indokolt a közvetlen 
közelében korábban ipari telephelyként használt terület 
rehabilitációja. Ugyanakkor a korszerűtlen, magas költségekkel 
üzemeltethető Polgármesteri Hivatal helyett egy új helyen egy 
korszerű, alacsony energiaigényű és egy XXU. századi járásközpont 
megyei jogú város intézményeinek otthont adó épület kialakítása 
történhet meg. 

3000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Közösségi infrastruktúra fejlesztés
 →Kulturális intézmények 
(könyvtár, közművelődés) 
fejlesztése

Új kulturális központ (művelődési 
központ, könyvtár, konferencia    
központ,  zeneiskola) kialakítása

A több éve tervezett beruházás megvalósítása A jelenlegi Hivatalnok utcai telephely helyettesítésére új épület 
kialakítása szükséges

100 Millió Ft

Humán erőforrás fejlesztés
 →Települések gazdaságfejlesztési 
szerepének erősítése

Egyablakos ügyintézés az érdi járási 
Gazdaságfejelsztési Program keretében

Az Érdi Városfejlesztési Kft és az érdi Polgármesteri 
Hivatal együttműködésében a nagy fejlesztési projekteket 
megvalósító beruházók letelepedésének segítése egyablakos 
ügyintézés és helyi Beruházás-Ösztönzési Program 
keretében. 

A helyi gazdaság fejlesztése önkormányzati feladat és érdek, hogy a 
helyi adóbevételek növekedésével és a munkahelyek teremtésével 
növekedjen a települési közszolgáltatások finanszírozhatósága. 

50 Millió Ft (Becsült 
érték)

Fejlesztési területek
 →Logisztikai területek fejlesztése

DILK-Duna Intermodális Logisztikai 
Központ fejlesztése

A Duna Intermodális Logisztikai Központ projekt Érd és 
Budapest XXII. kerület határán a rendkívül kedvező 
közlekedéslogisztikai elhelyezkedési potenciál kiaknázására 
épülú új trimodális logisztikai központ. A két település 
területén fele-fele részben található,  összesen ~80 ha 
nagyságú fejlesztési terület négy transzkontinentális európai 
folyosó találkozási pontjában helyezkedik el és lehetőséget 
kínál az autópálya hálózat (M6, M0), a vasút és a Duna vízi 
útjának összekapcsolására. A fejlesztési program kikötőt, 
konténerterminált, vasúti rakodót és mintegy 150 ezer nm 
raktár-logisztikai bázist foglal magába.

Magyarország közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési létesítményei 
Európa közlekedési érrendszerének központi és kritikus jelentőséggel 
bíró részét képezik. A földrajzi elhelyezkedés előnyei csak akkor 
érvényesíthetők, ha a tranzitforgalom egy része a szállítási hálózat 
csomópontjaiban telepített intermodális és multifunkcionális 
logisztikai központokban, illetve ezekhez kapcsolódó ipari parkokban 
elérhető szolgáltatások és továbbfeldolgozás révén, hozzáadott 
értéket termel a nemzetgazdaság számára.
A DILK fejlesztés célja hatékony tri-modális logisztikai csomópont 
kialakításával versenyképessé tenni a hely és a tágabb régió 
gazdaságát. Az elmúlt évtizedek nagy infrastruktúra fejlesztései révén 
létrejött a korszerű ipari termelő és a kapcsolódó logisztikai 
szolgáltató szektor működéséhez szükséges alap infrastruktrúra 
hálózat, amely jelentős mértékű korszerű ipari-logisztikai telephely 
fejlődést generált. 

40000 Millió Ft 
(Becsült érték)

CBS Property Zrt - 
Kibédi Varga Lóránt, 
tel.: 06-1-802-7300, 
gabor.sooki-
toth@cbsproperty.hu
Magyar Állam, Fővárosi 
Önkormányzat

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Funkcióbővítő integrált 
településfejlesztés és/vagy szociális 
település-rehabilitáció

Érd-Ófalu Minaret és környezetének 
rehabilitációja

Érd több történeti időszakot is örző, és megjelenítő 
településmagjában a török emlék - minaret - és környékének 
rehabilitációja a Mecset utca, Hamzsabég tér területén. Az 
érintett terület nagysága ~4 ha. 

A műemlék Minaret mellett lehetővé válna a Dzsámi helyreállítása, 
és az egykori palánkvár rekonstrukcióját célzó további régészeti 
feltárás is. A közelben lévő Hamzsabég térhez kapcsolódó egykori 
Ispotály és volt bikaistálló területén karavánszeráj jellegű török 
kulturális központ és kézműves mesterségek oktatóbázisának 
kialakítása lehetséges. 

600 Millió Ft (Becsült 
érték)

Török Nagykövetség 
képviselőivel már történt 
egyeztetés.

Települési infrastruktúra fejlesztés
 →Közösségi közlekedés 
fejlesztésének támogatása

Érd-Ófalu Duna-Express 
menetrendszerinti személyhajó kikötő 
létesítése

A projekt az új típusú közösségi hajózási szolgáltatás - 
menetrendszerinti dunai gyors hajózás - fejlesztését, kikötő, 
és a kapcsolódó infrastruktúrák kialakítását célozza. Az 
érintett terület a Beliczay-sziget északi végén helyezkedik el, 
~3,5 ha nagyságú. 

Az érintett terület nagyon jó adottságokkal rendelkezik mind 
szárazföldi, mind vizi oldalon. A megközelítés biztosítható 
kerékpárral, személygépkocsival (autópálya lehajtó felöl bekötőút 
kiépíthető) autóbusz-forduló is kiépíthető. A kikötő mellett egyéb 
kereskedelmi, szolgáltató egységek is kialakíthatók. A terület 
közvetlen szomszédságban van a tervezett új "városliget, és 
sportközpont" területével. Az új szolgáltatás kialakítása Érd és 
térségéről pl. Budapestre ingázók környezetbarát, gyors 
tömegközlekedési lehetőségét teremtené meg. 

5000 Millió Ft 
(Becsült érték)

Magyar Állam (Nemzeti 
fejlesztési Minisztérium)
Konzorciumi partnerek: 
pl. Magyar Hajóipari 
Innovációs Klaszter

Humán erőforrás fejlesztés
 →Egészség megőrzési programok

Városi uszoda, sport- és 
rendezvénycsarnok épületében uszoda 
üzembe helyezése

A 2006-ban, PPP konstrukcióban felépült, Érd, Velencei út 
39-41. szám alatt található sportkomplexum hosszú 
pereskedést követően 90%-ban önkormányzati tulajdonú 
kft tulajdonába került, a csarnok rész hasznosítása a 
közeljövőben megkezdődik. A projekt az uszoda rész 
működési feltételeinek megteremtését célozza

A több, mint 60.000 lakosú megyei jogú városban a Gárdonyi 
Általános Iskolában működő tanuszoda mellett nagy szükség van egy 
további olyan uszodára, ahol az eredményes úszás oktatás bővítése 
mellett a népszerű vizilabda sportélet is elindulhat, és versenyek 
rendezése is lehetővé válik. Az uszoda helyiségei a 
sportkomplexumban ki vannak alakítva, azonban a működéshez - pl. 
az engedélyező hatóságok által jelzett hiányosságokat pótolni kell. 
Versenyek rendezéséhez szükséges továbbá lelátó, eredményjelző, és 
egyéb kiegészítő infrastruktúra kialakítása. A projekt megvalósítása a 
jelentős méretű sportkomplexum teljes hasznosítását eredményezi, 
mely az egész város sportéletére, egészséges életmód népszerűsítésére 
jelentős hatást gyakorol. Az működő létesítmény az épületet 
körülvevő, több, mint 5 ha nagyságú, önkormányzati tulajdonú 
fejlesztési terület hasznosítását is jobb "pozícióba" helyezi    

100 Millió Ft (Becsült 
érték)

Humán erőforrás fejlesztés
 →Helyi értékek megőrzése

Érdi Értéktár Bizottság, Érdi 
Hungarikum Klub működésének 
támogatás

Érd MJV Közgyűlésének döntése, és a magasabb szintű 
jogszabályok alapján 2013. májusban megalakult a 
Települési Értéktár Bizottság, valamint helyi civil 
kezdeményezéssel az Érdi Hungarikum Klub. Cél a 
magasabb rendű jogszabályok -Hungarikum Törvény- 
keretei között a város teljes területén a tárgyi és szellemi 
értékek számbavétele, gyűjtése. 

A környezetünkben fellelhető értékek nevesítése, számbavétele a 
lakóhelyhez kötődést, identitást, helyi közösségek együttműködését 
erősíti. Az egész település területére kiterjedő értékgyűjtésbe sok 
fiatalt, önkéntest is mozgósítani lehet. A munkát segíti 
összejövetelek, vásárok, kiállítások szervezésének, valamint 
kiadványok megjelentetésének lehetősége. Anyagi forrást igényel pl. a 
tárgyi emlékek elhelyezésének, bemutatásának biztosítása. Az értékek 
felkutatása a helyi gazdaság fellendülését is eredményezheti. A 
projekt a bizottság, és a klub munkájának támogatását célozza

2 Millió Ft (Becsült 
érték)

Az értékek gyűjtésébe a 
városban működő civil 
szervezetek, önkéntes 
segítők is 
bekapcsolódhatnak 

Humán erőforrás fejlesztés
 →Turizmus szerepének erősítése

Magyar Zarándokúthoz csatlakozás 
Ófaluban

Esztergomtól Máriagyűdig, a Duna mentén haladó 
zarándokút jelenleg "hivatalosan" nem érinti Érdet. Az 
ófalusi keresztény emlékek, különösen Bogner Mária Margit 
emlékének őrzése, és az ide szervezett zarándoklatok 
indokolják, hogy a gyalogos útvonal a történeti 
településmagot is érintse.  

A projekt az egyházi tulajdonban lévő épületben zarándokház 
kialakítását, és a zarándokútvonal Érdre eső infrastruktúrájának 
kialakítását célozza. A település legrégebbi, ófalusi, Szent Mihály 
templom melletti iskolájának épülete felerészben visszaépítésre szorul. 
Közvetlenül a templomkerttel szemben helyezkedik el. Az ott lévő 
Bogner Mária Margit sírhoz jelenleg is nagyszámú zarándok érkezik, 
a boldoggá avatás után még nagyobb létszám várható a 
kárpátmedence minden részéről, különösen a Délvidékről, Bogner 
Mária Margit szülőhelyéről. A zarándoklat az egyre inkább 
felgyorsult világban élő ember lelki-testi megújulását eredményezi.

200 Millió Ft (Becsült 
érték)

Érd Óvárosi Római 
Katolikus egyházközség

Humán erőforrás fejlesztés
 →Turizmus szerepének erősítése

Római Limes - történelmi időutazás 
Érden

Sikeres régészeti útfeltárást követően Érd is világörökségi 
várományos település. A légiós táborokat, Camponát, és a 
százhalombattai Matricát összekötő hadiút érinti Ófalut, és 
az érdi-fennsíkon halad Százhalombatta irányába. 

A világörökségi cím elnyerése várhatóan azonnali turisztikai 
fellendülést eredményez, azonban tematikus programokkal, és 
elsősorban a szomszédos Százhalombattával közreműködve 
népszerűsíthető Érd-Ófalu. A történelmi időutazásban, és 
programokban - pld. ókori lakoma, vásár, jelmezes játékok, 
bemutathatók a településrészen jelenlévő többi korszak emlékei, 
hagyományai is. Érd város csatlakozott a Magyar Limes 
Szövetséghez, így a többi helyszínnel együttműködésben 
valósulhatnak meg a turisztikai programok. A túristák vonzása 
mellett kiemelt cél az, hogy a város lakói is ismerjék meg településük 
gazdag történelmi múltját, ezáltal kötődésük is erősödjön.   

200 Millió Ft (Becsült 
érték)

Magyar Limes Szövetség

4
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a pályázat benyújtásának határideje: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán való megjelenést 
követő 30 nap�
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemelte-
tési Irodavezető nyújt� (horvathszt@erd�hu; 522-300/276)

a pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot mellékletekkel együtt, postai úton, egy nyomtatott példányban kérjük benyújtani Érd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata címére (2030 Érd, Alsó u�1�)� Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: ……��/2013�, valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezető”.

a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel 
rendelkező bizottság hallgatja meg� A megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve 
dönt�

a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszony-
ban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
a pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő első közgyűlési ülés napján�
a pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: https://kozigallas�gov�hu honlapon: 2013� november (a hatá-
rozat kihirdetését követő 5� napot követő napon) www�erd�hu honlapon: 2013� november

Érdi Újság: 2013� november

          1. melléklet a Közgyűlés 281/2013. (XI. 21.) határozatához
03-10287/5/2013Dudás E

elŐSZerZŐdÉS

Érd megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u� 1� törzsszám: 731256, statisztikai számjel: 115731254-
8411-321-13, adószám: 15731254-2-13, bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001,- képviseletében T� Mé-
száros András polgármester (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a Gergely medical Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám:01-09-180216; adószám: 
24748296-2-43.; székhely:1094 Budapest, Ferenc körút 3� 3� em� 19/A�; fióktelephely: Érd Riminyáki út 81�) képvise-
letében Gergely Ibolya Tünde – (továbbiakban: Megbízott, egészségügyi szolgáltató) – között a mai napon az alábbi 
feltételekkel: 

1� Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, Érd, Riminyáki út 81� szám alatti, 10� számú ve-
gyes fogászati praxis (továbbiakban: Praxis) feladatai ellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000� 
évi II� tv (Öotv�) 2/B� § szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése� 
2� Szerződő felek tudomással bírnak azon tényről, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959� évi IV� törvény (to-
vábbiakban: Ptk�) 208� § alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését 
követően, de legkésőbb jelen előszerződés 4� pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni� 
3� Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak 5 évre szóló feladat-ellátási szerződést kötni a praxis vegyes fogorvosi 
feladatai ellátására, amennyiben Gergely Ibolya Tünde fogorvos a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését 
igazolja� Egészségügyi szolgáltató jelen előszerződést az Öotv� Végrehajtásáról szóló 313/2011� (XII� 23�) Korm� ren-
deletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja� 
4� Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződés megkötésére a 3� pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2014� 
január 31� napjáig köteles� 
5� Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladat-ellátás feltételeit� 
6� Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályo-
kat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 évi IV� törvény (továbbiakban: Ptk�) rendelkezéseit kell alkalmaz-
ni� Ha valamely fél az 4� pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését a jelen előszerződés sza-
bályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél – választása szerint – a Ptk� 208� § (3)-(4) bekezdése szerint a bíróságtól 
kérheti a szerződés létrehozását� A szerződésből eredő esetleges jogvita esetén a felek hatáskörtől függően kikötik a 
Budaörsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét� 
7� Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk� 208� § (5) bekezdésében meghatározott 
esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén
8� Jelen előszerződés az aláírás napjától 2014� január 31� napig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a Szerződő 
felek feladat-ellátási szerződést kötnek� 
9� Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott 
helyen és időben jóváhagyólag aláírták� 

Érd, 2013� …………………………�� 

megbízott
Gergely medical kft.
Gergely Ibolya Tünde

ügyvezető

megbízó
T. mészáros andrás

Polgármester

4



Érdi Közlöny

14 15

III. MellékletekIII. évfolyaM 17. száM – 2013. noveMber 27. III. évfolyaM 17. száM – 2013. noveMber 27.

7� A Megbízott munkarendje:
Hétfő: 13:00–19:00-óráig
Kedd: 08:00–14:00-óráig
Szerda: 13:00–19:00-óráig

Csütörtök: 08:00–14:00-óráig
Péntek:  08:00–14:00-óráig

8� Megbízott köteles a 4/2000� (II� 25�) EüM rendelet 6�§ (3) bekezdése alapján megfelelő szakképesítéssel rendelkező 
asszisztenst foglalkoztatni saját költsége és kockázata terhére�

9� A Megbízott a helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik� Helyettesei: dr� Gillné dr� Tállai Zsuzsanna 
fogszakorvos, a 43/1999� (III� 3�) Korm� rendelet alapján� Az alapellátási szolgálat helyettesítéssel történő ellátása esetén 
a helyettesítő orvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési 
időnek legalább az 50%-át teljesíteni� 

10� A Megbízott a fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése esetén az ügyeleti ellátásban külön díjazás ellenében részt venni 
köteles a 47/2004� (V�11�) EszCsM rendelet 6�§ (4) bekezdése alapján�

11� A Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a jelen szerződésben meghatározott tevékenységének végzésével kapcso-
latos, jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, adatokat szolgáltatni, valamint a Megbízót – annak kérésére – a 
feladata ellátásáról az orvosi titoktartást és az adatvédelmi jogszabályokat nem sértő módon tájékoztatni�

12� A Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott a finanszírozási szerződést közvetlenül az OEP Közép-Magyarországi 
Területi Hivatalával kösse meg és az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított összegről a szerződés időtartamára a 
Megbízott javára lemond� Megbízott köteles a finanszírozási szerződés egy példányát az aláírástól számított 60 napon 
belül Megbízó részére másolatban átadni�

13� Megbízott a fogászati tevékenység végzéséhez alkalmas – a megfelelő engedélyekkel rendelkező – rendelőt, valamint 
a felszerelést saját maga biztosítja, annak karbantartásáról, javításáról, pótlásáról saját költségén köteles gondoskodni�

14� Megbízott jelen szerződés megkötésekor és hatályban léte alatt folyamatosan szavatol azért, hogy rendelkezik az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000� évi II� törvény szerinti praxisjoggal�

15� A körzethatár módosítása miatt bekövetkezett, a Megbízottat ért kár estén Megbízó kártalanítási kötelezettséggel 
tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott 
egy éves összeget�

16� A jelen megállapodást mindkét fél jogosult 60 napos határidővel felmondani, ha bármelyik fél a jogszabályban foglalt 
feltételeknek nem felel meg, vagy a jogszabályban, vagy a megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, és 
azt felszólítás ellenére sem teljesíti�

17� A szerződés megszüntethető indokolás nélküli rendes felmondással, melynek határideje a felmondástól számított 6 
hónap�

18� Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – felmondja, ha 
a)  a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem a felszólítás 

kézhezvételét követő 15 napon belül sem teljesíti , vagy megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 
előírásokat, és azoknak írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a felszólítástól számított 15 napon belül

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti�

          2. melléklet a Közgyűlés 281 /2013. (VI.21.) számú határozatához
 03-10287/6/2013

Dudás E

FeladaT-ellÁTÁSI SZerZŐdÉS
(Területi vegyes fogászati alapellátás feladataira)

amely létrejött egyrészt Érd megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u� 1� törzsszám: 731256, statisztikai számjel: 
115731254-8411-321-13, adószám: 15731254-2-13, bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001,- képviseletében T� Mé-
száros András polgármester (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a Gergely medical Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-180216; adószám:24748296-2-43; székhely: 1094 Budapest, Ferenc körút 3� 3� 
em�19/A; fióktelephely: Érd Riminyáki út 81�) képviseletében: Gergely Ibolya Tünde  (továbbiakban: Megbízott) 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1� A Megbízó jelen szerződés aláírásával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …/2013� (XI�21�) 
határozata alapján a faladat-ellátási szerződés aláírása napjától számított öt éves időtartamra megbízza Megbízottat 
a 2011� évi CLXXXIX� törvény 13�§ (1) 4� pontja, valamint az 1997� évi CLIV� törvény 152�§-a alapján a Megbízó 
ellátási kötelezettségébe tartozó vegyes fogászati alapellátás feladatainak ellátásával� 

2� Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatot kizárólag a vegyes fogorvosi praxisra jogosult Gergely Ibolya 
Tünde személyesen látja el teljes munkaidőben, az Érd Riminyáki út 81� szám alatt, dr� Gillné dr� Tállai Zsuzsanna 
tulajdonában lévő bérleti szerződés alapján biztosított rendelő helyiségében�

3� A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés függeléke, egyben az Érd háziorvosi körzeteiről szóló 
64/2011 (VIII�1�) számú önkormányzati rendelet 1� mellékletében meghatározott működési területen a fogászati alapel-
látás feladatait folyamatosan, saját felelősségére ellátja, illetve azok ellátásáról maga gondoskodik� Tevékenységét a 1997� 
évi LXXXIII� törvény, az 1997� évi CLIV� törvény, a 43/1999� (III�3�) Korm� rendelet, a 4/2000�(II�25�) EÜM rendelet, 
a 2000� évi II� törvény, és a végrehajtására alkotott 313/2011� (XII�23�) Korm� rendelet, valamint a mindenkori hatályos 
jogszabályok és szakmai előírások szerint végzi�

4� Jelen szerződés mellékletét képezi:
– működési engedély
– finanszírozási szerződés
– Felelősségbiztosítási szerződés
– Megbízott cégkivonata
– praxisengedély

5� Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a fogorvosi alapellátás körén kívül végzett és díjazott más, hatályos 
jogszabály alapján számára engedélyezett orvosi tevékenységet végezzen az alapellátási feladatok ellátására biztosított 
rendelő helyiségén kívül�

6� A helyiségbérlet tekintetében a Megbízott a dr� Gillné dr� Tállai Zsuzsanna fogszakorvossal bérleti szerződést köt 
a helyiség, és az eszközök használatára vonatkozóan� Ha a működtető személyében változás történik, a felek a bérleti 
szerződést felülvizsgálják�
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1. melléklet a Közgyűlés 281/2013. (XI. 21.) határozatához
03-10287/5/2013Dudás E

elŐSZerZŐdÉS

Érd megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u� 1� törzsszám: 731256, statisztikai számjel: 115731254-
8411-321-13, adószám: 15731254-2-13, bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001,- képviseletében T� Mé-
száros András polgármester (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a Gergely medical Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám:01-09-180216; adószám: 
24748296-2-43.; székhely:1094 Budapest, Ferenc körút 3� 3� em� 19/A�; fióktelephely: Érd Riminyáki út 81�) képvise-
letében Gergely Ibolya Tünde – (továbbiakban: Megbízott, egészségügyi szolgáltató) – között a mai napon az alábbi 
feltételekkel: 

1� Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, Érd, Riminyáki út 81� szám alatti, 10� számú ve-
gyes fogászati praxis (továbbiakban: Praxis) feladatai ellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000� 
évi II� tv (Öotv�) 2/B� § szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése� 
2� Szerződő felek tudomással bírnak azon tényről, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959� évi IV� törvény (to-
vábbiakban: Ptk�) 208� § alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését 
követően, de legkésőbb jelen előszerződés 4� pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni� 
3� Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak 5 évre szóló feladat-ellátási szerződést kötni a praxis vegyes fogorvosi 
feladatai ellátására, amennyiben Gergely Ibolya Tünde fogorvos a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését 
igazolja� Egészségügyi szolgáltató jelen előszerződést az Öotv� Végrehajtásáról szóló 313/2011� (XII� 23�) Korm� ren-
deletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja� 
4� Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződés megkötésére a 3� pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2014� 
január 31� napjáig köteles� 
5� Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladat-ellátás feltételeit� 
6� Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályo-
kat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 évi IV� törvény (továbbiakban: Ptk�) rendelkezéseit kell alkalmaz-
ni� Ha valamely fél az 4� pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését a jelen előszerződés sza-
bályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél – választása szerint – a Ptk� 208� § (3)-(4) bekezdése szerint a bíróságtól 
kérheti a szerződés létrehozását� A szerződésből eredő esetleges jogvita esetén a felek hatáskörtől függően kikötik a 
Budaörsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét� 
7� Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk� 208� § (5) bekezdésében meghatározott 
esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén
8� Jelen előszerződés az aláírás napjától 2014� január 31� napig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a Szerződő 
felek feladat-ellátási szerződést kötnek� 
9� Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott 
helyen és időben jóváhagyólag aláírták� 

Érd, 2013� …………………………�� 

megbízott
Gergely medical kft.
Gergely Ibolya Tünde

ügyvezető

megbízó
T. mészáros andrás

Polgármester

19� A jelen szerződésben foglalt értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen szerződésben megjelölt címére 
kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján�

20� Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben esetlegesen bekövetkező 
jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják�

21� Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók� Jogvita esetén a 
felek a Megbízó székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak�

22� Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják 
alá�

Érd, 2013……………………

Gergely Ibolya Tünde
Gergely medical kft

ügyvezető

T. mészáros andrás
Polgármester
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III. MellékletekIII. évfolyaM 17. száM – 2013. noveMber 27. III. évfolyaM 17. száM – 2013. noveMber 27.

7� A Megbízott munkarendje:
 Hétfő:  13:00-19:00-óráig
 Kedd:  08:00-14:00-óráig
 Szerda:  13:00-19:00-óráig
Csütörtök: 08:00-14:00-óráig
Péntek: 08:00-14:00-óráig

8� Megbízott köteles a 4/2000� (II� 25�) EüM rendelet 6�§ (3) bekezdése alapján megfelelő szakképesítéssel rendelkező 
asszisztenst foglalkoztatni saját költsége és kockázata terhére�

9� A Megbízott a helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik� Helyettesei: dr� Gillné dr� Tállai Zsuzsan-
na fogszakorvos, a 43/1999� (III� 3�) Korm� rendelet alapján� Az alapellátási szolgálat helyettesítéssel történő ellátása 
esetén a helyettesítő orvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított 
rendelési időnek legalább az 50%-át teljesíteni� 

10� A Megbízott a fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése esetén az ügyeleti ellátásban külön díjazás ellenében részt 
venni köteles a 47/2004� (V�11�) EszCsM rendelet 6�§ (4) bekezdése alapján�

11� A Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a jelen szerződésben meghatározott tevékenységének végzésével kap-
csolatos, jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, adatokat szolgáltatni, valamint a Megbízót – annak kérésére 
– a feladata ellátásáról az orvosi titoktartást és az adatvédelmi jogszabályokat nem sértő módon tájékoztatni�

12� A Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott a finanszírozási szerződést közvetlenül az OEP Közép-Magyarországi 
Területi Hivatalával kösse meg és az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított összegről a szerződés időtartamára a 
Megbízott javára lemond� Megbízott köteles a finanszírozási szerződés egy példányát az aláírástól számított 60 napon 
belül Megbízó részére másolatban átadni�

13� Megbízott a fogászati tevékenység végzéséhez alkalmas – a megfelelő engedélyekkel rendelkező – rendelőt, vala-
mint a felszerelést saját maga biztosítja, annak karbantartásáról, javításáról, pótlásáról saját költségén köteles gondos-
kodni�

14� Megbízott jelen szerződés megkötésekor és hatályban léte alatt folyamatosan szavatol azért, hogy rendelkezik az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000� évi II� törvény szerinti praxisjoggal�

15� A körzethatár módosítása miatt bekövetkezett, a Megbízottat ért kár estén Megbízó kártalanítási kötelezettség-
gel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozás keretében 
kapott egy éves összeget�

16� A jelen megállapodást mindkét fél jogosult 60 napos határidővel felmondani, ha bármelyik fél a jogszabályban 
foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a jogszabályban, vagy a megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét 
megszegi, és azt felszólítás ellenére sem teljesíti�

17� A szerződés megszüntethető indokolás nélküli rendes felmondással, melynek határideje a felmondástól számított 
6 hónap�

18� Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – felmondja, ha 
 a)  a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem a felszólítás 

kézhezvételét követő 15 napon belül sem teljesíti , vagy megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó 
előírásokat, és azoknak írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a felszólítástól számított 15 napon belül

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti�

2. melléklet a Közgyűlés 281 /2013. (VI.21.) számú határozatához
 03-10287/6/2013

Dudás E
FeladaT-ellÁTÁSI SZerZŐdÉS

(Területi vegyes fogászati alapellátás feladataira)

amely létrejött egyrészt Érd megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u� 1� törzsszám: 731256, statiszti-
kai számjel: 115731254-8411-321-13, adószám: 15731254-2-13, bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001,- 
képviseletében T� Mészáros András polgármester (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a Gergely medical Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-180216; adó-
szám:24748296-2-43; székhely: 1094 Budapest, Ferenc körút 3� 3� em�19/A; fióktelephely: Érd Riminyáki út 81�) 
képviseletében: Gergely Ibolya Tünde  (továbbiakban: Megbízott) 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1� A Megbízó jelen szerződés aláírásával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …/2013� (XI�21�) 
határozata alapján a faladat-ellátási szerződés aláírása napjától számított öt éves időtartamra megbízza Megbízottat 
a 2011� évi CLXXXIX� törvény 13�§ (1) 4� pontja, valamint az 1997� évi CLIV� törvény 152�§-a alapján a Megbízó 
ellátási kötelezettségébe tartozó vegyes fogászati alapellátás feladatainak ellátásával� 

2� Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatot kizárólag a vegyes fogorvosi praxisra jogosult Gergely Ibolya 
Tünde személyesen látja el teljes munkaidőben, az Érd Riminyáki út 81� szám alatt, dr� Gillné dr� Tállai Zsuzsanna 
tulajdonában lévő bérleti szerződés alapján biztosított rendelő helyiségében�

3� A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés függeléke, egyben az Érd háziorvosi körzeteiről szó-
ló 64/2011 (VIII�1�) számú önkormányzati rendelet 1� mellékletében meghatározott működési területen a fogászati 
alapellátás feladatait folyamatosan, saját felelősségére ellátja, illetve azok ellátásáról maga gondoskodik� Tevékenysé-
gét a 1997� évi LXXXIII� törvény, az 1997� évi CLIV� törvény, a 43/1999� (III�3�) Korm� rendelet, a 4/2000�(II�25�) 
EÜM rendelet, a 2000� évi II� törvény, és a végrehajtására alkotott 313/2011� (XII�23�) Korm� rendelet, valamint a 
mindenkori hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerint végzi�

4� Jelen szerződés mellékletét képezi:
– működési engedély
– finanszírozási szerződés
– Felelősségbiztosítási szerződés
– Megbízott cégkivonata
– praxisengedély

5� Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a fogorvosi alapellátás körén kívül végzett és díjazott más, hatályos 
jogszabály alapján számára engedélyezett orvosi tevékenységet végezzen az alapellátási feladatok ellátására biztosított 
rendelő helyiségén kívül�

6� A helyiségbérlet tekintetében a Megbízott a dr� Gillné dr� Tállai Zsuzsanna fogszakorvossal bérleti szerződést köt 
a helyiség, és az eszközök használatára vonatkozóan� Ha a működtető személyében változás történik, a felek a bérleti 
szerződést felülvizsgálják�
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19� A jelen szerződésben foglalt értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen szerződésben megjelölt címé-
re kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján�

20� Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben esetlegesen bekövetkező 
jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják�

21� Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók� Jogvita ese-
tén a felek a Megbízó székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak�

22� Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 
írják alá�

Érd, 2013……………………

Gergely Ibolya Tünde
Gergely medical kft

ügyvezető

T. mészáros andrás
Polgármester
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