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I. RENDELETEKV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM – 2015. MÁRCIUS 31. V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM – 2015. MÁRCIUS 31.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

12/2015. (III.31.) 
önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a 
közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. 
(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993� évi III� törvény 92�§ (1) bekezdés a) pontjában, va-
lamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997� évi XXXI� törvény 29� § (2) bekezdés e) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011� évi CLXXXIX� 
törvény 13� § (1) bekezdés 8� pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a 
közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „3. § (1) Az Önkormányzat ellátási területén alap és sza-
kosított ellátási formában nyújt segítséget az arra rászoruló 
igénylőknek – az (2) bekezdés kivételével – a Szociális Gon-
dozó Központ által.
(2) A gyermekek átmeneti otthonát és a helyettes szülői há-
lózatot, mint gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a 
Fészek Egyesület által, feladat-ellátási szerződés keretén belül 
biztosítja.
(3) Az alapellátás formái: 
 1. gyermekek napközbeni ellátása: 
  1.1 bölcsődei ellátás,
  1.2  bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása biztosí-

tásának érdekében családi napköziben való elhelyezés,
  1.3  gyermekek napközbeni ellátása keretében történő 

gyermekétkeztetés,
  1.4 házi gyermekfelügyelet,
 2. szociális étkeztetés, 
 3. házi segítségnyújtás, 
 4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
 5. családsegítés, 
 6. támogató szolgáltatás, 
 7. utcai szociális munka, 
 8. szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása
 9. gyermekjóléti szolgáltatás, 
  9.1  utcai és lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási 

ügyelet, 

  9.3 készenléti szolgálat,
 10. idősek, demens személyek nappali ellátása, 
 11. fogyatékosok nappali ellátása, 
 12. szenvedélybetegek nappali ellátása,
 13� hajléktalanok nappali ellátása, 
 14. éjjeli menedék, 
 15. családok átmeneti otthona, 
 16. hajléktalanok átmeneti ellátása, 
 17.  gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezés, amely 

szükség esetén helyettes szülőnél is történhet.”
2. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:
„12. § (1) A családsegítés a Szoctv.  64. §-ában meghatáro-
zottak szerint biztosított ellátás. 
(2) A szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatása során 
a szolgáltató a Szoctv. 65/A. § (2) bekezdés e)-f) pontjában, 
valamint a (3) bekezdésben foglalt szolgáltatásokat biztosítja 
a rászoruló személyek részére.”
3. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:
„15. § (1) A nappali ellátás igénybevételére az a tizennyolc 
évnél idősebb személy jogosult, aki önmaga ellátására részben 
képes, kora, egészségi állapota miatt gondoskodásra szorul és 
vállalja az intézmény házirendjében leírt együttélési szabá-
lyok betartását. 
(2) Az idős személyek nappali ellátása, a tizennyolcadik élet-
évüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátá-
sára részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a 
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint 
az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá 
igény szerint a napközbeni étkeztetésre. A demens személyek 
nappali ellátása, az idősek nappali ellátása keretén belül biz-
tosított szociális szolgáltatás.
(3) A szenvedélybetegek nappali ellátása elsősorban a saját 
otthonukban élő, a Szoctv 93. § (4) bekezdése szerinti kivétel-
lel a tizennyolcadik életévüket betöltött szenvedélybetegek ré-
szére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére, továbbá igény szerint a napközbeni étkeztetésre.”
4. § A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:
„20. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a (2) 
bekezdésében meghatározott kivételekkel térítési díjat kell fi-
zetni.
(2) A Szoctv. 115/A. §-ban, valamint a Gyvt. 149. §-ban 
meghatározottakon túlmenően nem kell térítési díjat fizetni 
az alábbi ellátásokért:

a)  házi gyermekfelügyelet,
b)  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

c)  nappali ellátást nyújtó idősek klubja ellátásában ré-
szesülők szállítása,

d)  heti 2 óra házi segítségnyújtásért, amennyiben az el-
látottra tekintettel a közeli hozzátartozója, tartósan 
gondozásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápo-
lását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított 
települési támogatásban részesül,

e)  szociális étkeztetés esetén az étel kiszállításáért.
(3) A személyi térítési díjat a megfizetésére kötelezettnek az 
intézményi térítési díj megállapítását követő hónap elsejétől 
kell fizetnie. Az intézményi térítési díjakat a rendelet 1. mel-
léklete tartalmazza.
(4) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyer-
mekjóléti ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi 
térítési díj) – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – a 
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló tör-
vényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének kü-
lönbözete.
(5) A napközbeni tartózkodás és az ott étkezést igénybe ve-
vők intézményi térítési díja megegyezik a tartózkodás intéz-
ményi térítési díjának és az étkeztetés intézményi díjának 
összegével. Az idősek bentlakásos otthona esetében az intéz-
ményi térítési díj a szolgáltatási önköltség 50 %-a.
(6) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési 
díj összege megegyezik az intézményi térítési díj összegével, 
azzal, hogy: 

a)  szociális és gyermekjóléti gondoskodás esetén a Szoctv. 
114-119/B. §-aiban, valamint a Gyvt. 146-151. §-ai-
ban foglaltak figyelembevételével megállapított összeg, 
kivéve a b) és c) pontban foglalt esetet;

b)  a családok átmeneti otthona esetén a személyi térítési 
díj felnőtteknek havi 5.000,- Ft, gyermekeknek havi 
3.000,- Ft, mely azonban nem haladhatja meg a köte-
lezett jövedelmének 25 %-át,

c)  bölcsődei gondozás személyi térítési díja havi 
10.000,- Ft.

(7) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető (tag-
intézmény-vezető) a (6) bekezdés alapján állapítja meg. 
(8) A személyi térítési díj csökkentésére, valamint elengedé-
sére nincs lehetőség.
(9) Azon szociális és gyermekjóléti szolgáltatások esetén, 
ahol étkeztetés is biztosított, az étkeztetés nettó nyersanyag-
költségét adagonként és ellátotti körönként a 2. melléklet 
tartalmazza.”

5. § A Rendelet 23. §-a helyébe a követező rendelkezés 
lép:
„23. § (1) Ha a jogosult az ellátását betegség vagy egyéb ok 
miatt nem kívánja igénybe venni, e tényt az intézmény ve-
zetője felé legkésőbb a tárgynapon 11.00 óráig személyesen, 
telefonon vagy elektronikus úton be kell jelentenie. A jogosult 
vagy törvényes képviselője a bejelentést követő naptól mente-
sül a térítési díj fizetése alól. 
(2) Az étkeztetés újbóli igénylését az esedékességet megelőző 
napon 11.00 óráig kell bejelenteni az intézményvezetőnél 
(tagintézmény-vezetőnél), aki ezen bejelentéseket oly módon 
és időben továbbítja az Intézményi Gondnokság felé, hogy 
az legkésőbb 11.30 óráig megküldhető legyen az ellátás szol-
gáltatója felé.
(3) Az étkezési díjkedvezmény leghamarabb a hiánytalan 
igénylőlap és a szükséges igazolások benyújtását követő nap-
tári naptól, az aktuális nevelési év, tanév ideje alatt érvénye-
síthető. 
(4)  Amennyiben az étkezést igénybevevő személy, illetve a 
törvényes képviselője a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pont-
ja alapján mentesül a térítési díj megfizetése alól és az (1) 
bekezdésben foglalt kötelezettségének két egymást követő 
nap nem tesz eleget, úgy az újbóli igénylés napjáig az önkor-
mányzat az étkezést nem biztosítja.”
6. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. 
melléklete lép.
7. § Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.
8. § Hatályát veszti a Rendelet 5. § (6) bekezdése, a 6. 
§ (2) bekezdése�

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester  

  távollétében:
  dr. Bács István
  alpolgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2015. március 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. március 31.
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I. RENDELETEKV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM – 2015. MÁRCIUS 31. V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM – 2015. MÁRCIUS 31.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

13/2015. (III.31.) 
önkormányzati rendelete

a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai 
kezelésének szakmai szabályairól szóló

39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32� 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló 1988� évi I� 
törvény 34� §-ában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:
1. § A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai 
kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.
(VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A közútkezelői hozzájárulás kérelmet, mely tar-
talmazza az esetleges burkolatbontásra vonatkozó engedély 
kérelmet is (3. melléklet szerint), a Polgármesteri Hivatal-
ban kell benyújtani.  A burkolatbontáshoz szükséges mun-
kakezdési engedély kérelmet (3. számú függelék szerint) a 
közútkezelő által kiadott hozzájárulások birtokában az Érdi 
Közterület-fenntartó Intézményhez (2030 Érd, Fehérvári út 
69/b) kell benyújtani. A kérelmekhez csatolni kell az alátá-
masztáshoz szükséges mellékleteket is. 
(2) Ha az élet- és vagyonvédelem érdekében, közmű meg-
hibásodás vagy egyéb ok miatt, azonnali bontás szükséges, 
(a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel) akkor a kivitelező 
köteles az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal 
egyidejűleg, a közút és közterület rendkívüli felbontására vo-
natkozó bejelentést (3. melléklet szerint) benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatalhoz illetve az Közterület-fenntartó Intéz-
ményhez (2030 Érd, Fehérvári út 69/b).

(3) Rendkívüli igénybevétel esetén, a kivitelező, a bejelentéssel 
együtt (3. melléklet kitöltésével) kéri meg a közútkezelői hoz-
zájárulást, illetve a burkolatbontás munkakezdés engedély 
kérelmet.”
2. § A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
„(2) A bontásból származó bontott anyagokat a kivitelező 
köteles elszállítani az engedéllyel rendelkező lerakóba.” 
3. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:
„11. § A közút területének helyreállítását az Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény végzi.” 
4. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép: 
„12. § A burkolat bontás utáni helyreállítását a 4� függe-
lék szerinti technológiai utasítások szerint kell végezni�”
5. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
„14. § (1) A kivitelező a közterület és közút felbontását 
csak a közútkezelő hozzájárulása után és a munkakezdé-
si engedély birtokában kezdheti meg, és a munkákat az 
abban foglaltak szerint végezheti el�” 
6. § A Rendelet a jelen rendelet 1. függeléke szerinti 3. 
és 4. függelékkel egészül ki.
7. § Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester  

  távollétében:
  dr. Bács István
  alpolgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2015. március 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. március 31.
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1. melléklet a 12/2015. (III.31.) önkormányzati rendelethez
A B C D E

1.
Személyes gondoskodást nyúj-

tó ellátás formái
Intézményi térítési díj 

összege 
Intézményi térí-
tési díj összege

Önköltség 
Ft/hó

2. Napi díj Havi díj Étkezés Működési 

3. Bölcsődei étkezés 530,- Ft 1�150,- Ft/hó

4.
Bölcsődei gondozás
Apró Falva Bölcsőde

1�680,- Ft 35�280,- Ft 3�783,- Ft

5.
Bölcsődei gondozás

Pöttöm Sziget Bölcsőde
1�310,- Ft 27�510,- Ft 3�410,- Ft

6. Házi gyermekfelügyelet 1�005,- Ft/ óra 1�003,- Ft/óra

7.  Étkeztetés 955,- Ft 889,- Ft 288,- Ft

8. + kiszállítás 170,- Ft 170,- Ft

9.  Házi segítségnyújtás 775,- Ft/óra 1�317,- Ft/óra

10.
Jelzőrendszeres házi segítség-

nyújtás
0 43�269,- Ft/készülék/év

11. Támogató szolgálat

12. személy szállítás 0 146,- Ft/fő/km

13. személyi segítés 0 1�422,- Ft/óra

14. Idősek klubja

15. tartózkodás 1�080,- Ft/fő 2�009,- FT

16. Személyszállítás 480,- Ft 480,- Ft/fő/nap

17. Habilitációs Központ

18. étkezés felnőtt 1�635,- Ft/fő 1�634,- Ft/fő

19. étkezés gyermek 755,- Ft/fő 759,- Ft/fő

20. tartózkodás 1�455,- Ft/fő 2�937,- Ft/fő

21.

22. Családok átmeneti otthona 510,- Ft/fő 15�300,- Ft 2�655,- Ft

23.
Férfi- Női hajléktalan átmeneti 

szálló
740,- Ft 22�200,- Ft 2�024,- Ft/fő

24.
Idősek otthona 3�480,- Ft 104�400,- Ft 2�304,- Ft 4�654,- Ft

25. Gyermekjóléti szolgáltatás 0,- Ft 256�303,- Ft/nap

26. Utcai szociális munka 0,- Ft 22�012,- Ft/nap

27. Családsegítő Szolgáltatás 0,- Ft 264�534,- Ft/nap

28.
Szenvedélybetegek alacsony-

küszöbű ellátása
0,- Ft 28�367,- Ft/nap

29. Szenvedély nappali ellátása 1�225,- Ft
1�224,- Ft/fő/

nap

30. Nappali melegedő 0,- Ft 1�715,- Ft/fő/nap

 (A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák)
  *súlyozott számított átlag a normál és diétás étkezés tényleges igénye alapján
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  2.3 Az igénybevétellel érintett egyéb létesítményekkel kapcsolatos feltételek:
   2�3�1  A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszám-

láló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb�- a hozzájárulás alapján végzett munkála-
tokból / tevékenységből eredően történő – megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntető-
jogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli�

   2�3�2  Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe he-
lyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Megyei Földhivataltól meg kell 
kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről, gondoskodni kell� A pontjel véletlen megsem-
misülése esetén annak tényét a Megyei Földhivatalhoz és Intézményünkhöz írásban be kell jelenteni, 
továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani�

   2�3�3  Kivitelező köteles az építés ideje alatt a buszmegálló(k) megközelítését, valamint a zavartalan fel-, és 
leszállást, a közlekedők részére biztosítani vagy köteles a buszmegálló(k) ideiglenes áthelyezéséről gon-
doskodni� Ez utóbbi esetben helyszíni szemlét kell tartani és az ideiglenes helyet az érintett busztársa-
ság, önkormányzat és Intézményünk bevonásával kell meghatározni�

   2�3�4  A gyalogosforgalom folyamatosságának fenntartása érdekében szükség esetén a kivitelező köteles gya-
logos híd-provizóriumról gondoskodni� Hasonlóképpen a kivitelező köteles gondoskodni az ingatlanok 
gépjárművel történő megközelítésének biztosításáról�

  2.4 Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:
   2�4�1  Az építés alatti szükséges ideiglenes forgalomszabályozásról kérelmező tervet készít, amelyet jóváhagyat 

a közút kezelőjével� Az építés alatti szükséges ideiglenes forgalomszabályozást a közút fenntartója vé-
gezheti el, ennek költségeit Intézményünk kiszámlázza� (39/2011� VI�29� ÖK� rendelettel összhangban) 
Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv nélkül a közutat érintő kivitelezési munka nem végezhető!

  2.5.Egyéb feltételek:
   2�5�1  Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli útüzemeltetési időszakban – november 10�  és 

március 15� között – az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos!
   2�5�2  Építtetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét illetőleg a munka kivitelezésé-

hez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie�
   2�5�3  A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad� A közúton 

a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különösen tekintettel a csapadékvíz-elvezető 
rendszer folyamatos működőképessége is), s sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb�) eltaka-
rításáról építtetőnek folyamatosan gondoskodnia kell�

3.Vegyes rendelkezések:
  3�1  A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988� évi I� tv� Végrehajtására kiadott 30/1988� (IV�21�) 

MT rendelet 27� § (3) bek� b) pontja alapján a közút burkolatának helyreállítását valamint a szükséges építés 
alatti forgalomkorlátozást térítés ellenében Intézményünk biztosítja� Erre vonatkozóan a kivitelezést végző 
cégnek az Intézményünkkel az építési munkálatok megkezdése előtt szerződést kell kötnie� Ennek hiányában 
építési munka nem kezdhető, ideiglenes forgalomkorlátozás nem végezhető�

  3�2�  Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy amennyiben az építési munkákat a burkolatbontási hoz-
zájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, akkor ezért minden felelősség a kivitelezőt terheli, továbbá abban az 
esetben a közúti területet érintő igénybevételre az alapdíjon felül tízszeres pótdíj kirovását is kezdeményez-
hetjük a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál�

  3�3�  A burkolatbontási hozzájárulás a kiadás napjától számított 1 évig érvényes� Amennyiben az időn belül a kivi-
telezést nem kezdik meg, akkor burkolatbontási hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni�

Érd, 2015�
Mészáros Mihály
intézményvezető

1. függelék a 13/2015.(III.31.) önkormányzati rendelethez  
 „3. függelék a 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

BURKOLATBONTÁSHOZ SZÜKSÉGES MUNKAKEZDÉSI ENGEDÉLY

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. tervdokumentáció alapján a tárgyi közműlétesítés megvalósításához a bur-
kolatbontási hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

1� A(z) közmű-létesítési munkával kapcsolatos alapadatok:
  1�1  Megnevezés: …………………………………………………………�
  1�2  Tájékoztatjuk, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért a közúti közlekedésről szóló 1988� évi I� 

törvény 37� §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni�  A díj számításánál minden megkezdett nap egész nap-
nak számít!

  1�3  A megállapított igénybevételi díjat a munkakezdési engedély kiadását megelőzően az Önkormányzat  számá-
ra be kell fizetni és az erről szóló bizonylatot be kell mutatnia Intézményünknek�

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:
  2.1 A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:
   2�1�1  A fentiekben megnevezett közművezeték létesítése a(z) …………………………………………��által 

…………………………�………… munkaszámon készített………………………………………��sz�, Intéz-
ményünk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt tervdokumentáció szerint történhet�

   2�1�2  A padkába tervezett tisztítóaknát a végleges pályaszél magasságának figyelembevételével, a szabványos 
padkával megegyező szélességben, 2%-os oldaleséssel kell elhelyezni és az akna előtt illetve után 2-2m 
hosszban körbe kell betonozni�

   2�1�3  Az árok alá tervezett közművezeték az árok elméleti folyásfenék szintjétől legalább 0,80 m mélységben 
fektetendő�

   2�1�4 A közmű adatai: ……………………………………………………………………
   2�1�5  Az igénybevétel idejére a szakfelügyeletet az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény látja el, melynek díját 

felszámítjuk�
  2.2 A munkaterület / igénybe vett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:
   2�2�1  A munkálatok befejezése után az igénybe vett közúti terület – adott esetben beleértve a csapadékvíz el-

vezető árkot is –, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb�) annak tulajdonosa illetve 
kezelője rendelkezése szerint történik a helyreállítás, amelyet az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, 
mint a közút fenntartója végez�

   2�2�2  A munkaárokba a földet rétegesen kell visszatömöríteni: burkolat alatt kialakított árokban Try�: 95%-
os, padkában kialakított munkaárokban Try�: 90%-os tömörségűre, melynek igazolására akkreditált 
labor által készített mérési jegyzőkönyvet kell Intézményünkhöz benyújtani�

   2�2�3  A felbontásra kerülő közút pálya-szerkezetét az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
    2�2�3�1 Mellékút esetén technológiai utasítás szerint�
   2�2�4  A burkolatbontás ill� aszfaltozás miatt sérült vagy megsemmisült burkolati jeleket a meglévő forgalmi 

rendnek megfelelően fel kell festeni� A burkolat végleges helyreállítását követően a burkolati jeleket 
tartós kivitelű (3-4 év élettartamú) festékanyaggal kell felfesteni� A pontos helyreállítás érdekében a 
burkolati jelekről a burkolatbontás előtt részletes felmérési helyszínrajzot kell készíteni, melyet Intéz-
ményünkkel jóvá kell hagyatni�

   2�2�5  A megbontott padkát meglévő padka szintjére kell visszatölteni és Try-95%-os lejtés kialakításával�
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3.2 Beépítési előírások
Az M 56, vagy tört beton út alapréteg anyagát kézi erővel kell elteríteni sávos ill� félpályás helyreállítás esetén, 
míg teljes útszélességű helyreállítás esetén árokásós rakodó kombi géppel� Az anyag szállítása az ÉKFI telep-
helyéről történik billenő platós teherautóval, a szállítási távolság 5-10 km� 
A szállítói megfelelőségi nyilatkozatot és szemeloszlás vizsgálatot lásd a mellékletben� Sávos ill� Félpályás be-
építés esetén a helyszínre szállított anyagot a lebillentés után, amennyiben osztályozódott, a beépítés helyére 
kézi karolással kell beépíteni, melynek során az anyag átkeveredése biztosított� Teljes útpályás helyreállítás 
esetén a teherautó ürítésekor ügyelni kell, hogy az anyag ne osztályozódjon szét� Amennyiben ez nem megold-
ható, úgy át kell keverni az osztályozódott részeket homlokrakodóval, vagy árokásós rakodó kombi géppel! A 
terítési vastagságot úgy kell meghatározni, hogy a betömörített réteg vastagsága 30 cm legyen gyűjtőút esetén, 
míg lakóút esetén 20 cm� A víztartalmat a tömörítési vizsgálat alapján meghatározott értékre kell beállítani�
Sávos beépítés esetén a tömörítés lapvibrátorral történik, míg félpályás és teljes szélességű helyreállítás esetén a 
tömörítésnél vibrációs padkahengert, illetve, amennyiben lehetséges, gumihengert használunk, majd acélhen-
gert a simításhoz� A hengerrel nem megközelíthető felületeket nagyteljesítményű lapvibrátorral tömörítjük�

3.3 Az M 56, vagy tört beton útalap minősítése
A réteg megfelelőségének igazolásához a Mérnök által jóváhagyott MMt-ben meghatározott következő vizs-
gálatok elvégzése szükséges:
–– Szemeloszlás vizsgálat M 56 esetén 1 db/2000 m3
–– Szemeloszlás vizsgálat és alkalmassági vizsgálat tört beton esetén 1 db/500 m3
–– Tömörségmérés Trg≥95 %, mérések gyakorisága 1 db/200 m, vagy 1 db/ utca
–– A teherbírás minimum Ed~E2≥55 MN/m2 legyen� Mérések gyakorisága 1 db/200 m, vagy 1 db/ utca�

3.4 Munkaeszközök, gépek, felszerelések
–– Lapvibrátor
–– Kézi acélköpenyes henger, Padkahenger
–– Acélhenger
–– Gumihenger, 12-14 t
–– Gréder, kotró
–– Árokásós rakodó kombi gép
–– Szállítóeszközök
–– Locsoló kocsi
–– Forgóvázas kotró/Árokásós rakodó kombi gép

3.5 Létszám
–– Építésvezető
–– Művezető
–– Építőmunkások
–– Geodéta

4. A CKT-4 jelű alaprétegek készítése:
A CKT-4 alapréteget a jóváhagyott keverékterv alapján kell gyártani�
Cementtel stabilizált alapréteg készíthető bármely szemcsés anyagból, amely az e-ÚT 06�03�52 útügyi műszaki 
előírás 5�2 pontjában foglalt követelményeknek megfelel és az alkalmassági vizsgálattal meghatározottak szerint 
az előírt minőségi követelményeket teljesíti� Az alkalmassági vizsgálatot lásd a mellékletben� A keverék gyártója 
PUHI-Tárnok Út-, és Hídépítő Kft�, tárnoki keverőtelepe� Hidraulikus kötőanyagú CKT-4 keverék esetében a 
fagyveszélyesség elkerülése érdekében az adalékanyag 0,063 milliméternél kisebb szemnagyságú finomrész tartal-
ma nem haladhatja meg az 5 tömegszázalékot� CKT-4 jelű, telepen kevert szemcsés anyagú cementstabilizációt az 
e-ÚT 06�03�51 szerint kell elkészíteni�
Vastagságok:

Lakó és gyűjtő utaknál (CKT-4):
–– Tömör: 15 cm
–– Laza: 17 cm.

4. függelék a 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelethez
1. Bevezetés

1.1  Cél és alkalmazási terület
Jelen TU az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzati Lakó és Gyűjtő utak, járdák közműépítés utáni végleges 
burkolat-helyreállítási munkáira vonatkozik sávos, félpályás és teljes útszélességben� A mintakeresztszelvénye-
ket lásd a mellékletben� Az egyes utcák típus és keresztszelvénye (lakó, vagy gyűjtőút) a Mérnökkel közösen 
tartandó bejáráson lesz meghatározva� A Technológiai Utasításban leírtak betartása a munkafolyamatban 
résztvevő valamennyi dolgozóra kötelező érvényű� A technológiai folyamattól eltérni tilos� A Technológiai 
Utasításban foglaltak végrehajtásáért felelős: ÉKF Intézmény (H 2030 Érd, Fehérvári út 69/B�) A végrehajtás 
során felmerülő módosításokat a technológus készíti el�

1.2 A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki dokumentációk
Tárgy: Érd Megyei Jogú Város közútjain és közterületein végzett bontási munkák helyreállítása

2. Földmű tükörszint
A földmű tükörszinten egyenletes és síkfelületet kell kialakítani� A fellazult, fészkes, vagy átázott részeket el kell 
távolítani� A réteg tömörítését úgy kell elvégezni, hogy a tömörsége elérje Trg  ≥90 % és teherbírása minimum 
Ed~E2≥40MN/m2 legyen az e-ÚT 06�02�11:2007 (ÚT2-1�222:2007) szerint�
–– Tömörségmérés Trg≥90 % mérések gyakorisága 1 db/200 m, vagy 1 db/utca�
–– A teherbírás minimum Ed~E2≥40 MN/m2 legyen� Mérések gyakorisága 1 db/200 m, vagy 1 db/utca�

A tömörítésnél vigyázni kell, hogy ne törjön le a henger alatt a burkolat széle�
A nyomvonal-helyreállításnál a tömörítést különös gondossággal kell elvégezni, hogy ne alakulhasson ki lépcső a 
későbbiekben a réteg konszolidációja után�   
2.1 Munkaeszközök, gépek, felszerelések

–– Lapvibrátor
–– Kézi acélköpenyes henger, padkahenger
–– Acélhenger
–– Gumihenger, 12-14 t
–– Gréder
–– Szállítóeszközök
–– Locsoló kocsi
–– Forgóvázas kotró

2.2 Létszám
–– Építésvezető
–– Művezető
–– Építőmunkások
–– Geodéta

3. Zúzott M 56, vagy tört beton 0/80 út alapréteg készítése:
3.1 Alapanyaggal szemben támasztott követelmények

A zúzott M 56-os zúzottkő, vagy tört beton anyagát úgy kell kiválasztani, hogy megfeleljen az e-UT 
06�03�52:2007 (ÚT 2-3�207:2007) és a MSZ 14043-3: 1981 jelű Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak� 
Alkalmassági vizsgálatot kell végezni a beépítendő anyagról�
A vizsgálatok során meghatározandó főbb jellemzők:
–– Finomrész-tartalom M 56 esetén 7 m%;
–– Szemeloszlás (MSZ EN 933-1:1998 és a MSZ 14043-3: 1981;
–– Tömöríthetőség (MSZ EN 13286-2:2011);
–– Legnagyobb szemnagyság, Dmax=56 mm�

Tört beton alkalmazása esetén a bontott beton összetétele elégítse ki az ÚT 2-3�207:2007 4�1�2� pont köve-
telményeit�
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melyet tömöríteni kell kézi eszközzel, és le kell zárni bitumen emulzióval� Amennyiben a rézsűs kialakításra 
nincsen lehetőség, akkor az alaprétegnek az oldalfelületét a tömörítés megkezdése előtt meg kell támasztani 
megfelelő oldalzsaluzattal, vagy talajmellékeléssel� A talajmellékelés esetében azt a CKT-4 réteggel együtt kell 
tömöríteni�

Amennyiben a függőleges fal tömörítés – építés közben rongálódik, a rongálódott részeket melléépítés előtt 
le kell vágni� az alaprétegben a hosszhézagokat bitumenemulzió permetezésével, vagy betétlemez, szalag behe-
lyezésével kell az összezáródástól megakadályozni�

A munka megkezdésekor a gép vibropallóját a terítendő vastagságnak megfelelően párnafákra kell helyezni� 
A tömörödést 1,2-es szorzóval kell figyelembe venni�

Kész réteghez való csatlakozás esetén a CKT-4 szükséges mértékű visszavágása után a vibropallót erre fek-
tetjük fel�

Műszaki hiba esetén, ha az állásidő meghaladja a keverék kötésének kezdetéhez szükséges időt (1 óra), a 
finiserből az anyagot ki kell lapátolni, azt bedolgozni tilos�

Függőlegesre kell kialakítani a bedolgozott burkolat alap csatlakozási felületét és lapvibrátorral tömöríteni� 
A gépi bedolgozás csak akkor kezdhető munkahézagtól, ha a megfelelő vastagságú és függőleges oldalfalú 
CKT-4 alapréteg oldalfelületének permetezése megtörtént�

A keverék gyártástól a finiserrel történő bedolgozásig és tömörítésig maximum 1 óra telhet el�
Az 1,0 óránál hosszabb betonozási kényszerállás, vagy rendszeres munkaleállás esetén az addig elkészített 

CKT-4 burkolat lezárása, munkahézag kialakítása szükséges� A hosszirányú és keresztirányú munkahézagok 
csatlakozásánál a magasság eltérés nem lehet több, mint ± 10 mm�

4.7 Tömörítés
A tömörítést könnyű acélköpenyes henger 3-5 járatával, a keskeny helyeken pedig kézi vezérlésű padka henger 
3-5 járatával végezzük� a tömörítést mindig az esés szerinti alsó oldalon kell kezdeni� Erre az utasítást a mun-
kavezető adja ki�
–– Hengerlési hossz: 40-50 m
–– Sebesség: 4-6 km/óra�

4.8 A CKT-4 burkolatalap feszültségmentesítése
A réteg feszültségmentesítése vibrohengeres mikorrepesztéssel történik� A feszültségmentesítést arra alkalmas 
frekvenciájú acélköpenyes vibrohengerrel végezzük� A hengerlés időpontját az alapréteg kötőanyag szilárdulási 
ütemétől és az időjárási körülményektől� a hidraulikus kötőanyagú keverék kezdeti és a levegőnek a keverék 
szilárdulása közbeni hőmérsékletétől függően szükséges megválasztani� Ez általában CKT-4 burkolati alap-
réteg beépítése után 12-24 órával történik� A hengerjáratok (1 oda-vissza) között az átfedés 10-20 cm legyen� 
A hengerlés során hengernyomok már nem keletkezhetnek� Amennyiben látható hengernyom jön létre, úgy a 
repesztést későbbi időpontra kell halasztani, mert a cement kötése még nem következett be�

4.9 Utókezelés
Az elkészült CKT-4 réteget 3 napig nedvesen tartással kell utókezelni� Majd az elkészített réteg felületét 1,0-
1,2 kg/m2 GY-R 60 (B160/220) típusú kationaktív bitumenemulzióval kell lezárni� Az oldalfelületeket is per-
metezni kell, amennyiben azok szabadon maradnak� Permetezéskor a felület nedves legyen� Az építési forga-
lom a beépítést követően legkorábban akkor veheti igénybe a burkolatalapot, és építhető meg a következő réteg, 
ha a keverékből készített próbatestek szilárdsága az előírt 28 napos szilárdság legalább 60 %-át igazoltan elérte�

4.10 Javítás
Ha a védelem ellenére, vagy egyéb okok miatt károsodott a felület, a következő réteg építése előtt a javítást 
el kell végezni� A javítás történhet a laza részek eltávolításával, 3 cm-nél mélyebb hibahelyek esetén foltszerű 
javítással, nagyobb összefüggő felület esetén (25 m2 felett) a felület marásával és kiegyenlítésével, illetve az 
adott szakaszon a réteg cseréjével�

Ha az építési forgalom miatta a burkolatalap a rétegvastagság 1/3 részénél mélyebben megrongálódik, ak-
kor a hibás felületet teljes vastagságban ki kell cserélni� A megrongált részek kivágása során az oldalfalakat 
közel függőlegesre kell kiképezni� A javításra használt keverék szilárdsága az eredeti keverék szilárdságával 
egyezzen meg� Ha a romlást esetlegesen a földmű teherbírási elégtelensége okozza, akkor ennek okait meg kell 
szüntetni�

4.2 Szállítás
A keveréket úgy kell a helyszínre szállítani, hogy a keverék bedolgozását a kötőanyag kötésének megkezdéséig 
be lehessen fejezni� A keverék szállítása billenőplatós gépkocsival történik� Nagyon szeles, hideg, ill� magas 
hőmérséklet esetén a gépkocsikat ponyvás, vagy nedves műszaki textíliás takarással kell ellátni a víztartalom 
veszteség elkerülése érdekében, továbbá a keverék nem osztályozódhat a szállítás alatt� A CKT-4 jelű keverék 
szállítását úgy kell megszervezni, hogy a keverék bedolgozását a kötőanyag kötésének megkezdéséig be lehes-
sen fejezni� A keverőtelepen a keverék csak tiszta gépkocsi platóra kerülhet� A keverőtelepről a kész keveréket 
csak sorszámozott szállító jeggyel szabad kiadni� A szállítási távolság 5-10 km�

4.3 A keverék beépítése
Az alapréteg építésének feltétele, hogy az alatta lévő rétegek a Műszaki Előírás ide vonatkozó előírásainak 
megfeleljenek közvetlenül a ráépítést megelőzően is� A burkolat alapokat csak +5°C feletti és +30°C alatti 
hőmérsékleten szabad építeni� Az építési terület víztelenítését folyamatosan biztosítani kell� Esős idő esetén a 
munkával le kell állni mindaddig, míg az építendő területről a víz lefolyik� erős zápor esetén a szállítás során 
átázott keveréket beépíteni nem szabad� Az anyagot a már előre kijelölt területre kell irányítani� Ha a fogadó 
réteg váratlan csapadék következtében elnedvesedik a beépítés közben, vagy a cement kötésének megkezdése 
előtt a cement kimosódik a keverékből, az elnedvesedett fogadó réteget és a cementes keverék kötőanyag nélküli 
részeit ki kell cserélni, A CKT-4 burkolati alaprétegek beépítése csak akkor kezdhető meg, ha a védőréteg elké-
szült és annak előírt minőségét ellenőrizték� A keverék beépítésénél figyelni kell a teherautóról történő billentés 
esetén a felső vezetékekre� A gépjárművet tolatáskor irányítani kell�

4.4 Teljes útszélességben történő beépítés finiserrel
A szintvezérléssel készülő szakaszon 25 m-kén zászlókat kell leverni, ezeket műszerrel a kívánt szintre állítani, 
majd 5 m-ként közbenső zászlókkal kell besűríteni, melyeket szintén szintre kell állítani� A közbenső zász-
lókat kereszttel kell beállítani� A leütött zászlóknak az alapréteg szélétől 40-50 cm-re kell lenniük� A finiser 
sebesség 1-3 m/perc között legyen� A folyamatos terítés érdekében a puttonyt menet közben kiüríteni tilos� A 
szabályozó kapukat olyan magasra kell állítani, hogy az elosztó csigák a térítési idő 70-80%-ban egyenletesen 
dolgozhassanak� Helyes beállításnál az anyag éppen betakarja a csigát� A döngölőpalló és a símítótag vibrációs 
fokozatát 70-80% között állítsuk be� A döngölőpallót és a símítótagot csak a finiser indulása után szabad be-
kapcsolni� A beépítési vastagságot mérővesszővel folyamatosan ellenőrizni kell, 1 db/utca, vagy 1 db/200 m�

4.5 Beépítés szélesítésben, sávban, sávosan, vagy félpályásan, kotróval és kiegészítő kézi munkával
Kézi terítés esetén két rétegben történik a burkolat alap beépítése a megfelelő tömörség elérése érdekében� 
A második réteg építése a 15-20 méteren betömörített alsó réteg elkészülte után folytatható� szintén nem ma-
radhat eltakarás nélkül az alsó 10 cm réteg� Ha valamilyen oknál fogva nem sikerül eltakarni az alsó réteget a 
megmaradt szakaszt el kell bontani és újra kell építeni, tömöríteni�

Az oldaleséseket táblázatos formában ki kell adni a művezetőnek� A megadott keresztszelvényekben jelöljük 
ki a terv szerinti burkolat alap burkolatszél helyeit� A kijelölt pontokat sűrítsük be, majd a pontok által kijelölt 
irányban fektessünk fa, vagy egyéb zsaluzatot (formasíneket)� A zsalut a megadott szintre ékekkel emeljük/
süllyesztjük, majd rögzítjük� a szállító gépkocsik a beépítendő anyagot oldalt döntéssel juttatják az épülő foga-
dóréteg felületére�

Ahol ez nem megoldható, ott a terítés kisebb anyagmozgató géppel (bobcat), vagy kézi karolással történik� 
A behordott anyagot a lehető legegyenletesebben gréderrel és/vagy kézi munkával kell elteríteni, majd gréd-
errel – szűkebb helyeken pedig kézi munkaeszközökkel profilba kell hozni� Megtámasztás nélküli helyeken, 
a szélességét 10 cm-rel szélesebbre kell építeni� A CKT-4 burkolati alapréteget a kézi acélköpenyes hengerrel, 
vagy sávos beépítés esetén vibrolappal tömörítjük�

Ha a szélesítésbe elfér a finiser, akkor a beépítés géplánccal történik� A tömörödés miatta az elterített laza 
anyag szintje a zsalu élétől 2-3 cm-el magasabban legyen� Az esést indulás után, majd 20 m-ként műszerrel 
ellenőrizni kell, ha szükséges, korrigálni kell� A beépítési vastagságot mérővesszővel folyamatosan mérni kell, 
1 db/utca, vagy 1 db/200 m�

4.6 Szélek kialakítása, hosszhézag csatlakozás – munkahézag képzés
A szélek roskadásának elkerülése érdekében a széleken kis tömegű hengereket kell alkalmazni a tömörítésnél� 
Ha a réteghez újabb sáv nem csatlakozik, akkor a réteg szélét 1:1 arányú rézsűs oldalfelülettel kell kialakítani, 
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A finiser állandó sebességfokozatban, lehetőleg megállás nélkül végezze a bedolgozást� a terítés megkezdése 
előtt a finiserben a szükséges beállításokat meg kell tenni, a szintet és az oldaltestet ellenőrizni kell� Egyszerre 
csak egy paramétert szabad változtatni�

A keverék hőmérséklete a finiser puttonyába billenés előtt mérve minimum 150-180 °C kell, hogy legyen� 
A keverék gyártási hőmérsékletét a szállítási hő veszteséggel korrigálva kell meghatározni� Ennek megfelelően 
az ásványi kőváz hőmérsékletének az aszfalt keverőgépben minimum 200 °C-osnak kell lennie� az aszfalt ke-
veréket tiszta felületű, leponyvázott gépkocsikkal kell szállítani, a gépkocsik rakfelületét Imprimol B-vel kell 
lepermetezni� Gázolaj használata tilos! A keverék beépítésénél figyelni kell a teherautóról történő billentéskor 
a felső vezetékekre, valamint a gépjárművet tolatáskor irányítani kell� 

Az aszfalt hőmérsékletét kocsinként ellenőrizni kell� A hőmérséklet mérése beszúrós, vagy infrás hőmérővel 
történik� Ha a kiszállított aszfalt hőmérséklete a beépítési hőmérséklet alá esik, vagy a felületén (kihűlés miat-
ti) kérgesedés látható, akkor a szállítmány nem építhető be, azt a keverőtelepre vissza kell szállítani�

5.3 Szintvezérlés, terítési sávok
A szintvezérlés kétoldali szintvezérléssel történik az első terítési sáv esetén� Melléépítés esetén a finiser csúszó 
érintkezője (tapogatója) számára a már elkészült aszfaltburkolat szintje biztosítja a vezérlést� Az oldalesés meg-
felelő értékét úgy kell biztosítani, hogy a finiser padját kell beállítani� A vastagság beállításakor a tömörödés 
mértékét figyelembe kell venni�

5.4 A beépítés módja, sávkiosztás
A beépítési szakaszon az AC 22 kötő és AC 11 kopó réteg szélességét a keresztszelvény szerint kell megépíteni 
(terv szerint)�

Az aszfaltréteg terítését több sávos beépítés esetén az oldalesés irányából alulról felfelé haladva kell végezni� 
A terítést Vögele 1900 típusú hidraulikusan szélesíthető finiser végzi� A továbbiakban minden egyes aszfalt-
réteg hosszirányú csatlakozását úgy kell kiképezni, hogy azok egymás fölött vízszintes értelemben minimum 
10 cm-el eltolva helyezkedjenek el� A levágott hosszirányú csatlakozás függőleges oldalát a mellézárás előtt 
bitumenemulzióval be kell kenni GY-R 60 (B-80)� A finiser kb 60 t/óra teljesítménnyel, minimum 1,5 m/perc 
sebességgel halad folyamatosan, lehetőleg megállás nélkül�

5.5 Gépi terítés. A terítőgép beállítása és a beépítés
–– Vögele 1900
Szélesség: 3,25-3,50 m változó, terv szerint�
Vastagság gyűjtőút esetén: AC 22 kötő 50/70 hengerelt aszfalt alapréteg 6 cm
 AC 11 kopó 50/70 hengerelt aszfalt kopóréteg 5 cm
Vastagság lakóút esetén: AC 11 kopó 50/70 hengerelt aszfalt kopóréteg 5 cm
 (Figyelembe véve a próbabeépítésnél meghatározott laza vastagságot�)
Vezérlés: kézi szint és vastagság vezérlés a kihúzott vezérlőhuzalról
Oldalesés: a kiviteli terv keresztszelvényeinek megfelelően
Haladási sebesség: 1,5-2,0 m/perc
Döngölési fokozat: 6
Vibrációs fokozat: 5

A terítés megkezdése előtt a pályát le kell takarítani� Visszazárás előtt a hosszirányú csatlakozást mele-
gen, a hengerre szerelt szélvágóval le kell vágni és el kell távolítani� A keverék kiszállítása a bedolgozó géplánc 
teljesítményével megegyezően 60 t/órával kell, hogy történjen, lehetőleg a műszak folyamán folyamatosan� A 
tehergépkocsikat úgy kell elhelyezni az építési területen, hogy a finiser megállás nélkül tudjon velük érintkezni 
és így az anyag bebillentése folyamatos legyen�

A terítés közben a finisrer beállításait, az oldalesést és a szintet folyamatosan ellenőrizni kell (4 m-es alumí-
nium lécekkel) és a szükséges módosításokat el kell végezni� A finiser elé hullott aszfaltkeveréket a gép putto-
nyába kell lapátolni, lehullott aszfaltkeverék a finiser előtt nem maradhat� A finiser egy sebességi fokozatban 
és megállás nélkül terítsen�

5.6 Indulás munkakezdéskor
A terítést több sávos beépítés esetén az oldalesést tekintve a legalacsonyabb magasságú oldalon kell elkezdeni 
és alulról felfelé haladva kell végezni� A finiser padját 120-130°C-ra kell felfűteni� A terítőgép padját a tömö-

4.11 A beépítés gépei (ajánlott géptípusok), létszámigény
Gépigény:
–– 1 db finiser
–– 1 db Bomag BW 100 AD3 kishenger (tömörítéshez, mikro-repesztéshez is)
–– 1 db Kobit vizes emulziós thgk�
–– 2 db lapvibrátor

Létszámigény:
–– Építésvezető, művezető
–– Kitűző, építőmunkás

4.12 Minőség-ellenőrzés
A CKT-4 réteget megfelelőségének igazolásához a Mérnök által jóváhagyott MMT-ben meghatározott kö-
vetkező vizsgálatok elvégzése szükséges:
–– A CKT-4 alapréteg keverékterve
–– A továbbépítés/eltakarás esetén tárcsás teherbírás mérés (nem minősítő paraméter):
–– E2≥ 140 N/mm2 3 napos korban
–– Mérések gyakorisága 1 db/ utca, vagy 1 db/ 200 m

–– Nyomószilárdság középértéke 28 napos korban ≥ 6,8 N/mm2 150 mm*150 mm*150 mm kockán
–– Mérések gyakorisága 1 sorozat/2 nap, vagy 1 db/2000 m3

–– Tömörségvizsgálat: Trg ≥95%
–– Mérések gyakorisága 1 db/utca, vagy 1 db/200 m

A CKT-4 réteg vastagság mérése: Lakó és gyűjtő utaknál 20 cm
Mérések gyakorisága 1 db/utca, vagy 1 db/200 m

5. Aszfaltozás
5.1 Aszfaltkeverék előállítása

Az aszfaltkeverékek a jóváhagyott típusvizsgálat alapján kerülnek legyártásra, melyet a PUHI-Tárnok Út-, 
Hídépítő Kft� tárnoki keverőtelepe állítja elő�

A típusvizsgálatok az MSZ EN 13108-20:2006 jelű szabvány alapján készültek� Lásd mellékletek� A gyár-
tási utasítást a technológus készíti el, amely tartalmazza a keveréktervben meghatározott összetételű és tulaj-
donságokkal rendelkező aszfaltkeveréknek a megadott típusú aszfaltkeverő-gépen történő gyártáshoz szüksé-
ges adatokat�

Az aszfaltkeverékek gyártását a keverőtelepi Minőségirányítási tervben foglaltak szerint kell végezni� 
A gyártási utasítás szerinti aszfaltkeverék előállításáért a keverőtelep vezetője a felelős� A kiadott gyártási uta-
sítást csak a technológus módosíthatja írásban�

A gyártott aszfaltkeverékek minőségét gyártásközi vizsgálatok alapján ellenőrizzük, és az adatokat OCL 
táblán folyamatosan vezetjük�

A felhasználni kívánt keverékek: AC 22 jelű kötő és AC 11 kopó rétegek�
5.2  Az AC 22 kötő és AC 11 kopó réteg félpályás és teljes út szélességben történő beépítésekor betartandó építési 

előírások:
Az építés során betartandó az ÚT 2-3�302:2008 sz� Útügyi Műszaki Előírás�

Az aszfaltozás megkezdése előtt a munkaterületet fel kell szelvényezni, majd 25 m-ként zászlókat kell le-
verni, ezeket műszerrel a kívánt szintre állítani, majd 5 m-ként közbenső zászlókkal kell besűríteni, melyeket 
szintén szintre kell állítani úgy, hogy az aszfaltozás befejezése után is felhasználható legyen az ellenőrző és 
minősítő mérések elvégzéséhez� Az aszfaltréteg csak teherbíró, profilhelyes, kellő víztelenítéssel rendelkező 
egyenletes felületű, száraz, por és szennyeződésmentes tiszta alapra építhető�

Az építés megkezdése előtt a munkába vett szakaszt le kell zárni a forgalom elől�
A keverék beépítése akkor kezdődhet, ha a finiser gépi beállítása megtörtént és azt a vezető gépkezelő el-

lenőrizte� A símítópalló min 100°C-ra fel van fűtve, a finiser előtt legalább 2 db keverékszállító gépjármű vá-
rakozik� Az acélköpenyű hengerek palástjai tiszták, tartályaik vízzel fel vannak töltve� az első keverékszállító 
tehergépkocsi ürítésének megkezdésére és a finiser elindulására a beépítést irányító művezető ad utasítást� 
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krétázott zsinórral meg kell jelölni� Különös gondot kell fordítani a széleken a vízváltók és víznyelők közötti 
magasságvonalak pontos betartására�

Nem szegélyek közé épülő aszfaltburkolatnál a burkolat vastagságát benézőkereszt segítségével kell meg-
határozni� A magasság megjelölésére az aszfaltanyagból az alapon magassági pontokat, (úgynevezett 

centrumok) kell kialakítani és a terítést ennek megfelelően kell elvégezni� A munkahelyre kiérkező aszfal-
tanyag lebillentését a szállítási, illetve anyagmozgatási távolság minimálisra csökkentése érdekében, esetleg 
több részletben kell elvégezni� A gépkocsiról az esetleg rajta maradt aszfaltanyagot le kell tisztítani�

A kiszállított aszfaltanyag hőmérsékletét bedolgozás előtt minden esetben ellenőrizni kell� Az előírt hő-
mérsékletnél alacsonyabb hőmérsékletű anyagot, vagy csomós, rosszul kevert, elégett anyagot beépíteni nem 
szabad� Az előző nap, vagy régebben elkészült, teljesen kihűlt burkolat szélét a helyes csatlakozás kiképzése 
érdekében 10-20 cm-es szél elhagyásával nyeles vágóval vagy vágógéppel egyenesre kell vágni� 

A levágott részt csákánnyal le kell fejteni az alapról, a keletkezett törmeléket le kell takarítani, a levágott 
szélekre a helyszínen biztosított (melegített) kötőanyagot nyeles kenő- kefével fel kell hordani�

Az eltérítendő aszfaltréteg vastagságát úgy kell meghatározni, hogy figyelemmel kell lenni a tömörítés 
hatására is� A lebillentett meleg anyagot a művezető utasítása alapján szét kell teríteni lapáttal vagy villá-
val� A korábban készült burkolatok széleit forró keverékkel fel kell melegíteni a melegített döngölőkkel el 
kell dolgozni� Az aszfaltanyagot az előírt rétegvastagságban, a tömörítés ráhagyásával, vasgereblyékkel kell 
egyenletesen elteríteni, és lehúzófával az előírt profilt kialakítani, a szükséges utánterítéssel, a fölösleges anyag 
kiemelésével� Sávos helyreállítás esetén a tömörítést Vebber TVH 602padkahengerrel vagy Wacker lapvib-
rátorral végezzük� Az összecsomósodott részeket az anyagból el kell távolítani� A lehúzás közben a profilt 
profilléccel folyamatosan ellenőrizni kell�

5.12 A beépítés gépei:
––  1 db Vögele 1900 típusú finiser
––  1 db VH950 vibrohenger
––  1 db VB 1100 vibrohenger
––  1 db Vebber TVH 602 padkahenger
––  1 db Norton Clipper aszfaltvágó
––  1 db Norton horony aszfaltvágó
––  3 db Wacker lapvibrátor
––  3 db Döngölő béka
––  2 db Bomag döngölő béka
––  1 db Kompresszor
––  1 db seprűs-vizes gépkocsi
––  1 db emulziószóró gépkocsi
––  1 db slusszvágó gép�

5.13 Létszámszükséglet:
–– 1 fő építésvezető,
–– 1 fő művezető,
–– 4 fő gépkezelő,
–– 5 fő útépítő munkás,
–– Valamint szállító gépkocsivezetők szükség szerint�

5.14 Kéziszerszámok
–– Kereszt, nyeles terítő fa
–– Korlát, oszlop, deszka
–– Csákány
–– Lapát
–– Mérővessző
–– Vízmérték�

rödési értékkel megnövelt vastagságú és 1 m hosszúságú párnafákra helyezzük és kinullázzuk a padot� Ezután 
megkezdjük a terítést 1,5 m/perc sebességgel� A gép után le kell ellenőrizni a felületet� 15-20 m terítés után meg 
kell kezdeni a tömörítést�

5.7 Megállás műszak végén
A terítés befejezésekor a finiser kiállása után, – ahol a gépi terítés még megfelelő vastagságú – be kell helyezni a 
110 mm vastagságú végsablont� A sablon mögötti aszfaltot ideiglenesen el kell távolítani és homok alászórással 
vissza kell helyezni, majd eligazítani�

5.8 Indulás műszakkezdéskor
A terítés megkezdése előtt el kell távolítani a végsablonokat a megtámasztó aszfaltékkel együtt� A hosszirá-
nyú csatlakozást mellézárás esetén merőleges éllel le kell vágni és a burkolatot le kell takarítani� A kereszt- és 
hosszirányú csatlakozást emulzióval le kell szórni� Kezdéskor a finiser beáll a megfelelő helyre, a padot a tö-
mörödésnek megfelelő vastagságú aszfaltréteg felületére helyezett kb� 1 m hosszúságú párnafákkal alá kell 
támasztani� Visszazárás esetén a finiser vezérlése a már megépített burkolati rétegről történik rövid szánnal� 
A finiser kinullázását el kell végezni és a terítést meg kell kezdeni a már megadott módon� A terítés folyamán 
az oldalesést és a vastagságot folyamatosan, 20-25 m-ként ellenőrizni kell�

5.9 Megállás műszaki meghibásodás esetén
Amennyiben az építés tovább nem folytatható és az elterített aszfaltkeverék hőmérséklete a finiser padja után 
140°C-ra lehűlt, a finiser padját haladéktalanul ki kell emelni és a „Megállás műszak végén” című fejezetben 
leírtak szerint eljárva kell a keresztcsatlakozást kialakítani és a fenti pontban megadottak szerint kell a bur-
kolatot betömöríteni� Az újabb indulást az „Indulás műszakkezdéskor” című fejezetben leírtak szerint kell 
végrehajtani�

Váratlan helyzet (finiser meghibásodás, eső) esetén a keverőtelepet értesíteni kell, a keverést le kell állítani� 
A finiserben lévő anyagot ki kell járatni, ha ez nem lehetséges, akkor az anyagot ki kell lapátolni és munkahé-
zagot képezni� Az úton lévő anyagot – ha ez lehetséges – át kell irányítani másik építési helyszínre, ha ez nem 
lehetséges, akkor vissza kell szállítani az aszfaltkeverő-telepre és a hulladékaszfalt depóba kell kirakni� A ke-
verőgép meghibásodása esetén a kiszállított anyagot a finiserrel be kell dolgozni és munkahézagot képezni� 

5.10 Tömörítés
A tömörítést 1 db VH 950 típusú vibrációs henger, egy 10 tonnás VB1100 típusú vibrációs henger valamint 
1 db Vebber TVH 602 padkahenger végzi� A hengerek meghajtott tengelyekkel előre haladnak, a hátrame-
neti hengerjárat ugyanabban a nyomban történik, mint az előremeneti egy hengerjáraton belül� A hengerek 
4-5 hengerjárattal fedik le a felületet 30 cm-es átfedésekkel� Az elterített, előtömörített aszfaltréteg hengerpa-
lásthoz való tapadását az acélköpenyes palástok folyamatos vízzel történő permetezéssel akadályozzuk meg� 
A hengerelési hosszokat a léghőmérséklet és az aszfalt réteg hőmérsékletének figyelembe vételével az építésve-
zető, művezető határozza meg és azt szükség esetén folyamatosan helyesbíti� A minimális hengerelési hossz 
30-40 m� A tandem vibrohengerek 2-3km/óra sebességgel haladnak�

A tömörítést a kereszt-és hosszcsatlakozások tömörítésével kell kezdeni� Az első után a kereszthengerelést 
el kell végezni� A hengerekkel az oldalirányú sávváltást a hengerelési hossz finisertől legtávolabb eső szakaszán 
kell elvégezni� A hengerek vízfelvétele a beépítés ideje alatt az aznap készült rétegen kívül történhet!

–– Hengerelési hossz minimum 30 – 40 m
–– Kerékátfedés 30 cm

A hengerek tömörítő munkáját a próbabeépítés során izotópos tömörítéssel ellenőrizzük és a járatszámokat 
a mérési eredményeknek megfelelően határozzuk meg�

Az előírt hézagtartalmat lásd a mellékletben szereplő AC11 és AC22 típusvizsgálatban meghatározott ér-
tékeket�

A hengerek a még meleg burkolaton nem állhatnak meg, meghibásodás és víz utántöltés esetén a teljesen 
lehűlt és már betömörített burkolatra kell visszamenniük�

5.11 Kézi beépítés sávos helyreállítás esetén:
Az olyan munkaterületeknél, ahol az aszfaltburkolat kiemelt szegélysorok közé kerül beépítésre, vagy sávos 
helyreállítás esetén a szegély belső oldalán az előírt esésviszonyoknak megfelelően a kész burkolat magasságát 
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8. Tűzvédelem
A 9/2008 (II�22) ÖTM rendelet „Országos Tűzvédelmi Szabályzat” I� számú melléklete szerint a műszaki leírás-
ban ismertetett létesítmény „D” jelű, „Mérsékelten tűzveszélyes” osztályba tartozik�

Tűzveszélyes anyagot az előírásoknak megfelelő védett tároló helyen szabad tárolni�
Dohányzás: égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az 

tüzet okozhat�
Tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz, vagy robbanásveszélyt ne jelentsen� 

A szabadban tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad� Veszély esetén, a tüzet azonnal el kell oltani és a tűzoltóságot 
értesíteni kell�

Szabadban a tüzelés helyszínen olyan eszközöket illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a 
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható�

9. Környezetvédelem
––  A kivitelezés során a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat, a kivitelezést végzőnek szigorúan be kell tartani�
––  Az építkezés során kommunális hulladék előfordulhat� Amennyiben ezzel találkozunk, úgy ezen hulladék 
összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodunk� A papír, üveg, műanyag hulladék gyűjtéséről szelektív hul-
ladékgyűjtő konténerekbe való lerakással gondoskodunk� Az építkezés során mobil WC-ket használunk, 
melyek tisztaságáról a bérbe adó szervezet gondoskodik, hetente történő tisztítással, ürítéssel és korszerű 
szennyvíztisztító telephelyre való elszállítással�
––  A kivitelezés során be kell tartani a környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat, jogszabályokat, beleértve a 
konkrét munkavégzésből adódó esetleges külön szabályokat�
––  Amennyiben a munkák érintik a termőföldet és a talajt, úgy gondoskodunk a talaj és a növénytakaró eredeti 
állapotának helyreállításáról�
–– A munkálatok során fokozottan el kell kerülni a talajvíz szennyezését�
––  A munkaterületen esetleg fellelhető illegálisan lerakott, valamint a munkálatok során keletkezett kommu-
nális hulladékok tekintetében a 2000� évi XLIII� törvény és a 213/2001� (XI�14�) Korm� rendelet, a veszélyes 
hulladékokkal kapcsolatban pedig a 98/2001� (VI�15�) Korm� rendelet előírásait be kell tartani�
–– Szóródó és szennyező anyagot közúton csak ponyvázva lehet szállítani�
––  Az esetleg elfolyt olajt, üzemanyagokat le kell homokkal fedni, a szennyezett talajt, homokot kijelölt lerakó-
helyre szállítani�

A Vállalkozónak a munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezet egészét és elemeit a lehető legkisebb mér-
tékben vegye igénybe, terhelje, az építés során alkalmazott gépei, berendezései és technológiái környezetkímélők 
legyenek� Tilos a környezetet veszélyeztetni, illetve károsítani�
Az építési-szerelési munkálatokat (környezethasználatot) úgy kell megszervezni és végezni, hogy azok: 

–– a legkisebb mértékű helyigényt jelentsenek;
–– a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzék elő;
–– megelőzzék a környezetszennyezést;
–– kizárják a környezetkárosítást,
–– biztosítsák a NATURA 2000 előírásainak betartását�

Az építmény megvalósítása során biztosítani kell:
–– az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok és építmények rendeltetésszerű és biztonságos használhatósá-

gát, 
–– az építési terület közszolgálati (tűzoltó, mentő stb�) járművel történő megközelíthetőségét,
–– a környezetvédelem és a természetvédelem sajátos követelményeit és érdekeit, NATURA 2000 előírásait,
–– a közterületek esetében a mozgásukban korlátozott személyek részére is a biztonságos és akadálymentes köz-

lekedést;
–– a rendeltetésszerű telekhasználatot�

A nagy zajhatással járó munkákat hétköznap 8-181 óra között szabad végezni� Az építőipari kivitelezési te-
vékenységtől származó zajterhelési határértékek 6-22 óra között lakóterületen 65, gazdasági területeken 70 dB� 
Ennek túllépését a környezetvédelmi hatóság engedélyezheti� (27/2008�(XII�3) KvVM-EÜM rendelet)� Nagy zaj-

5.15 Minőségi követelmények
A beépített rétegek minősége feleljen meg az e-ÚT 06�03�21:2010 (ÚT 2-3�302:2010) jelű Útügyi Műszaki 
Előírás alapján készített és a Mérnök által jóváhagyott Mintavételi és minősítési tervben meghatározott kö-
vetelményeknek�
A mérési eredményeket jegyzőkönyvben, valamint az építési naplóban rögzíteni kell�

6. Munkavédelem
Kivitelezés közben a vonatkozó Biztonsági és egészségvédelmi terv ill� a munkaterületre vonatkozó kockázatérté-
kelés érvényes�

A munkavégzés megkezdésekor balesetvédelmi oktatást, a különleges feltételek ismertetését a munka megkez-
dése előtt minden részletre kiterjedően el kell végezni�

A munka közben észlelt balesetvédelmi hiányokat fel kell tárni és azokat fel kell számolni�
A munkavégzés során a sárga fényvisszaverős mellény, fejvédő sisak, acélbetétes bakancs használata kötelező!
Az építésvezetőnek a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges létszámot és a szakmai, képesítési követelmé-

nyeket biztosítania kell�
A munkásokat a munka megkezdése előtt ki kell oktatni a technológiáról és a munkavédelemről�
Az építésvezetőnek munkavédelmi vizsgával kell rendelkeznie�
A munkavédelmi előírások betartásáért és azok előírás szerinti betartásáért a felelős műszaki vezető a felelős�
A munkaterületen ittas személy nem tartózkodhat!
Az egyéni védőeszközök (hőálló talpú bakancs, fülvédő, védősisak, védőszemüveg, fényvisszaverővel ellátott vé-

dőruha, kesztyű, gumitalpú zárt cipő vagy gumicsizma, munkaruha) használata kötelező�
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A szállító gépkocsik a munkaterületen csak olyan sebességgel közlekedhetnek, amely mellett a szállítási útvona-

lak közelében dolgozók testi épségét nem veszélyeztetik�
A munkaterületen üzemelő gépek hatósugarában tartózkodni tilos!
Ideiglenes elektromos vezetéket a mozgó gépek mozgáskörzetén kívül kell szerelni és az érintésvédelemről gon-

doskodni kell�
A munkák szüneteltetése idején az elektromos hálózatot – a világítási hálózat kivételével – feszültség-mentesí-

teni kell� A munkahelyen elsősegély készletet kell tartani�
Az előzőekben rögzítetteken kívül be kell tartani az alábbi előírásokat:
–– az 1993� évi XCIII� számú törvényt a munkavédelemről, a gépek kezelési és karbantartási utasításait
–– az MSZ-04-900 és az MSZ-04-904 szabványok előírásait
–– a Kivitelező munkavédelmi szabályzatát

7. Elsősegély helyek
Minden munkahelyen /munkaszakaszon/ elsősegélynyújtó helyet /elsősegély felszerelést/ kell biztosítani, és azt 
feltűnő vöröskeresztes táblával, zászlóval meg kell jelölni�
A géplánc munkába állítását úgy kell megszervezni, hogy szükség esetén a gyorssegélykérésre jármű / tehergépko-
csi, a területen dolgozó locsoló kocsi, stb�/ rendelkezésre álljon�
A legközelebbi orvosi rendelő, elsősegély, telefon:

Érd
Érd Kistérségi Ügyeleti Centrum (orvosi ügyelet 24 órás)

2030, Érd Szabadság tér 9�
TELEFON:+36 23/365-274

Érd
Dr� Romics László Egészségügyi Intézmények (Szakorvosi rendelőintézet)

2030, Érd Felső út 39–41�
TELEFON:+36 23/365-232
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10.2 Csapadékvíz-elvezető rendszerek:
Zárt vízelvezető rendszer:
––  Eredeti állapot helyreállítása, amennyiben a bontás a vezetéket, vagy annak aknáját érintette� Amennyiben 
a föld alatti munkák során a csapadékvíz-elvezető rendszert 50 cm-nél jobban megközelíti a javítandó, vagy 
fektetendő közmű, vagy azt keresztezi, úgy engedélyes Intézményünktől szakfelügyeletet köteles kérni�
––  Amennyiben a közterület bontás során a csapadékvíz rendszerben károkozás történik, úgy azt az engedé-
lyes köteles Intézményünk felé jelezni� A javításokról Intézményünk intézkedik az engedélyes terhére�

Nyílt vízelvezető rendszer:
–– A vízelvezető rendszer üzemeltetője által előírtak szerint�

10.3 Zöldterületek:
––  Az alsó rész megfelelő tömörítését követően 85-90% frg� felső 15 cm-es rész termőfölddel történő feltöltése, 
majd füvesítése�
––  Amennyiben a növényzetet is érinti a bontás és annak ideiglenes, vagy végleges eltávolítására van szükség, 
úgy az csak a városi főkertész engedélyével lehetséges�

10.4 Bontások esetében mindenkor általánosan alkalmazandó:
––  Azokban az esetekben, ha a bontás során a visszatöltendő föld minősége olyan, hogy az tömörítésre nem 
alkalmas, úgy annak visszatöltését nem engedélyezzük, helyette jól tömöríthető földdel, vagy homokkal kell 
azt helyettesíteni�
––  A bontások környezetét minden esetben el kell korlátolni, és be kell tartani az ide vonatkozó szabványokat 
és előírásokat (éjszakai megvilágítás stb�)�”

4

hatással járó munkák végzése esetén a Vállalkozó költségére célszerű ezen időszakokat az érintett lakossággal helyi 
lapban, vagy televízióban előre közölni, megértésüket kérve�

10. Mellékletek:
10.1 Utak, járdák helyreállítása:

Fő és gyűjtő utak helyreállítása:
Az új vezeték építése, vagy a régi meglévő vezeték hibaelhárításának megtörténtét követően a bontás során 
keletkezett munkagödör szélein az aszfaltrétegek esetében 5 m-el nagyobb részt kell felbontani és helyreállí-
tani� a bontás széleit aszfaltvágóval kell elvágni a minél jobb, és esztétikusabb összedolgozhatóság érdekében� 
A helyreállításoknál az alábbi rétegrend visszaépítését kell elvégezni:

–– 20 cm vtg� M 56 zúzalék útalap
–– 15 cm vtg� CKT-4 útalap bitumenemulzió
–– 6 cm vtg� AC 22 kötőréteg
–– 5 cm vtg� AC 11 kopóréteg

Sávos helyreállításnál a CKT-4, az AC 22 és az AC 11 rétegek kiépítése 15-15-15 cm átlapolással történik�
Szilárd burkolattal – aszfalttal – ellátott lakóutak:
A közterületbontás megtörténtét követően a bontás során keletkezett munkagödör szélein az aszfaltré-

tegek esetében 2-2 m-el nagyobb részt kell felbontani és helyreállítani� A bontás széleit aszfaltvágóval kell 
elvágni a minél jobb, és esztétikusabb összedolgozhatóság érdekében� A 4 m szélességű (vagy keskenyebb) út 
esetén teljes szélességben helyreállítandó�

A helyreállításoknál az alábbi rétegrend visszaépítését kell elvégezni:
–– 20 cm vtg� M 56 zúzalék útalap
–– 15 cm vtg� CKT-4 útalap
––   5 cm vtg� AC 11 kopóréteg

Murvás utak: A közterületbontás megtörténtét követően a bontás során keletkezett munkagödör környé-
kéről a gödörből kikerült földet el kell távolítani, majd azon területrészen a murvás utat 5 cm vastagságban 
friss kőanyaggal kell meghinteni� Ezt követően a bontás helyén az alábbi rétegrend szerinti helyreállítást kell 
elvégezni: 20 cm vtg� M 56 zúzalék útalap
Járdák: A közterületbontás megtörténtét követően a bontás során keletkezett munkagödör környékéről a gö-
dörből kikerült földet és egyéb törmeléket el kell távolítani és a helyreállítás megtörténtét követően a bontási 
tevékenységgel érintett közterületet az alábbiakban meghatározottak szerint kell helyreállítani:
–– 20 cm vtg� M 56 zúzalék útalap
–– 3 cm vtg� 0,5-ös szemszerkezetű fektető ágyazat
–– járda szegély
–– 5 cm vtg� díszburkolattal

Aszfaltos járdák:
A közterületbontás megtörténtét követően a bontás során keletkezett munkagödör környékéről a gödörből 
kikerült földet és egyéb törmeléket el kell távolítani és a helyreállítás megtörténtét követően a bontási tevé-
kenységgel érintett közterületet az alábbiakban meghatározottak szerint kell helyreállítani:
–– 15 cm vtg� M 56 zúzalék útalap
–– 10 cm vtg� CKT-4 útalap
–– járdaszegély
–– 4 cm vtg� AC 4 aszfalt

Szilárd burkolattal ellátott közterületek bontásánál az előbbiekben leírtakon felül alkalmazandó eljárások:
Az új vezeték építése, vagy régi meglévő vezeték hibaelhárításának végzésekor a munkagödörből kikerülő 

földet, egyéb anyagokat úgy kell tárolni, hogy azok ne szennyezzék a környezetet (kitermelt anyag fóliára 
rakása stb�), valamint ne kerülhessenek bele a csapadékvíz-elvezető rendszerbe� 

Amennyiben a csapadékvíz-elvezető rendszerbe a bontásból származó anyag került, úgy annak tisztításáról, 
mosásáról Intézményünk intézkedik az engedélyes terhére� Abban az esetben, ha a kitermelt föld deponálásával 
az egy nyomon történő közlekedés nem biztosítható, a kitermelt földet a bontás helyszínéről el kell szállítani�
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(2) A HÉSZ Rendelet 7. § (10) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:
 „(10) Az építési helyen belül több épület is elhelyezhető, 
azonban legalább egy, fő rendeltetésű épületnek az utca felöli 
építési vonalon kell állnia. Átmenő telek esetén, ha több fő 
rendeltetésű épület létesül, mindkét utca építési vonala köte-
lezően tartandó.”
(3) A HÉSZ Rendelet 7. § (13) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(13) A minimális hátsókert mérete – az övezeti előírások 
eltérő rendelkezése hiányában – a tényleges építménymagas-
ság, de minimum 6 méter, kivéve, ha a hátsó telekszomszéd-
nak a hátsó telekhatáron meglévő épülete van, vagy a hátsó 
telekszomszédok együtt tervezett és megvalósuló épületeiről 
van szó. Ebben az esetben a meglévő, vagy megvalósuló épület 
hátsó falának letakarásával (a hátsókert mérete 0 m) megen-
gedhető melléképület építése� Azoknál az építési telkeknél, 
melyeknek hátsó telekhatára a vasutak területével (Kök), 
illetve a gyorsforgalmi utak (M6, M7 autópályák) területével 
határos, a hátsó telekhatárra illesztett (a hátsókert mérete 0 
m) fő rendeltetést kiszolgáló egyéb épületek (melléképület) el-
helyezhetők. Ha egy oldalhatáron álló beépítési módba sorolt 
telektömböt határoló utcaszakaszon belül egyetlen olyan köz-
benső telek van, amely mellett mindkét oldalon ugyanabba 
az építési övezetbe sorolt saroktelkek találhatók, amelyeken a 
közbenső telek hátsókerti telekhatára vonalában lévő oldalsó 
telekhatártól 3,0m-nél kisebb távolsággal elhelyezett (oldal-

határon álló) épületek vannak, akkor a közbenső telek hátsó-
kertjének legkisebb mérete 3,0m lehet.”
4. § (1) A HÉSZ Rendelet 8. § (7) bekezdésének helyé-
be a következő rendelkezés lép:
„(7) A gazdasági területek és a közfunkciójú intézmények 
kivételével az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek hom-
lokzati felületeinek anyagai: tégla, kő, fa, üveg, vakolat lehet. 
Ez utóbbinál pasztell színeket kell alkalmazni, kerülendő a 
rikító, a településképet zavaró színek használata.”
(2) A HÉSZ Rendelet 8. § (9) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(9) A gazdasági területek és a közfunkciójú intézmények 
kivételével nem alkalmazható homlokzati anyagként fémle-
mez; tetőhéjazatként: hullámpala, szürke tónusú pala, mű-
anyag hullámlemez, ipari fémlemezfedés, PVC szigetelés.”
5. § (1) A HÉSZ Rendelet 18. § (2) bekezdésének he-
lyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kertvárosias lakóterületen 1000 m2 telekterületig leg fel-
jebb 1 lakásos lakóépület; 1000 m2 felett leg feljebb 2 lakó ren-
deltetési egység építhető. Akkor is építhető 2 lakó rendeltetési 
egység, ha az adott telek területe közterület-szabályozás miatt 
csökken 1000 m2 alá. Az 1000 és 2000 m2 közötti nagyságú 
telken azonban csak egy épületben, vagy ikresen egybeépített 
épületben létesíthető a két lakó rendeltetési egység� Az 
átmenő telkek beépítésére továbbra is a 7� § (10) bekezdés 
előírása vonatkozik�”

(2) A HÉSZ Rendelet 18. § (4) bekezdésének táblázata a következő sorral egészül ki:
„AZ  ÉPÍTÉSI TELEK AZ  ÉPÜLETEK

Övezeti 
jele

beépítés
 módja

legkisebb
kialakítható területe

 (m2) 

legnagyobb
beépítettsége

(%)

legkisebb
zöldfelületi
aránya (%)

legnagyobb
szintterületi

mutató

Legkisebb – legnagyobb 
építménymagassága (m)

Lke-3/sz SZ 900 20 50 0,4 6,0”

6. § (1) A HÉSZ Rendelet 21. § (1) bekezdésének táblázatában a Vt-1 övezetre vonatkozó sor helyébe a követ-
kező sor lép:

AZ  ÉPÍTÉSI TELEK AZ  ÉPÜLETEK

Övezeti jele
beépítés
 módja

legkisebb
kialakítható 

területe
 (m2) 

Legkisebb- legna-
gyobb

beépítettsége
(%)

legkisebb
zöldfelületi
aránya (%)

legnagyobb
szintterületi

mutató

Legkisebb – legnagyobb 
építménymagassága (m)

„Vt-1 Z 600 -50 30 1,25 -7,5”

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

14/2015. (III.31.) 
önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 31/2010. (VII.20.)  önkormányzati rendelet és 
a mellékletét képező SZT-1 jelű Szabályozási Terv 

módosításáról a város több részterülete vonatozásában

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997� évi LXXVIII� tör-
vény 62� § (6) bekezdésének 6� pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011� évi CLXXXIX� törvény 13� § (1) bekezdés 
1� pontjában valamint az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997� évi LXXVIII� törvény 6� § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012� (XI�8�) Korm� rendelet 28� § (1) 
bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Pest Megye Kormányhivatala Építésügyi Hivatal Állami 
Főépítésze, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség, a Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Hatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
ság, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest 
Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szerve, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti 
és Hajózási Hivatala, és Légügyi Hivatala, Pest Megye 
Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége, a Forster 
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatá-
si Központ, a Pest Megye Kormányhivatala Kulturális 
Örökségvédelmi irodája a Pest Megye Kormányhivatala 
Érdi Járási Hivatala, Járási Építésügyi és Örökségvédel-
mi Hivatal, a Pest Megye Kormányhivatala Földhivatala, 
a Pest Megye Kormányhivatala Növény és Talajvédelmi 
Igazgatóság, a Pest Megye Kormányhivatala Erdésze-
ti Igazgatósága, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Ma-
gyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányaka-
pitányság, a Honvédelmi Hivatal Hatósági Hivatala, Pest 
Megye Főépítésze, Budapest Főváros Önkormányzata, 
Budafok-Tétény Bp� XXII� kerület Önkormányzata, 
Törökbálint Város Önkormányzata, Diósd Város Ön-
kormányzata, Halásztelek Város Önkormányzata, Száz-
halombatta Város Önkormányzata, Martonvásár Város 
Önkormányzata, Ráckeresztúr Község Önkormányzata, 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata, Tököl Város Ön-
kormányzata, valamint Sóskút Község Önkormányzata 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az e rendelethez mellékelt SZT-Mód 1-14. számú 
Szabályozási Terv részletek az Érd Megyei Jogú Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ Ren-
delet) SZT-1 jelű Szabályozási Terve vonatkozó szel-
vényeit módosítják a tervezési területek határain be-
lül. Ezzel egyidejűleg ezekre a területekre vonatkozó 
szabályozás hatályát veszti.
2. § A HÉSZ Rendelet 5. §-a helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„5. § (1)  Az építési övezetekben, illetve övezetekben közmű-
terület illetve az SZT-n meghatározott közterület szabályo-
zás végrehajtása érdekében telek az övezet előírásaitól eltérő 
nagyságban is kialakítható.
(2) Telekosztás során az övezeti minimumnál kisebb telek 
csak akkor alakítható ki, ha az eltérést előzetes geodéziai 
felméréssel bizonyíthatóan a földhivatali mérési hibahatár 
okozza.
(3) Telekosztás, telekhatár-rendezés során az érintett telek-
tömb struktúráját megbontó, pl. hegyesszöget, tompaszöget 
bezáró telekhatár nem alakítható ki.
(4) A település építési övezeteiben nyúlványos (nyeles) telek 
nem alakítható.
(5) Amennyiben az övezeti előírások másképpen nem szabá-
lyozzák, új építési telkek minimális telekszélessége  
a) oldalhatáron álló beépítés esetén: 16 m
b) szabadon álló beépítés esetén: 18 m.
(6) Lakóterületen telekegyesítéssel létrehozható új telek leg fel-
jebb az egyes építési övezetekben előírt kialakítható telekmé-
ret 3x-osa lehet, kivéve ha a telekalakítás egészségügyi, okta-
tási, szociális vagy egyházi épület létesítése céljából szükséges.   
(7) A „Tak” jellel (Telekcsoport újraosztási kötelezettség) 
megjelölt telektömbökben telekegyesítés és telekhatár-ren-
dezés végezhető, de új beépítés, meglévő épület bővítésének 
feltétele a teljes tömbre vonatkozó telekalakítás, azaz a telek-
csoport újraosztása, az építési övezetre meghatározott para-
méterek szerint.” 
3. § (1) A HÉSZ Rendelet 7. § (5) bekezdésének helyé-
be a következő rendelkezés lép:
„(5) A mozgó járműből történő árusítás kivételével Érd tel-
jes területén lakókocsi, utánfutó és egyéb közlekedési eszköz 
helyhez kötött műszaki létesítményként nem helyezhető el, és 
ilyen jelleggel elárusítóhelyként sem működtethető. E rendel-
kezést nem kell figyelembe venni Érd teljes területén az alkal-
mi rendezvények alkalmával és a Széles utcai piac területén 
az év bármely napján.”
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1. melléklet a 14/2015. (III.31.) önkormányzati rendelethez  

KÖZUTAK BESOROLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV  
ÚTHÁLÓZATI HIERARCHIÁJÁNAK MEGFELELŐEN:

Gyorsforgalmi utak:
– M6 autópálya
– M7 autópálya

Országos, I. rendű főutak:
– 6. sz. főút
– 7. sz. főút 

Országos összekötő mellékutak:
– 8103 j.: Törökbálinti út – Sóskúti út –agglomerációs belső gyűjtő út
– 8104 j.: Zámori út – 7. sz. főút elkerülő szakaszáig tervezett folytatás
– tervezett agglomerációs gyűrűút (belterületi szakasza: Ötvös utca)
– 51116 j., százhalombattai bekötőút (meglevő külterületi útszakasz a 6.sz. főúttól az ig. határig)

Települési főutak:
– Iparos utca – Bajcsy Zsilinszky u. – Riminyáki út – Diósdi u.(déli szakasza)
– Diósdi út (keleti szakasza) – Töhötöm utca – Kossuth L. u. – Vadlúd u.
– Budai út – Velencei út – Fehérvári út
– Ercsi u.
– Júlia u. és külterületi folytatása
– Szovátai út – Lőcsei út – Szent István út – Szent István híd – Elöljáró utca
– Velencei út – Tolmács utca – 7. sz. főút elkerülő szakasza

Gyűjtő és feltáró utak:
– Szövő u. – Folyondár u. – Alsóerdősor u. – Daróczi utca 
– Zengő utca – Szirtes utca – Ajnácskő utca – Csúcs utca – Drégely utca – Szendrő utca
– Kövező utca – Burkoló utca – agglomerációs belső gyűrűút
– Fuvaros utca – Aknász utca – Fűtő utca
– Kalotaszegi u..
– Bagoly u. – Kolozsvári utca – Törcsvári utca
– Tárnoki út 
– Eperfa u. – Cseresznyefa u. – Diófa u. – Ürmös u. – Csaba u.
– Felsővölgyi utca – Alsóvölgyi utca
– Kutyavári u. – Pipacs u. – Duna u.
– Vörösmarty M. u. – Főnök u. – Esküdt  u.
– Bethlen Gábor utca – Aba utca
– Jegyző u. – Fogoly utca – Pacsirta utca- Fácánköz utca
– Felső utca – Fő utca – Római út – Mecset utca
– M6 Ófalui csomópont – Vízmű – Mecset utca
– Fő utca – Molnár utca (új szakasz)
– Sugár út – Kerülő utca – folytatás az új százhalombattai útig.
– Széles utca – folytatás a Júlia utcáig
– M6 nyomvonalához kapcsolódó, új gazdasági területeket feltáró útrendszer
– 8104. j. ök. út tárnoki elkerülő szakaszának meghosszabbítása a 6. sz. főútig

Gyalogos utak, terek:
–  A meglévő és a szabályozási terven kijelölt közterek, a városközpont területén tervezett sétány és Alsó utcai tér. 

Gyalogutak külön jellel ábrázolva”
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(2) A HÉSZ Rendelet 21. § (1) bekezdésének táblázata a következő sorral egészül ki:
AZ  ÉPÍTÉSI TELEK AZ  ÉPÜLETEK

Övezeti jele beépítés
 módja

legkisebb
kialakítható 

területe
 (m2) 

Legkisebb- legna-
gyobb

beépítettsége
(%)

legkisebb
zöldfelületi
aránya (%)

legnagyobb
szintterületi

mutató

Legkisebb – legnagyobb 
építménymagassága (m)

„Vt-4/ó Z 180 80 10 - -4,5”

(3) A HÉSZ Rendelet 21. §-a a következő (11) bekez-
déssel egészül ki:
„(11) A Vt-4/ó jelű övezet a helyi védelem alatt álló Szt. Mi-
hály téri 24474 hrsz-ú ingatlan területére vonatkozik, ahol a 
beépítettség elérheti a 100%-ot, kizárólag abban az esetben, 
ha az eredeti, történelmi dokumentumokban lévő épülettö-
meg, épület homlokzat, tetőidom és közösségi rendeltetésű 
funkció valósul meg.”
7. § A HÉSZ Rendelet 23. § (16) bekezdésének helyé-
be a következő rendelkezés lép:
„(16) Az építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken 
belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő. Az 
500 m2-nél nagyobb lapostetőn minimum 100 m2 nagyságú 
extenzív vagy intenzív zöldtető létesítése kötelező, melynek 
kialakításától csak az ugyanennyi területen megvalósuló 
napenergiát hasznosító berendezések telepítése esetén lehet 
eltekinteni.” 
8. § A HÉSZ Rendelet a 24. § (11) bekezdésének he-
lyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken 
belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő. Az 
500 m2-nél nagyobb lapostetőn minimum 100 m2 nagyságú 
extenzív vagy intenzív zöldtető létesítése kötelező, melynek 
kialakításától csak az ugyanennyi területen megvalósuló 
napenergiát hasznosító berendezések telepítése esetén lehet 
eltekinteni.” 
9. § (1) A HÉSZ Rendelet 31. § (3) bekezdés c) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) alapterülete nem haladhatja meg a 40 m2-t, vagy a koráb-
ban kialakult beépítést.”

(2) A HÉSZ Rendelet 31. §-a a következő (4) bekez-
déssel egészül ki:
„(4) A meglévő pincesorok területén egyes telkek kivételes 
esetben 100 %-ban is beépíthetők, ha a telek adottságai azt 
lehetővé teszik, saroktelek, vagy a telek mérete nem éri el az 
50 m2-t, valamint a szomszédos beépítést és használatot nem 
zavarja.”
10. § A HÉSZ Rendelet 32. §-a a következő (4) bekez-
déssel egészül ki:
„(4) A Kk jelű építési övezetben lévő 3465 hrsz-ú telken 
max. 50 m magas távközlési torony elhelyezése megengedett 
a vonatkozó jogszabályok betartásával.”
11. § A HÉSZ Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen 
rendelet 1. melléklete lép.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép 
hatályba.

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester  

  távollétében:
  dr. Bács István
  alpolgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2015. március 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. március 31.

4
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

52/2015. (III.15.)
h a t á r o z a t a
Érd számít Rád!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése annak érdekében, 
hogy a helyi ifjúság a város közügyeinek tevékeny sze-
replőjévé és aktív résztvevőjévé válhasson, támogatja Érd 
Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzatának létreho-
zását� 
A Közgyűlés az ifjúsági önkormányzat megalaku-
lásának, szervei megválasztásának és működésének, 
valamint az önkormányzat és az ifjúsági önkormány-
zat együttműködésének alapvető kereteit a határozat 
mellékletét képező Alapokmány szerint állapítja meg�

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
ifjúsági önkormányzat létrehozásához szükséges továb-
bi intézkedéseket megtegye, illetve annak működésével 
kapcsolatosan az Alapokmányban foglaltak szerint eljár-
jon�
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget 
vállal arra, hogy az ifjúsági önkormányzat működésé-
hez szükséges forrást a mindenkor hatályos költség-
vetési rendeletében biztosítja, figyelembe véve az ön-
kormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit és az 
önként vállalt feladataira fordítható forrás összegét�  
Határidő: a döntés továbbítására – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester 

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester  

4

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

53/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

elvi döntés meghozataláról az Érd Aréna melletti 
18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztési 

koncepciójáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elvi döntést hoz ar-
ról, hogy az Érd Aréna melletti, 18778/1 hrsz-ú ingatlan 
fejlesztési koncepcióját az alábbi fő szempontok figyelem-
be vételével  kell meghatározni: 

–– szálláshely (hotel, szálló) létrehozása,
–– sport rehabilitációs részleg megépítése,
–– strand építése,
–– edzőcsarnok megépítése,
–– konferencia központ (üzleti negyed) létrehozása,
–– inkubátorház létesítése,
–– kereskedelmi egységek létrehozása,
–– egyéb, a lakosság számára ingyenesen igénybe vehe-

tő szabadidős területek kialakítása�
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy fenti koncep-
ció megvalósítása érdekében kezdjen tárgyalásokat, és 
annak menetéről számoljon be a Közgyűlésnek�
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

54/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város teljes területére vonatkozó 
Településszerkezeti Terv elfogadásáról szóló 
233/2010. (VII.19.) határozat módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 233/2010� (VII�19�) 
KGY� határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Ter-
vet a következőképpen módosítja:
1�  A Közgyűlés a Településszerkezeti Terv módosításo-

kat a mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá�
2�  A 233/2010� (VII�19�) KGY� határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti Terv az 1� mellékletben lehatárolt 
1–4� sz� részterületeken az abban foglalt tartalommal 
módosul�

3�  A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a hatályos Települész-
szerkezeti Tervlap 2� pontban meghatározott területe-
ire vonatkozó részét hatályon kívül helyezi�

4�  A határozat 2� melléklete a településszerkezeti terv le-
írása� Az 1� mellékletben beszámozott területfelhasz-
nálás változással érintett területeken belül a terület-
felhasználások a leírás szerint módosulnak�

Jelen határozat mellékletét képezi: 1� melléklet TSZT-
mod-2014/1-4 jelű Településszerkezeti Terv módosítá-
sok tervlapjai� 2� melléklet a településszerkezeti terv le-

írása� A határozat a mellékletekkel együtt érvényes, azzal 
együtt alkalmazandó�
Jelen határozat a kihirdetést követő 30� napon lép hatályba�
Határidő: a döntés továbbítására – 15 nap 
Felelős: T� Mészáros András polgármester

55/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

pályázati felhívás elfogadásáról, új hulladékkezelési 
technológiát alkalmazó hulladék feldolgozó üzem 

létrehozására
1� Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlé-
se a határozat melléklete szerinti tartalommal az Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
13/2012� (III�27�) számú rendelet alapján pályázatot ír ki 
az érdi 0110/103 hrsz-ú külterületi ingatlanának hasz-
nosítására új hulladékkezelési technológiát alkalmazó 
hulladék feldolgozó üzem létrehozása céljából� Felkéri a 
Polgármestert, hogy a pályázati felhívás két országos na-
pilapban legalább három alkalommal történő megjelen-
tetéséről gondoskodjon�
2� Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű-
lése a beérkezett pályázatok értékelésére munkacsopor-
tot hoz létre az alábbi összetételben:

–– Simó Károly alpolgármester
––  Fülöp Sándorné, a Környezetvédelmi és Mezőgaz-
dasági Bizottság elnöke
––  Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 
elnöke
––  Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési 
és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
––  Szűcs Gábor, képviselő
––  Szamek Zsolt, az ÉTH ügyvezetője                                    

3� A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szomszédos települések polgármestereivel tárgyalásokat 
kezdeményezzen az új hulladékkezelési technológiát al-
kalmazó hulladék feldolgozó üzem létesítésével kapcso-
latban�
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

56/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

a 6199/6 helyrajzi számú közterület elnevezéséről
1� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterületek el-
nevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás sza-
bályairól szóló 11/2014� (V�28�) önkormányzati rendelet 
10� § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva az Érd, 
6199/6 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant „Debrői-
köz”-nek nevezi el� 
2� A Közgyűlés az Érd, 6199/6 helyrajzi számon nyilván-
tartott ingatlan megjelölését kivett közterületként hatá-
rozza meg� 
Határidő: a döntés földhivatali továbbítására – 15 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

57/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

háziorvosi rendelők létesítéséről a Felső u. 43. szám 
alatti ingatlanon

1� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó kötelezettségét a 2� (dr� Schütz 
István), a 3� (dr� Kiss József) és a 4� (dr� Deák Eszter) szá-
mú felnőtt háziorvosi körzet tekintetében az érdi ingat-
lan-nyilvántartásban 22773 helyrajzi számon feltüntetett 
Érd, Felső u� 43� szám alatt elhelyezkedő ingatlanon léte-
sítendő Egészségházban kívánja ellátni�
2� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a DELFINTEL 
Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Kor-
látolt Felelősségű Társasággal (2030 Érd, Harangvirág 
utca 31�), mint beruházóval szerződést köt, melynek ér-
telmében az egészségügyi alapellátási kötelezettségét 
oly módon látja el, hogy az 1� pont szerinti ingatlanon 
létesítendő Egészségházban ingyenesen 25 évre szóló ha-
szonélvezeti jogot kap három felnőtt orvosi rendelőre, és a 
hozzájuk tartozó helyiségcsoportra� A Közgyűlés azzal a 
feltétellel támogatja az Egészségház létrehozását, ameny-
nyiben az legkésőbb 2016� október 31-ig használatbavétel 
tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítványt az illeté-
kes hatóságtól megkéri�
3� A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
Egészségház megvalósításához szükséges szerződéseket 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal aláírja, il-
letve a további nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye�
Határidő: határozat közlésére azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester
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58/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

mobil távközlési szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, 
áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési 

fedezetének biztosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a mobil távközlé-
si szolgáltatás igénybevételéhez szükséges évi nettó 10 
millió forint összegű forrást az Önkormányzat 2015� évi 
költségvetésében és az azt követő 2016� és 2017� évi költ-
ségvetésekben biztosítja�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

59/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Újság kiadásához szükséges áthúzódó 
kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének 

biztosítására, valamint tájékoztató az Érdi Újság 
kiadására lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményéről
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Újság komp-
lex szerkesztési, tartalmi, nyomdai előállítása és terjeszté-
se tárgyában kötendő, egy éves időtartamú szerződéshez 
szükséges forrást 6�225 eFt+ÁFA összegben a 2016� évi 
költségvetésben biztosítja�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

60/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány 
támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium Alapítvány részére intézményi búto-
rok beszerzéséhez, illetve felújításához 350�000 forint, 
a Lubaczowi testvériskolai látogatás költségeire pedig 
200�000 forint, mindösszesen 550�000 forint összegű tá-
mogatást biztosít�
A támogatás fedezete a 2015� évi költségvetési rendelet-
ben a 6� számú melléklet K512 során rendelkezésre áll�
Határidő: határozat közlésére: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

61/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarok Öröksé-
ge Alapítvány, mint a Pesovár Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskola fenntartója részére a Kisforrás Néptáncegyüttes 
külföldi bemutatkozó turnéjához 200�000 forint támo-
gatást biztosít�
A támogatás fedezete a 2015� évi költségvetési rendelet-
ben a 6� számú melléklet K512 során rendelkezésre áll�
Határidő: határozat közlésére: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

62/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

a 2015. évi közfoglalkoztatási program 
megvalósításához szükséges önrész biztosításáról 

szóló 31/2015. (II.26) számú határozat módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015� évi közfog-
lalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész 
biztosításáról szóló 31/2015� (II�26) számú határozatát 
az alábbiak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal 
arra, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 
közcélú foglalkoztatás pályázatának önrészéhez szükséges 
fedezetet az intézményi, illetve hivatali igények figyelem-
bevételével (6-8 órás foglalkoztatás, 6 hónap időtartam) 
14.063.535,- forint összegben biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a határo-
zatnak megfelelő előirányzat-módosítást a költségvetési ren-
deleten vezesse át az általános tartalék terhére.”
Határidő: 2015� évi költségvetés soron következő módo-
sítása
Felelős: T� Mészáros András polgármester

63/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

a közcélú foglalkoztatás pályázat önrészéhez szükséges 
fedezetet  biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal 
arra, hogy az önkormányzat 2015� évi költségvetésében 
a közcélú foglalkoztatás pályázatának önrészéhez szük-
séges fedezetet az intézményi igény figyelembevételével 
(6-8 órás foglalkoztatás, 5 hónap időtartam) 3�593�637,- 
forint összegben biztosítja�
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatá-
rozatnak megfelelő előirányzat-módosítást a költségveté-
si rendeleten vezesse át az általános tartalék terhére�
Határidő: 2015� évi költségvetés soron következő módosítása
Felelős: T� Mészáros András polgármester

64/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg 
egyes keretek közötti felosztásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 
2015� évi költségvetésében a civil szervezetek támogatá-
sára elkülönített összeget az alábbiak szerint osztja fel az 
egyes keretek között:
Természet és környezetvédelmi keret:  1.000.000,- Ft,
Egészségügyi keret: 750.000,- Ft,
Szociális keret: 750.000,- Ft,
Kulturális keret: 4.000.000,- Ft,
Sport és ifjúsági keret:  3.000.000,- Ft,
Közrendvédelmi keret:  500.000,- Ft,
Összesen:  10.000.000,- Ft.
Határidő: a döntés továbbítására 8 nap
Felelős: T� Mészáros András polgármester

65/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

pályázat kiírásáról a Szepes Gyula Művelődési Köz-
pont intézményvezetői feladatainak ellátásáról 

1� Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális in-
tézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a köz-
művelődésről szóló 1997� évi CXL� törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� 
törvény végrehajtásáról rendelkező 150/1992� (XI�20�) 
Korm� rendelet alapján a Szepes Gyula Művelődési Köz-
pont (Érd, Alsó u� 9�) intézményvezetői álláshelyének 
betöltésére 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 benyújtott pályázatok véleményezésére a következő ösz-
szetételű bizottságot hozza létre:

–– Dr� Bács István,
–– Kéri Mihály,
–– Körmöczi Józsefné,
––  a Szepes Gyula Művelődési Központ Közalkalma-
zotti Tanácsának elnöke: Wolf Katalin,
–– a Magyar Népművelők Egyesületének képviselője�

Határidő: a pályázati kiírás továbbítására – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

66/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támo-
gatására kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Óvodai kapacitás-
bővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázati 
felhívásra a Darukezelő utcai óvoda (2030 Érd, Daruke-
zelő utca 1�, hrsz�: 1122/2) építésének finanszírozására 
benyújtott pályázatot, és a 36�193�852,- Ft önrész bizto-
sítására vonatkozó polgármesteri kötelezettségvállalást 
jóváhagyja�
A Közgyűlés a pályázati önrész összegét az önkormány-
zat 2015� évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
biztosítja� 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
további intézkedések megtételére, a szükséges nyilatko-
zatok megtételére�
Határidő: azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

67/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

iskola- és ifjúság egészségügyi feladatok ellátására 
kötött szerződés megszüntetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr� Kozaróczy Ká-
rollyal, a Pedi-Med Bt� házi gyermekorvosával iskola- és 
ifjúság egészségügyi feladatok ellátására a 209/2010� 
(VI�24�) határozattal megkötött feladat-ellátási szerző-
dést 2015� április 30� nappal megszünteti� 
Határidő: folyamatos
Felelős: T� Mészáros András polgármester

68/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

egyes önkormányzati intézmények 2015. évi belső 
ellenőrzési tervének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény, valamint az Intézményi Gondnok-
ság 2015� évi módosított belső ellenőrzési tervét a határo-
zat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja�
Határidő: azonnal
Felelős: Mecsériné dr� Szilágyi Erzsébet jegyző



29

III. MELLÉKLETEK V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM – 2015. MÁRCIUS 31.ÉRDI KÖZLÖNY

28

V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM – 2015. MÁRCIUS 31.

69/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 
2014. évben 2012/21/EU bizottsági határozat 

alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámoló 
elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesz-
tési és Szolgáltató Kft� részére 2014� évben a 2012/21/
EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról 
szóló beszámolót elfogadja�
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót 
az európai uniós források felhasználásáért felelős minisz-
ternek küldje meg�
Határidő: határozat közlésére 2015� március 30�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

70/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

a Központi Ügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a központi orvosi 
ügyeleti tevékenységet ellátó INTER-AMBULANCE 
Zrt� 2014� évi szakmai tevékenységéről szóló beszámo-
lóját elfogadja�
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

71/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2014. 
évi szakmai tevékenységéről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyről 
szóló 1997� évi CLIV� törvény 155� § (1) bekezdése sze-
rinti fenntartói hatáskörében eljárva a Dr� Romics László 
Egészségügyi Intézmény 2014� évi szakmai beszámolóját 
elfogadja�
Határidő: a döntés továbbítására – 2015� március 31�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

72/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

a Fogorvosi Ügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogorvosi ügyeleti 
tevékenységet ellátó SZÉP ÉS ÉP FOG Kft� 2014� évi 
szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja�
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

73/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

a Kemencés és Lakoma Kft. Városi Galéria működte-
tésével kapcsolatos 2014. évi szakmai beszámolójának 

és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lako-
ma Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Városi Galéria 
2014� évi működtetésével kapcsolatos szakmai beszámo-
lóját és pénzügyi elszámolását elfogadja�
Határidő: a döntés továbbítására – a március 31�
Felelős: T� Mészáros András polgármester

74/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Mél-
tatlansági Bizottság

2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadá-
sáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vagyonnyilatkoza-
ti, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2014� 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja�

75/2015. (III.26.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Újság működésével kapcsolatos döntés meg-
hozataláról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az új kiadót, 
a Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft-t, hogy 
Bognár Nándorral, az Érdi Újság felelős szerkesztőjével 
kösse meg a megbízási szerződést�
Határidő: határozat közlésére azonnal
Felelős: T� Mészáros András polgármester

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester  

   távollétében
  dr. Bács István
   alpolgármester
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ÉRDI MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI 
ÖNKORMÁNYZATA 

 
 

P R E A M B U L U M 
 
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése értelmében, 

hagyományteremtő szándékkal, a 2015. évben első alkalommal diákpolgármester, 

diák-alpolgármester és diákképviselő-testület választásra kerül sor. 

 

E választás célja, hogy Érd Megyei Jogú Város diáktársadalma választott 

képviselői révén a város közügyeinek tevékeny szereplőjévé válhasson, szerepet 

kaphasson a diákságot érintő döntések előkészítésében, valamint felhatalmazást 

nyerjen az érdi diákság többsége által támogatott program megvalósításához. 

 

Az érdi középiskolában tanuló diákok által megválasztott diákpolgármester és 

testülete tevékeny részt vállal nemzeti és érdi értékeink megőrzésében, a nemzet 

és a város hagyományainak ápolásában. 

 

A választás szabályait, menetét jelen Alapokmány rögzíti abból a célból, hogy a 

választó diákpolgárok, a jelöltek és a jelölők, valamint a választásban résztvevő 

szervek egységes, áttekinthető és egyszerű eljárási szabályok alapján, pontosan 

meghatározott keretek között, pártpolitizálástól mentesen gyakorolhassák a 

választásokkal kapcsolatos jogaikat.  

 

Jelen Alapokmány lehetővé teszi az érdi diáktársadalom számára, hogy választás 

útján, az itt leírt módon és feltételek mellett diákpolgármestert s vele együtt 

alpolgármestert, valamint diákképviselő-testületet válasszon, amely személyek és 

testület mandátuma egy évig, a következő választásig tart. 
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I. 
 
A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS ALAPELVEI 
 
 A választási eljárás során az abban résztvevőknek a következő alapelveket kell 

érvényre juttatniuk:  
 

a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás 
megakadályozása,  

b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a 
szavazásban,  

c) esélyegyenlőség a jelöltek között,  
d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,  
e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálás,  
f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.  

 
 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 
 A választás időpontját Érd Megyei Jogú Város Polgármestere tűzi ki.  
 A választáson induló jelöltek kiválasztására, valamint a jelöltek testületi 

listájának összeállítására a választás kitűzésének napjától, azaz március 16-ától 
április 30-áig van lehetőség.  

 Választójoggal rendelkezik valamennyi, érdi középiskolában tanuló diák. 
 Diákpolgármester az a választáson induló diákpolgármester-jelölt lehet, aki a 

választáson a legtöbb érvényes szavazatot kapja. 
 Diák-alpolgármester az a választáson induló diákpolgármester-jelölt lehet, aki 

a választáson a második legtöbb érvényes szavazatot kapja. 
 Szavazategyenlőség esetén a szavazást abban az esetben kell ismételni, ha  

 a diákpolgármester-jelöltek között a legtöbb szavazatot kapó jelöltek 
szavazatszáma megegyezik; 

 a diákképviselői listán az 5. és 6. legtöbb szavazatot kapott jelölt 
szavazatszáma megegyezik 

 A megismételt szavazáson csak az azonos szavazatszámot kapott jelöltek 
vesznek részt. 

 A megismételt szavazás időpontját Érd Megyei Jogú Város polgármestere 
határozza meg. 
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A DIÁKPOLGÁRMESTER-JELÖLT 
 
 Minden érdi középiskola jogosult diákpolgármester-jelölteket állítani. 
 A jelölések folyamatát a jelölésre jogosult iskolák saját hatáskörben szervezik. 
 A jelölésre jogosult iskolák maximum két-két jelöltet indíthatnak.  
 Diákpolgármester-jelölt az az érdi, a választás évében nem végzős évfolyamba 

járó középiskolás tanuló lehet, aki megfelel a jelen Alapokmányban foglalt 
feltételeknek, valamint aláírásával elfogadja a jelen Alapokmányban 
foglaltakat. 

 A választáson induló diákpolgármester-jelöltek 5 fős diákképviselő-jelölti 
listát állítanak.  

 Valamennyi diákpolgármester-jelöltnek jogában áll kampánystábot 
létrehoznia. 

 
VÁLASZTÁSI FELKÉSZÍTÉS 
 
 Valamennyi diákpolgármester-jelölt, valamint a jelöltek által összeállított 

listákon szereplő valamennyi diákképviselő-jelölt egy hetes felkészítő 
táborozáson vesz részt, amelynek költségeit Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere a polgármesteri keret terhére finanszírozza. 

 A táborozás időpontja: 2015. augusztus 8-14.  
 
 
A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY  
 
1. Általános rendelkezések 
 
 A polgármesterjelöltek és a listáikon szereplő személyek választási kampányt 

folytathatnak a kampányra megjelölt kampányidőszakban, a jelen 
Alapokmányban rögzített feltételek mellett. 

 A választási kampány a választás napját megelőző 30. napon 08.00 órakor 
indul és a választást megelőző napon, 20.00 órakor ér véget. 

 Választási kampány ez idő alatt a hét minden napján folytatható.  
 Választási kampány folytatható a választás által érintett oktatási 

intézményekben, internetes felületeken és a város által fenntartott médiában. 
 A közterületeken tilos választási plakátokat elhelyezni. 
 Az oktatási intézményekben választási kampány az órák közötti szünetekben 

és a tanítási idő után folytatható. 
 A kampány a fogadó iskola napirendjét nem zavarhatja. Ezért az oktatási 

intézményekben való kampányolásnál a kampánystáb vezetője előzetesen 
egyeztetni köteles az adott intézmény vezetőivel. 
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 A diákpolgármester-választás hivatalos logójának és a város címerének 
minden egyes kampányanyagon (pl. szórólap, honlap, kampányfilm, stb.) 
meg kell jelennie.  

 A diákpolgármester-jelöltek azonos megjelenési lehetőséget kapnak az Érd 
Médiacentrum valamennyi felületén (TV, rádió, honlap). 

 Valamennyi diákpolgármester-jelölt a kampányához támogatókat szerezhet. 
 A támogatás nem lehet közvetlenül anyagi természetű. 
 Az iskolák közötti választási szövetség nem megengedett. 
 A diákpolgármester-jelöltek a kampány zárásaként nyilvános választási 

vetélkedőn vesznek részt, amelyen 
 

1. bemutatják kampányfilmjüket (max. 2 perc) 
2. várostörténeti vetélkedőn vesznek részt 
3. jelölti kampánybeszédet tartanak, amelynek során ismertetik 

programjukat (max. 5 perc) 
4. jelölti vitán vesznek részt. 

 
 A választási vetélkedőt moderátor vezeti. 
 A választási vetélkedőn minden jelölt számára azonos megszólalási idő 

biztosított. 
 A választási vetélkedő színhelye a Polgárok Háza díszterme. 
 A választási vetélkedő nyilvános, amelyet az Érd Televízió élőben közvetít. 

  
 
2. Egyéb rendelkezések 
 
 A diákpolgármester és diákképviselő választáson induló személyek 

aláírásukkal magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen Alapokmány 
Függelékében szereplő Etikai Kódex iránymutatásait. 
 

 A választási kampány és a működés során tilos 
 a pártpolitizálás, 
 a negatív kampány, 
 a személyiségi jogokat sértő tartalom, 
 a másik iskolát sértő, lejárató tartalom, 
 a másik jelöltet sértő, lejárató tartalom, 
 a trágár, durva kifejezések használata, 
 a többi jelölt kampányának bojkottálása. 

 
 A tilalmak megszegését bejelentés alapján az Etikai Bizottság vizsgálja. 

 
 Az Etikai Bizottságban a KLIK Érdi Tankerülete, a jelöltállításra jogosult 

középiskolák és a Polgármesteri Kabinet egy-egy fővel képviselteti magát. 



ÉRDI KÖZLÖNY

34 35

III. MELLÉKLETEKV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM – 2015. MÁRCIUS 31. V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM – 2015. MÁRCIUS 31.

- 2015.munkaanyagmm 
 

 

 

 
„ÉRD SZÁMÍT RÁD!” 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATA 
ALAPOKMÁNY 

5 

 Bejelentést a választáson diákpolgármester-jelöltként induló személyek, a 
jelöltek listáin szereplő személyek, és a választásban részt vevő intézmények 
megbízott képviselői tehetnek. 

 Az Etikai Bizottság a jelen Alapokmányban és az annak Függelékében 
szereplő Etikai Kódexben foglaltak alapján hoz döntést az egyes ügyekben. 

 A diákpolgármester-jelöltek a választási kampányban az Érd Megyei Jogú 
Város Közgyűlése által jóváhagyott költségvetési kereten belül, az alább 
felsorolt témákban tehetnek vállalásokat, azaz a választási programokat e 
témák alapján kell kialakítani: 
 

 ifjúsági, sport és kulturális rendezvények 
 egészségügy 
 városfejlesztés 
 környezetvédelem 
 városi és testvérvárosi kapcsolatok 
 nemzeti és helyi hagyományok ápolása 
 

 
 Minden egyéb területet érintő, valamint a reálisan nem megvalósítható 

kampányígéret az Alapokmány megsértésének minősül.  
 
 
A VÁLASZTÁS 
 
 A diákpolgármester-jelöltre és a képviselői listára az érdi középiskolák 

hallgatói jogviszonyban álló 9-12. évfolyamon tanuló diákjai szavazhatnak. 
 A szavazás titkos és önkéntes. 
 A szavazásra jogosultak két listára szavaznak, melyek közül az egyiken 

 
 a diákpolgármester-jelöltek 

 
a másikon  

 a diákképviselő-jelöltek 
 
neve van feltüntetve abc-sorrendben. 
 

a) A választást valamennyi érdi középiskolában azonos időpontban kell 
megtartani. 

b) A szavazás szavazóhelyiségekben történik, minden középiskolai 
osztályterem egy-egy szavazóhelyiség. 

c) A választás zavartalan és szabályos lebonyolításáért 
szavazóhelyiségenként az intézmény vezetője által felkért pedagógus 
felel. 
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d) A választásban résztvevő középiskolák eltérő diáklétszáma okán a 
szavazatok összeszámolása súlyozva történik a jelen Alapokmány 
Függelékében meghatározott módon. 

e) Valamennyi középiskola öt fős Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. 
A Bizottság munkáját a Jegyző által megbízott jegyzőkönyvvezető 
segíti. 

f) A Szavazatszámláló Bizottság a tagjai közül Bizottsági Elnököt választ. 
g) A Szavazatszámláló Bizottság tagjai Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 

által vezetett felkészítésen vesznek részt. 
h) A Szavazatszámláló Bizottságnak nem lehet tagja az a személy, aki 

diákpolgármester-jelöltként vagy diákképviselő-jelöltként indul a 
választáson. 

i) A szavazás szavazólapokon – a jelen Alapokmány Függelékében 
közzétett minták alapján – történik. 

j) A szavazólapokat borítékban az erre a célra létrehozott szavazóurnába 
kell bedobni. 

k) A szavazás végeztével a lezárt szavazóurnát a Szavazatszámláló 
Bizottság elnökének kell átadni. 

l) A Szavazatszámláló Bizottság a szavazatok összeszámolását követően 
kitölti a jelen Alapokmány Függelékében található minta szerinti 
szavazatösszesítő lapot, amelyet a Szavazatszámláló Bizottság elnöke 
lezárt, az adott oktatási intézmény hivatalos pecsétjével ellátott 
borítékban Érd Megyei Jogú Város jegyzőjének köteles eljuttatni a 
választás napján 14.00 óráig.  
 

 A beérkező szavazatokat Érd Megyei Jogú Város jegyzője összesíti. A 
választások eredményéről jegyzőkönyvet állít ki. 

 Érd Megyei Jogú Város Diákpolgármester-választásának végeredményét Érd 
Megyei Jogú Város Jegyzője és Polgármestere közösen hirdeti ki a választás 
napján, 18 órakor a Polgárok Háza dísztermében, amely eseményt az Érd 
Televízió élőben közvetíti. 

 A választáson nyertes Diákpolgármester és testülete a választás 
eredményének kihirdetését követően esküt tesz és átveszi hivatalos 
megbízólevelét. 
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II. 
 

A DIÁKPOLGÁRMESTER 
 
 Diákpolgármester az a személy, aki a diákpolgármester-választáson a jelen 

Alapokmányban foglaltak szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapja. 
 A Diákpolgármester mandátuma egy évig, az eskütételtől a következő 

választás eredményének kihirdetéséig tart. 
 A Diákpolgármester újraválasztható, amennyiben a választáson való indulása 

nem ütközik a jelen Alapokmányban foglalt egyéb rendelkezésbe. 
 A Diákpolgármester mandátuma megbízatása lejárta előtt megszűnik, 

amennyiben 
 

a) nem Érden folytatja tanulmányait 
b) a diákpolgármesteri tisztséghez méltatlan magatartást tanúsít 
c) lemond mandátumáról 
d) nem teljesíti a jelen Alapokmányban foglalt kötelességeit 
e) tőle a diákképviselő-testület 2/3 többségben, titkos szavazással 

megvonja a bizalmat. 
 
 Amennyiben a Diákpolgármester mandátuma megbízatása időtartamán belül 

a fenti okok valamelyike miatt megszűnik, tisztségét a diák-alpolgármester 
veszi át.  

 
 
 
A DIÁKPOLGÁRMESTER JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 
 A Diákpolgármester mandátumának időtartama alatt képviseli az érdi 

diákság érdekeit.  
 A Diákpolgármester szavazati joggal tagja és vezetője a diákképviselő-

testületnek. 
 A Diákpolgármester jogosult diákképviselő-testületi ülés összehívására, az 

ülés levezetésére. 
 A Diákpolgármester köteles legalább kéthavonta egyszer diákképviselő-

testületi ülést összehívni. 
 A Diákpolgármester a diákképviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult 

az érdi diákságot érintő kérdésben javaslatot benyújtani Érd Megyei Jogú 
Város polgármestere részére. 

 Amennyiben Érd Megyei Jogú Város polgármestere az érdi diákságot érintő 
kérdésről szóló határozati javaslatot befogadja és azt Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése elé terjeszti, úgy a Diákpolgármester – meghívás alapján – a 
javaslatot képviselheti Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésén. 

 A Diákpolgármester a nyilvánosság előtt képviseli a diákképviselő-testület 
döntéseit, határozatait. 
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  A Diákpolgármester a diákképviselő-testület döntéseiről, a testületi ülésekről 
közlemény, sajtónyilatkozat formájában vagy sajtótájékoztató keretében 
köteles és jogosult tájékoztatást adni az érdi sajtó számára. 

 A Diákpolgármester felelős szerkesztője a diákképviselő-testület saját 
honlapjának és facebook-oldalának. 

 A Diákpolgármester jogosult tanácskozási joggal részt venni Érd Megyei Jogú 
Város Közgyűlésén, illetve a bizottsági üléseken, azokon szót kérhet az érdi 
diákságot érintő napirendek esetében.  

 A Diákpolgármester jogosult előzetes konzultációra megkapni és 
véleményezni az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjesztendő, az érdi 
diákságot érintő előterjesztéseket. 

 A Diákpolgármester részt vesz a jelen Alapokmány Függelékében felsorolt 
városi ünnepségeken, azokon – felkérés alapján – beszédet mondhat. 

 A Diákpolgármester jogosult az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala által a hivatali teendők ellátáshoz számára biztosított mobiltelefon és 
laptop használatára. 

 
A DIÁK-ALPOLGÁRMESTER 
 
 Diák-alpolgármester az a személy, aki a diákpolgármester-választáson a jelen 

Alapokmányban foglaltak szerint a második legtöbb szavazatot kapja. 
 A diák-alpolgármester mandátuma egy évig, az eskütételtől a következő 

választás eredményének kihirdetéséig tart. 
 A diák-alpolgármester szavazati joggal tagja a diákképviselő-testületnek. 
 A diák-alpolgármester köteles részt venni a Diákpolgármester által 

összehívott diákképviselő-testületi üléseken. 
 A diák-alpolgármester a Diákpolgármester akadályoztatása, illetve a 

Diákpolgármester mandátumának idő előtti megszűnése esetén gyakorolja a 
Diákpolgármester jogait és kötelességeit. 

 A diák-alpolgármester jogosult tanácskozási joggal részt venni Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlésén, illetve a bizottsági üléseken, azokon szót kérhet a 
diákságot érintő napirendek esetében. 

 A Diák-alpolgármester részt vesz a jelen Alapokmány Függelékében felsorolt 
városi ünnepségeken, azokon – felkérés alapján – beszédet mondhat. 

 A diák-alpolgármester mandátuma megbízatása lejárta előtt megszűnik, 
amennyiben 

 
a) nem Érden folytatja tanulmányait 
b) a diák-alpolgármesteri tisztséghez méltatlan magatartást tanúsít 
c) lemond mandátumáról 
d) nem teljesíti a jelen Alapokmányban foglalt kötelességeit 
e) tőle a diákképviselő-testület egyszerű többségben, titkos szavazással 

megvonja a bizalmat. 
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 Amennyiben a diák-alpolgármester mandátuma megbízatása időszakán belül 
a fenti okok valamelyike miatt megszűnik, helyére a Diákpolgármester a 
diákképviselő-testület tagjai közül új diák-alpolgármestert nevez ki.  

 Amennyiben a diák-alpolgármester megbízatása a diákképviselő-testület 
döntése értelmében szűnik meg, a diák-alpolgármester testületi tagként 
dolgozhat tovább. 

 A diák-alpolgármester – a Diákpolgármester megbízásából, vagy annak 
akadályoztatása esetén – a diákképviselő-testület döntéseiről, a testületi 
ülésekről közlemény, sajtónyilatkozat formájában vagy sajtótájékoztató 
keretében köteles és jogosult tájékoztatást adni az érdi sajtó számára. 

 A Diák-alpolgármester jogosult az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala által a hivatali teendők ellátáshoz számára biztosított mobiltelefon és 
laptop használatára. 

 A diákpolgármesteri és a diák-alpolgármesteri tisztség egyidejű 
betöltetlensége esetén a diákpolgármesteri feladatokat a legidősebb 
diákképviselő látja el. 

 
 
A DIÁKKÉPVISELŐ  
 
 A diákképviselő mandátuma egy évig, az eskütételtől a következő választás 

eredményének kihirdetéséig tart. 
 A diákképviselő szavazati joggal tagja a diákképviselő-testületnek. 
 A diákképviselő köteles részt venni a Diákpolgármester által összehívott 

diákképviselő-testületi üléseken. 
 A diákképviselő köteles ellátni azokat a feladatokat, amelyekkel a 

diákképviselő-testület döntése alapján a Diákpolgármester megbízza. 
 A diákképviselő jogosult tanácskozási joggal részt venni Érd Megyei Jogú 

Város közgyűlésén, illetve a bizottsági üléseken, azokon szót kérhet az érdi 
diákságot érintő napirendek esetében.  

 A diákképviselő részt vesz a jelen Alapokmány Függelékében felsorolt városi 
ünnepségeken. 

 A diákképviselő mandátuma megbízatása lejárta előtt megszűnik, 
amennyiben 

 
a) nem Érden folytatja tanulmányait 
b) a diákképviselői tisztséghez méltatlan magatartást tanúsít 
c) lemond mandátumáról 
d) nem teljesíti a jelen Alapokmányban foglalt kötelességeit 
e) tőle a Diákpolgármester megvonja a bizalmat. 
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A DIÁKKÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
 A diákképviselő-testületet a tagok eskütételét követően megalakultnak kell 

tekinteni. 
 A diákképviselő-testület tagja a Diákpolgármester, a diák-alpolgármester és az 

5 diákképviselő.  
 A diákképviselő-testület munkájában – a Diákpolgármester felkérése alapján – 

az érdi általános iskolák egy-egy diákképviselője tanácskozási joggal vehet 
részt. 

 A diákképviselő-testület munkájában a Polgármesteri Kabinet vezetője, illetve 
az általa erre kijelölt személy tanácskozási joggal vehet részt. 

 A diákképviselő-testületi ülést a Diákpolgármester hívja össze. 
 A diákképviselő-testület legalább kéthavonta egyszer ülésezik. 
 Diákképviselő-testületi ülést különösen indokolt esetben a diákképviselő-

testületi tagok kétharmada kezdeményezheti. 
 A diákképviselő-testület a döntéseit – a jelen Alapokmányban külön nem 

szabályozott kérdésekben – egyszerű többséggel hozza. 
 A diákképviselő-testület a mandátuma kezdetétől számított egy hónapon 

belül Szervezeti és Működési Szabályzatot készít, amelyet Érd Megyei Jogú 
Város polgármesterének nyújt be jóváhagyásra. 

 A diákképviselő-testületet, annak döntéseit a Diákpolgármester – 
akadályoztatása esetén a diák-alpolgármester – képviseli. 

 A diákképviselő-testületi ülések nyilvánosak, kivéve a személyi kérdéseket. 
 A diákképviselő-testület köteles saját honlapot és facebook-oldalt üzemeltetni. 
 A diákképviselő-testületi ülésekről a testületi titkár jegyzőkönyvet köteles 

készíteni, amelyet Érd Megyei Jogú Város honlapján, az Érd Médiacentrum 
hírportálon és saját honlapján nyilvánosságra kell hozni a testületi ülést 
követő  öt napon belül. 

 A diákképviselő-testület köteles referenseket választani tagjai közül az alábbi 
területeken: 

 
a) ifjúsági és kulturális ügyek 
b) sport- és egészségügy 
c) városfejlesztés 
d) környezetvédelem 
e) városi és testvérvárosi kapcsolatok 
f) sajtókapcsolatok 
g) testületi titkár 
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III. 

 
AZ IFJÚSÁGI ÖNKROMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE 

 
 Az ifjúsági önkormányzat működéséhez szükséges költségvetési forrást Érd 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos költségvetése 
biztosítja, melynek összegét minden évben Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése határozza meg a költségvetési bevételek és kiadások 
figyelembevételével a Polgármester előterjesztése alapján.  

 A diákképviselő-testület rendelkezésére álló költségvetési forrás 2015-ben Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében 10.000.000 (azaz 
tízmillió) forint. 

 A diákképviselő-testület a költségvetési forrás felhasználásáról részletes 
költségvetési tervet készít. 

 A költségvetési forrás felhasználásáról szóló tervről a városi diákképviselő-
testület 2/3-os többségű szavazással dönt a költségvetési keretösszeg erejéig, a 
jelen Alapokmányban megfogalmazott célok figyelembevételével, és az így 
elfogadott tervet jóváhagyásra a Polgármester elé terjeszti.  

 Az ifjúsági önkormányzat számára biztosított költségvetési összeg csak az érdi 
diákság érdekében, az Alapokmányban meghatározott módon és területeken 
használható fel. 

 A Polgármester által jóváhagyott, a diákképviselő-testület által elfogadott 
költségvetési forrás felhasználásáról szóló terv alapján az Önkormányzat 
kötelezettségvállalási szabályzatában rögzítettek szerint lehet kötelezettséget 
vállalni.  

 A diákképviselő-testület az önkormányzat által biztosított forrás 
felhasználásáról a tárgyévet követően minden év március 31-ig beszámolót 
készít. 
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1. sz. FÜGGELÉK 
 

A szavazatok súlyozása 
 
Tekintettel arra, hogy a diákpolgármester és diák-önkormányzati választásban 
résztvevő tanintézményekben tanulói jogviszonnyal és ezáltal szavazati joggal 
rendelkező diákok létszáma eltérő, a szavazatokat súlyozni szükséges.  
Ennek megfelelően az egyes tanintézményekben a szavazati joggal élő diákok 
szavazati aránya az alábbiak szerint alakul: 
 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
Szavazati joggal rendelkező diákok száma: 627 fő 
Egy szavazat értéke: 1000/627= 1,594 
 
Gárdonyi Géza Gimnázium 
Szavazati joggal rendelkező diákok száma: 234 fő 
Egy szavazat értéke: 1000/234= 4,273 
 
Kós Károly Szakképző Iskola 
Szavazati joggal rendelkező diákok száma: 594 fő 
Egy szavazat értéke: 1000/594= 1,683 
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2. FÜGGELÉK 

 

Etikai Kódex 
 
Az érdi diákpolgármester és az ifjúsági önkormányzati választáson indulók 
meggyőződése: 
 

 hogy az érdi diákság a ifjúsági önkormányzati választások révén 
demokratikusan választott, hatékony és hiteles érdekképviselethez 
juthat; 

 hogy a választások tisztasága Érd Megyei Jogú Város és az érdi diákság 
számára meghatározó jelentőségű; 

 hogy működőképes és hiteles diák-önkormányzat csak vitathatatlanul 
tiszta, demokratikus választások útján teremthető meg. 

  

I. 
  

1. A nyilatkozatban részes intézmények és személyek az érdi ifjúsági 
önkormányzat Alapokmányában foglaltakat maradéktalanul betartják. 

 

II. 
2. Az Etikai Kódex szabályai a választások, és a működés során mindazon 

résztvevőre kötelezőek, akik a jelen Alapokmányban foglaltakat 
aláírásukkal elfogadják.  

3. Az aláírók felelősséget vállalnak azért, hogy a választási kampányban 
résztvevő támogatóik az Etikai Kódexben foglaltakat betartják. 

4. Az aláírók kötelezik magukat arra, hogy az Alapokmányban és az 
Etikai Kódexben foglalt kötelezettségeket a választási kampányban 
valamint a működés során segítőként résztvevőkkel is betartatják. 

5. Amennyiben az aláírók valamelyike az Alapokmány, illetve az Etikai 
Kódex rendelkezéseit megsérti, az nem jogosítja fel a többieket arra, 
hogy hasonlóan cselekedjenek. 

 

 
 
 

- 2015.munkaanyagmm 
 

 

 

 
„ÉRD SZÁMÍT RÁD!” 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATA 
ALAPOKMÁNY 

14 

III. 
6. A választási kampány célja, hogy a felek bemutassák programjukat, 

ismertessék és értelmezzék céljaikat. Ennek során tartózkodnak egymás 
lejáratásától. 

7. A választási kampány során tilos más jelölt jó hírnevét kétségbe vonni, 
magánéletére vonatkozó adatot ellene felhasználni.  

8. Az aláírók a választási kampány során a helyi média különböző 
felületein azonos megjelenési lehetőséghez jutnak, s elfogadják e 
médiumok szerkesztési elveit.  

9. Az aláírók tartózkodnak attól, hogy egymás kampányrendezvényeit 
megzavarják, azokat céljuktól eltérítsék, vagy saját céljaikra 
felhasználják. 

10. Az aláírók a különböző kampányanyagokon kötelesek nevüket, a város 
címerét és a választás hivatalos emblémáját feltüntetni. 

11. Az aláírók tartózkodnak egymás kampányanyagainak eltávolításától, 
eltorzításától. A kampányplakátok átragasztása tilos. 

 

IV. 
12. Az aláírók vállalják, hogy az illetékes Választási Etikai Bizottság felé 

minden olyan ügyet jeleznek, amely megítélésük szerint sérti a 
választási Alapokmány, illetve az Etikai Kódex előírásait. 

13. Az aláírók vállalják, hogy a Választási Etikai Bizottság elé kerülő ügyek 
kivizsgálását és megnyugtató rendezését minden eszközzel segítik, a 
Bizottság határozatait tiszteletben tartják és érvényesítik. 

 

V. 
 
Az ifjúsági önkormányzati választások lebonyolítása, valamint az ifjúsági 
önkormányzat működése során mindennemű pártpolitikai megnyilvánulás 
tiltott. Amennyiben az eljárás és a működés bármely szereplője, vagy 
közreműködője részéről ilyen tapasztalható, azt az Etikai Bizottság felé 
írásban bárki jelezheti. Az Etikai Bizottság a jelzést megvizsgálja, és 
amennyiben az abban foglaltakat megalapozottnak találja, köteles három évre 
az érintettet az ifjúsági önkormányzati választásokból kizárni, illetve meglévő 
tisztség esetén tisztségétől megfosztani. 
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3. FÜGGELÉK 
 

SZAVAZÓLAP-MINTÁK 
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4. FÜGGELÉK 
 
A diákpolgármester és az ifjúsági önkormányzat hivatalos logo-ja 
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5. FÜGGELÉK 
 
Városi rendezvények 
 

 Elhurcoltak Napja – január 11. 
 Magyar Kultúra Napja – január 22. 
 1848-as forradalom és szabadságharc – március 15. 
 Európa Nap és Majális – május 1. 
 Hősök Napja – május 25. 
 A Nemzeti Összetartozás Napja – június 4. 
 Az Államalapítás Ünnepe – augusztus 20. 
 Érdi Napok és Utcabál – szeptember első hete 
 Az aradi vértanúk emléknapja – október 6. 
 Az 1956-os forradalom ünnepe – október 23. 
 Nemzeti Gyásznap – november 4. 

 

1. melléklet a Közgyűlés 54/2015. (III.26.) határozatához 
 

TSZT-mod-2014 jelű Településszerkezeti Terv módosítások 
 
TSZT-mod-2014/1 

 
 
TSZT-mod-2014/2 

1a 

1b 

1c 

1d 

1e 1f 

 

2 

1. melléklet a Közgyűlés 54/2015. (III.26.) határozatához

4
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TSZT-mod-2014/3 

 
 
TSZT-mod-2014/4 

 
 
  

3 

4 
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2. melléklet a Közgyűlés 54/2015. (III.26.) határozatához

TSZT-MOD-2014 JELŰ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV  
MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA

1� A Fehérvári út és a Kossuth Lajos út közötti Bagoly utca menti területen a tervezett felüljáró meg-
valósításának elmaradása miatt a tervezett kisajátítási területek a szomszédos területfelhasználásba 
kerülnek� A területfelhasználás változások a tervlapon jelölt számozás alapján az alábbiak:

1a� Közúti közlekedési terület településközpont vegyes területbe kerül
1b� Zöldterület településközpont vegyes területbe kerül
1c� Közúti közlekedési terület településközpont vegyes területbe kerül
1d� Közúti közlekedési terület kertvárosias lakóterületbe kerül
1e� Közúti közlekedési terület településközpont vegyes területbe kerül
1f� Zöldterület településközpont vegyes területbe kerül

2� A Csurgói úti egyházi intézmény telke kertvárosias lakóterületből településközpont vegyes területbe 
kerül intézményfejlesztés céljából�

3� A Visegrádi utca végén az autópályával határos kis terület kertvárosias lakóterületből különleges 
közműterületbe kerül� Az Orom utcában jelölt tervezett távközlési torony szimbólum átkerül erre 
a telekre�

4� Az Erkel Ferenc utcai gimnáziummal szomszédos parókia telke kertvárosias lakóterületből telepü-
lésközpont vegyes területbe kerül közösségi célú intézményfejlesztés céljából�
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 Melléklet a Közgyűlés 57/2015. (III.26.) határozatához

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
és

ELŐSZERZŐDÉS JELZÁLOGJOG ÉS HASZONÉLVEZETI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL 

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u� 1�, törzsszám: 731256; sta-
tisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13) képviseli: T� Mészáros András Polgármester (a 
továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészről pedig  a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Tár-
saság (2030 Érd, Harangvirág utca 31� Cégjegyzékszám: Cg� 13-09-076911, KSH szám: 12306925-2630-113-13, 
Adószám: 12306925-2-13) képviseli: Ecsedi István ügyvezető, mint Beruházó (a továbbiakban: Beruházó, a további-
akban együtt Szerződő Felek) között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

Preambulum
Azért, hogy az Önkormányzat színvonalasan és megfelelő feltételek mellett legyen képes teljesíteni az egészségügyi 

alapellátás feltételeinek biztosítása terén a jogszabályokban, – különösen az egészségügyről szóló 1997� évi CLIV� 
törvényben – foglalt kötelezettségeit, a jelen megállapodás keretei között Beruházóval egy ún� „egészségház-beruhá-
zás” megvalósításában együttműködik� Ennek keretében Beruházó saját költségén, az Önkormányzat támogatásával 
és együttműködésével egy, a vonatkozó jogszabályok előírásainak mindenben megfelelő három háziorvosi rendelővel 
és a szükséges közösségi helyiségekkel rendelkező egészségházat (továbbiakban: Egészségház) építtet az érdi ingat-
lan-nyilvántartásban 22773 hrsz-on feltüntetett 2030 Érd, Felső u� 43� szám alatti ingatlanon, s azt a jelen szerződés 
keretei között működteti� Az Egészségház egészségügyi alapellátást szolgáló részeit (három háziorvosi rendelő és a 
hozzátartozó fektetők, mosdók, váró, szociális helyiségek) térítésmentesen, 25 évre az Önkormányzat haszonélvezet-
ébe adja� Haszonélvezeti jogát az Önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti�

Az Önkormányzat haszonélvezeti jogának időbeli és jogi terjedelmén belül a haszonélvezeti jogból fakadó hasz-
nálati jogot a vele feladat-ellátási szerződésben álló háziorvosok és más egészségügyi dolgozók számára saját feltételei 
szerint biztosítja� Az Önkormányzat a haszonélvezeti jogából fakadó használati jogot külön szövegezett megállapo-
dás keretében átadja a jelen együttműködési megállapodásban rögzített háziorvosi körzetek működtetési (praxis) 
joggal rendelkező háziorvosai számára� 

Beruházó kijelenti, hogy az Egészségház kialakításának költségeit az ugyanezen az ingatlanon kialakítandó köz-
forgalmú gyógyszertár helyiségeinek bérbeadásából származó bérleti díjból kívánja fedezni� Ezért Felek törekednek 
arra, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel elősegítsék a fent nevezett ingatlanon közforgalmú gyógyszertár 
létesítését és annak gazdaságilag is eredményes működtetését�
Az Önkormányzat és a Beruházó az alábbiak szerint állapodnak meg a létesítés és a működtetés főbb feltételeiben� 

I. Beruházó kötelezettségei az Egészségház megvalósítása során 
1� A Beruházó vállalja, hogy az Egészségház legkésőbb 2016� október 31� napjáig a használatba vétel tudomásulvé-

teléről szóló hatósági bizonyítványt megkéri az illetékes hatóságtól�  
2� Beruházó az Egészségházat úgy építi meg, hogy abban három háziorvosi rendelőt valósít meg a hozzájuk tar-

tozó helyiségcsoporttal, a szükséges kiszolgáló létesítményekkel és közös terekkel (mellékhelyiségek várók stb�) 
együtt a vonatkozó jogszabályok betartása mellett, és ad az Önkormányzat haszonélvezetébe� 

3� Beruházó gondoskodik az épület, s benne az egészségügyi alapellátást szolgáló részek (rendelők) folyamatos és 
zavartalan működtetésének feltételeiről, a tulajdonost a jogszabály alapján terhelő állagmegóvásról, és a karban-
tartásáról�

4� Beruházó az Egészségház egészségügyi ellátás célját szolgáló helyiségein kívüli részeit olyan módon hasznosítja, 
hogy az ne zavarja az Önkormányzat egészségügyi ellátási (így ennek részeként alapellátási) kötelezettségeit; 
ennek keretében Beruházó az épületben – annak földszinti utcafrontján – egy közforgalmú gyógyszertárat 
valósít meg és üzemeltet�
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5� Beruházó az üzemeltetés során az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan az Önkormányzat szakmailag indokolt 
és megalapozott kéréseit, javaslatait a lehetőséghez mérten figyelembe veszi, és tudomásul veszi, hogy a házior-
vosi körzetek meghatározása, valamint az alapellátásban részt vevő háziorvosokkal a feladat-ellátási szerződés 
megkötése az Önkormányzat feladata és jogköre� 

6� A Beruházó az önkormányzati ellátást érintő jogszabályváltozások, vagy kötelező előírást tartalmazó egyéb 
normák változása miatt az Egészségház üzemeltetésének módosítását kezdeményezheti, különösen abban az 
esetben, ha az említett jogszabály-, illetve egyéb normák változásai olyan mértékűek, hogy az Egészségház mű-
ködtetését jelen keretek között fizikailag vagy gazdaságilag lehetetlenné teszik, vagy számottevő módon megne-
hezítik� Ebben az esetben Felek törekednek arra, hogy az új jogszabályi környezetben az eredeti megállapodás 
szelleméhez legközelebb álló, és mindkét Fél számára elfogadható feltételrendszert alakítsanak ki�

7� Amennyiben a Beruházó társasági üzletrésze eladásra kerülne, vagy Beruházó bármilyen módon átalakulna, 
szétválna vagy egyesülne, úgy gondoskodik a jelen Szerződés változatlan formában történő hatályban tartásáról� 

II. Haszonélvezeti és Használati jog alapítása, valamint az Egészségház működtetése
1� Beruházó az Egészségház egészségügyi alapellátás célját szolgáló helyiségeit (rendelők és kiszolgáló, valamint 

kapcsolódó részeik) a jelen Szerződés hatálya alatt térítésmentesen adja 25 évre az Önkormányzat haszonél-
vezetébe, abból a célból, hogy minimum három háziorvosi körzet (praxis), az Önkormányzattal feladat-ellátási 
szerződésben álló háziorvosai a szerződésben rögzített tevékenységüket végezzék�

2� A haszonélvezeti és a belőle fakadó használati jog a fenti határidőn (25 év) belül addig tart, amíg az egészségügyi 
alapellátás feltételeinek biztosítása az Önkormányzat feladata, vagy amíg annak az Egészségházban tesz eleget� 

3� Beruházó a használatba vétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítvány kézhezvételétől számított 30 na-
pon belül benyújtja az elkészült Egészségház társasházzá alakítása iránti kérelmét az illetékes fölhivatalba úgy, 
hogy annak valamennyi önálló rendeltetési egysége külön társasházi ingatlant (albetétet) képezzen� 

4� A Beruházó az Egészségház társasházzá alakítását, és a Társasházi törzslap és a társasházi különlapok ingatlan-
nyilvántartási feltüntetését követő 5 napon belül az orvosi rendelő ingatlanok haszonélvezeti jogát 25 évre az 
Önkormányzatnak – külön szerződés útján – ingyenesen átengedi, a haszonélvezeti jog alapítását az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezteti, valamint az albetéteket az Önkormányzat birtokába bocsájtja� Ezen időszak alatt 
az Önkormányzat által kijelölt praxis mindenkori tulajdonosa az Egészségház ezen részeit önállóan birtokol-
hatja, használhatja� 

5� A haszonélvezeti jog alapításával megegyező időpontban az Önkormányzat a Beruházóval és a kijelölt háziorvo-
si praxisok tulajdonosaival háromoldalú, használati jogot engedő szerződést köt, és ezzel egyidejűleg megtörté-
nik a használók birtokba lépése� Felek az átadásról és az átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben tételesen 
rögzítésre kerülnek az (ingyenesen) használatba adott helyiségek és berendezések, felszerelések�

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, az alapellátás céljára szolgáló helyiségeket feltüntető 
1�sz� melléklet, melyet a Felek közösen állítanak össze az engedélyezési tervdokumentáció alapján, és csatolnak 
a szerződéshez a Járási Népegészségügyi Intézettel egyeztetve�

6� Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 4� pontban ismertetett háromoldalú szerződésben részletesen 
szabályozzák majd a működtetés és fenntartás feladatköreit, felelőseit, a különféle felmerülő költségek megosz-
tásnak módját� 

7� Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó ezen szerződéses kötelezettsége bármelyikének késedel-
mes teljesítése esetére –   az alapítandó haszonélvezeti jog ellenértékének megfelelő mértékű – 20�000�000,- Ft 
azaz húszmillió forint egyösszegű késedelmi kötbért kötnek ki, melynek biztosítékául  jelzálogjogot jegyeztet-
nek be az érdi ingatlan-nyilvántartásban 22773 hrsz-on feltüntetett 2030 Érd, Felső u� 43� szám alatti ingatlan-
ra� Beruházó már most kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb az Egészségház építési engedélyének jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül jelzálog alapítására az Önkormányzattal szerződést köt, melyben feltétlen 
és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat javára 20�000�000,- Ft erejéig  jelzálog-
jogot jegyezzen be az illetékes Földhivatal az érdi ingatlan-nyilvántartásban 22773 hrsz-on feltüntetett 2030 
Érd, Felső u� 43� szám alatti ingatlanra� A jelzálogjog törlésre kerül az Önkormányzat haszonélvezeti jogának 
Egészségház tulajdoni lap albetétjére történő bejegyzésével egyidejűleg�

8� Beruházó a fenti ingatlanon kialakítandó közforgalmú gyógyszertár működésének rajta kívülálló okból bekö-
vetkező ellehetetlenülése esetén – érdekmúlásra hivatkozva – elállhat jelen Megállapodástól�

9� A huszonöt éves haszonélvezeti jog lejártakor, illetve egyéb okból történő megszűnésekor (II�2) – ellentétes 
megállapodás hiányában – az Egészségház tulajdoni lapjának albetétjéről törlésre kerül az Önkormányzat ha-
szonélvezeti joga, és az albetétet illetve albetéteket tehermentesen az Önkormányzat a Beruházó birtokába és 
használatába adja� Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a II�2� pontban szabályozott esetben a 
haszonélvezet megszűnésétől számított 8 napon belül külön a haszonélvezeti jogról lemondó nyilatkozatot állít 
ki, és azt Beruházó részére átadja�

III. Önkormányzat egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kötelezettségei
1� Önkormányzat vállalja, hogy az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kötelezettségét a jelen Szerződés fennállása 

alatt minimum három háziorvosi körzet vonatkozásában az Egészségházban teljesíti�
2�  Ennek keretében az Önkormányzat vállalja, hogy három az érdi 2�, 3� és a 4� számú felnőtt háziorvosi körzet ré-

szére a feladat-ellátási szerződések módosításával e létesítményt kijelöli� Az egészségügyi ellátás körébe tartozó 
ellátásokat a Felek közös megegyezéssel, írásban módosítják�

3� Az Önkormányzatnak a jelen szerződésben foglalt bármely körzet átszervezése, vagy áthelyezése esetén joga van 
másik háziorvosi praxis részére a megüresedő helyiséget kijelölni� Amennyiben az Önkormányzat ezzel a jogával 
90 napig nem él, ingyenes haszonélvezeti jogát a még hátralevő időtartamra elveszti�

4� Önkormányzat nem helyezi át más ingatlanba az Egészségházban működő háziorvosi praxisokat Beruházó elő-
zetes beleegyezése nélkül�

IV. Egyéb rendelkezések
1� Szerződő Felek mind a jelen Szerződés, mind pedig bármilyen egyéb megállapodás megkötése és végrehajtása 

során kötelesek kölcsönösen együttműködve, a másik Fél érdekeit is szem előtt tartva eljárni� Felek kötelesek a 
lehetőségeikhez mérten mindent megtenni annak érdekében, hogy az Egészségház üzemeltetése zavartalanul 
történjen�

2� Jelen szerződést Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá� A jelen 
Szerződést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2015�(III�26�) határozata hagyta jóvá� 
Az Önkormányzat vonatkozó közgyűlési határozatának hiteles másolatát Felek jelen szerződéshez mellékelten 
csatolják�

Érd, 2015�

 DELFINTEL Kft.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 Ecsedi István ügyvezető T. Mészáros András polgármester
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Melléklet a 65/2015.(III.26) határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény 20/A�§ alapján

pályázatot hirdet

Szepes Gyula Művelődési Központ
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés�
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő�
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre: 2015� június 1-től – 2020� május 31-ig szól�
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Alsó u� 9�
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

–– A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési ja-
vaslatok kidolgozása;
–– Annak biztosítása, hogy a közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon ellássa: a város 
közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szoká-
sok gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi kulturális hagyományokra;
–– Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
–– Együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal;
–– Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
–– Öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése;
–– A szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása;
–– A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott közművelődési program alapján 
történő feladatellátás�
–– Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
–– A munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben;

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992� évi XXXIII� törvény, az 
annak végrehajtásáról szóló 150/1992� (XI�20�) Korm� rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában 
működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól 
szóló 8/2008� (II�22�) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók�

A pályázat elnyerésének feltételei:
–– Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú 
szakirányú munkaköri szakvizsga;
–– Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő közművelődési feladatkörben legalább 
öt éves szakmai gyakorlat;
–– Kiemelkedő közművelődési tevékenység;
–– Büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékeny-
ség folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
–– A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás;
–– Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető�

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–– Szakirányú egyetemi végzettség;
–– Intézményvezetői tapasztalat;
–– Angol vagy német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás�

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–– A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz;
–– Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
–– A végzettséget igazoló oklevelek másolata;
–– Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
–– Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
–– Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel�

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2015� június 1-től tölthető be�

A pályázat benyújtásának határideje: 2015� május 13�
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Perlaki Csilla közművelődési referens nyújt a 23/522-349 
telefonszámon�

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot mellékletekkel együtt, három nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani, postai úton 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármester címére (2030 Érd, Alsó u� 1�), elektronikus úton Körmöczi 
Józsefné részére a jkormoczi@erd�hu  e-mail címen keresztül� Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot:…………�, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési intézményvezető�

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör 
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg� 
A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közne-
velési és Művelődési Bizottsága személyesen is meghallgatja a pályázót� A szakértői bizottság írásba foglalt véle-
ményét mérlegelve, a Köznevelési és Művelődési Bizottság javaslatára a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése hozza meg a pályázati határidő lejártát követő első ülésén�

A pályázat elbírálásának határideje: A Közgyűlés 2015� májusi soros ülése�

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www�kozigallas�gov�hu honlapon: 2015� április …
www�erd�hu honlapon: 2015� április …
Érdi Újság: 2015� április …
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