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ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

19/2015. (VI.4.) 
önkormányzati rendelete

Érd megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése és szervei

Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 
31/2014. (XI.26.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:
1. § az Érd megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Sza-
bályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) számú rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„11. §  (1) A Közgyűlés havonta, minden hónap negyedik 
csütörtökén tartja ülésnapját. A Polgármester ettől eltérő idő-
pontra is összehívhatja az ülést.”
2. § a rendelet 64. § (4) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzati lap működését a felelős szerkesztő 
irányítja, akinek személyéről alapítói jogkörében eljárva a 
Közgyűlés dönt. A felelős szerkesztő személyére vonatkozó 
javaslatot a Polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.” 
3. § az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vo-
natkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) 
önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„26. § (1) A Közgyűlés a nem lakáscélú helyiségek bérbeadá-
sával kapcsolatos valamennyi hatáskörét – a (2) bekezdésben 
foglaltak kivételével – a Városfejlesztési, Városüzemeltetési 
és Vagyongazdálkodási Bizottságra ruházza azzal, hogy a 
bizottság döntése előtt köteles kikérni az ingatlan fekvése sze-
rint illetékes, egyéni választókerületben megválasztott önkor-
mányzati képviselő véleményét.”
4. § az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vo-
natkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) 
önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(3) A nem lakáscélú helyiségek elidegenítése az érintett egyé-
ni választókerületben megválasztott képviselő, véleményének 
előzetes kikérésével történhet.”
5. § az önkormányzati beruházások előkészítésé-
ről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 
21/2011. (III.25.) számú önkormányzati rendelet 9. § 
(1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A beruházási célokmány, illetve a beruházás előkészítési 
engedélyokmány jóváhagyásáról]
„b) a magasabb szintű jogszabályban meghatározott minden-
kori nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó beruhá-
zás esetén a Közgyűlés dönt, a Polgármester előterjesztése, a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, és a beruházás szakmai 
vonatkozása tekintetében érintett szakbizottság, állásfoglalá-
sának kikérése után.”
6. § (1) Hatályát veszti az önkormányzati beruházá-
sok előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási 
rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) számú önkormány-
zati rendelet 7. § (2) d) pontja.
(2) Hatályát veszti az önkormányzati beruházá-
sok előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítá-
si rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) számú önkor-
mányzati rendelet 1. mellékletében a „településrészi 
önkormányzat(ok)” szövegrész.
7. § a rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 
1. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.

 mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester  

A Közgyűlés elfogadta a 2015. május 28-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. június 4.

 mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet
 jegyző
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1. melléklet a 19/2015. (VI.4.) önkormányzati rendelethez

a bIZoTTSÁGoK SZEmÉlYI ÖSSZETÉTElE  
ÉS fElaDaTaI 

1.) A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésének, 
valamint a 120. § (1) bekezdésének megfelelően a gazdálkodással, a helyi adókkal, valamint a város költségvetésével, 
annak végrehajtásával, az önkormányzati vagyonváltozással összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, va-
lamint a költségvetési bevételek alakulásának figyelemmel kísérésére, és az adósságot keletkeztető kötelezettségválla-
lások megalapozottságának vizsgálatára, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meg-
határozott feladat- és hatáskörök gyakorlására Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot választ az alábbiak szerint:

Elnök: Pulai Edina

Tagok: Antunovits Antal

Demjén Attila

Kopor Tihamér

Szűcs Gábor

Tekauer Norbert

Nem képviselő tagok: Csengeri Attila

Csóli Csaba

Harkai László

Matécz András

Miklósi Csaba

2.) A Közgyűlés a településfejlesztéssel, településrendezéssel, földrajzi nevekkel, vízrendezéssel és vízelvezetéssel, a 
csatornázással, a helyi közösségi közlekedéssel, a köztemető fenntartásával, a helyi közutak és közterületek fenntartá-
sával, az energiaszolgáltatással, továbbá az önkormányzat vagyonával, a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő 
döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben 
meghatározott körben a tulajdonosi jogok, illetve feladat- és hatáskörök gyakorlására Városfejlesztési, Városüze-
meltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságot választ az alábbiak szerint:

Elnök: Szabó Béla

Tagok: Demjén Attila

Donkó Ignác

Kopor Tihamér

Szűcs Gábor

Nem képviselő tagok: Csépán István

Józsa Csaba

Mészáros Mihály
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3.) A Közgyűlés az épített és természeti környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, a 
hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellen-
őrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Környezet-
védelmi és Mezőgazdasági Bizottságot választ az alábbiak szerint:

Elnök: Fülöp Sándorné

Tagok: Antunovits Antal

Csornainé Romhányi 
Judit

Pulai Edina

Dr. Veres Judit

Nem képviselő tagok: Bada Zoltán

Görgényi György

dr. Kováts Ferenc

Martin Norbert

4.) A Közgyűlés a szociális, gyermekjóléti szolgáltatással és ellátással, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, az egész-
ségügyi, környezet-egészségügyi, növényvédelmi feladatokkal, valamint a szociális és egészségügyi vállalkozásokkal 
kapcsolatos döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, továbbá a helyi önkormányzati ren-
deletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Szociális és Egészségügyi Bizottságot választ az 
alábbiak szerint:

Elnök: Dr. Veres Judit

Tagok: Csornainé Romhányi 
Judit

dr. Csőzik László

Demjén Attila

Fülöp Sándorné

Nem képviselő tagok: Auer Richárdné

Riebel Zsófia

Stibrányi Mártonné

Tímár Istvánné

5.)  Az óvodai ellátással, a kulturális szolgáltatással a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység támogatá-
sával, továbbá az önkormányzat testvérvárosi és nemzetközi külkapcsolataival, a turizmussal, a sajtóval és a helyi mé-
diával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati 
rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Köznevelési és Művelődési Bizottságot választ 
az alábbiak szerint:

Elnök: Kéri Mihály

Tagok: dr. Csőzik László

Donkó Ignác

dr. Havasi Márta

Kopor Tihamér

Mórás Zsolt

Nem képviselő tagok: Földesi Csaba

Nagy Zoltán

Orlai Sándor

Tóth Tamásné
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6.) A Közgyűlés a sport és ifjúsági feladatokról való gondoskodással, a sport támogatásával, továbbá a település köz-
rendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás 
ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Sport, 
Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottságot választ az alábbiak szerint:

Elnök: Mórás Zsolt

Tagok: Antunovits Antal
dr. Havasi Márta

Kéri Mihály

Szabó Béla

Tekauer Norbert

Nem képviselő tagok: Battai Zoltán

Gáspár Antal

Gurubi Flórián

Macsotay Tibor

Tornai Tibor

7.) A Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
37. § 38. § és 39. §-aiban foglalt feladatok végrehajtására Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlan-
sági Bizottságot választ az alábbiak szerint:

Elnök: Antunovits Antal

Tagok: Donkó Ignác

Pulai Edina

4
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ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

115/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

a Szociális Gondozóközpont létszámának 
megemeléséről, költségvetési fedezet 

átcsoportosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondo-
zóközpont engedélyezett létszámát 2 fővel megemeli az 
Idősek Otthonában a takarítási feladatok ellátása céljá-
ból. Az intézmény engedélyezett létszáma a növekedés 
hatására 200 fő lesz.
A létszám növeléséhez szükséges 1.445 eFt összegű költ-
ségvetési fedezetet a Közgyűlés a dologi kiadások terhére 
átcsoportosítással biztosítja.  
Határidő: határozat továbbítására: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

116/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

a bizottsági elnökeinek és tagjainak 
megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) 

határozat módosításáról
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottsági elnökei-
nek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) 
határozatának 6.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
[Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
az alábbi bizottságokat hozza létre:]
„6.) A Közgyűlés a sport és ifjúsági feladatokról való gon-
doskodással, a sport támogatásával, továbbá a település köz-
rendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő 
döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellen-
őrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben megha-
tározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Sport, Ifjúsági 
és Közrendvédelmi Bizottságot választ az alábbiak szerint:
Elnök: Mórás Zsolt

Tagok: Antunovits Antal
dr. Havasi Márta
Kéri Mihály
Szabó Béla
Tekauer Norbert

Nem képviselő tagok: Battai Zoltán
Gáspár Antal
Gurubi Flórián
Macsotay Tibor
Tornai Tibor”

2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal ma-
radnak hatályban.

117/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Újság felelős szerkesztői feladatainak 
ellátásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Újság 
alapítója, Bognár Nándor felelős szerkesztői megbízását 
– kérésére – visszavonja, és az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) ön-
kormányzati rendelet 64. § (4) bekezdésében foglaltak 
alapján az Érdi Újság felelős szerkesztői feladatainak el-
látásával határozatlan időre, Fekete Zoltánt bízza meg.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy jelen hatá-
rozatot az Érdi Újság kiadója felé – a megbízási szerző-
dés megkötése érdekében – juttassa el.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

118/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

Érd megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 
2.1 változatának elfogadásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a jelen 
határozat mellékletét képező Integrált Területi Program 
2.1 változatával, valamint a hozzá kapcsolódó táblázat 
tartalmával, és támogatja az operatív program végrehaj-
tásáért felelős szervek, és a Kormány elé terjesztését.
2. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 82/2015. (IV 30.) 
határozatával elfogadott Integrált Területi Program 2.0 
változatát visszavonja.
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

119/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

új hulladékkezelési technológiát alkalmazó hulladék 
feldolgozó üzem létrehozására kiírt pályázat 

eredménytelenné nyilvánításáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
55/2015. (III.26.) számú határozatával az érdi 0110/103 
hrsz-ú külterületi ingatlanának hasznosítására új hulla-
dékkezelési technológiát alkalmazó hulladék feldolgozó 
üzem létrehozása céljából kiírt pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítja.
A Közgyűlés felkéri a létrehozott munkacsoportot, hogy 
az értékelés során felmerült szempontokkal kiegészített 
pályázati kiírás szövegét készítse elő a Közgyűlés soron 
következő ülésére, újabb pályázat kiírása céljából.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester
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120/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 
2014. évi egyszerűsített

éves beszámolójának elfogadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Vá-
rosi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerű-
sített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja. 
Határidő: határozat továbbítására – 2015. május 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester 

121/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2014. évi 
egyszerűsített

éves beszámolójának elfogadásáról
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi 
Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2014. évi egyszerűsített 
beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja. 
Az Alapítói ülés úgy dönt, hogy az adózott eredményből 
osztalékot nem fizet, a képződött eredményt életmentő 
készülék beszerzésére fordítja, illetve a fennmaradó ösz-
szeget eredménytartalékba helyezi.
2. A Közgyűlés az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató 
Kft.-nek a közszolgáltatási szerződés 6. pontja alapján 
benyújtott működési jelentését elfogadja. 
Határidő: határozat továbbítására – 2015. május 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester 

122/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Sport Kft. 2014. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az 
Érdi Sport Kft. 2014. évi egyszerűsített beszámolóját a 
kötelező mellékletekkel együtt elfogadja. 
Határidő: határozat továbbítására – 2015. május 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester 

123/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.  
2015. éves üzleti tervének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfej-
lesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 
megbízza az Érd ófalusi B-60-as és B-61-es kútkataszteri 
számú termál kutak – meleg (B-60, Attila-kút) és hideg 
(B-61, Minaret-kút) vizes termál kút – üzemeltetési en-
gedélyeinek megszerzéséhez szükséges vizsgálatok meg-
rendelésével, és a teljes körű üzemeltetési feladatokkal.

A feladat ellátáshoz a Közgyűlés a társaság részére 6  400 e 
Ft forrást biztosít, mely forrás pénzügyi fedezete a 79/2015. 
(IV.30.) önkormányzati határozatban foglaltak szerint a pénz-
maradvány összegéből az erre célra elkülönített 10 000 e Ft. 
A társaság 2015. évi módosított üzleti tervében az Ön-
kormányzat részéről a Társaság számára biztosított for-
rás összege összesen 416 973 e Ft-ra változik. 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi 
költségvetésről szóló 6/2015. (II.13.)  önkormányzati 
rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által ho-
zott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az 
üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

124/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

beruházási célokmány elfogadásáról a városi 
köztemető területén urnakút, emlékfal, és közvetlen 

környezetének kialakításával összefüggésben
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Ercsi úti vá-
rosi köztemetőben urnakút, emlékfal, és közvetlen kör-
nyezetének kialakítására vonatkozó jelen határozat mel-
lékletét képező beruházási célokmányt elfogadja.
A Közgyűlés a beruházáshoz szükséges összeget az ön-
kormányzat költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

125/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pá-
lyázati felhívásra az alábbi tartalmú pályázatok előkészí-
téséről és benyújtásáról dönt:

–– 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 47. szám alatti házi-
orvosi rendelőintézet épületének felújítása
–– 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 49-81. számig terje-
dő hosszban járda felújítása
–– Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornatermé-
nek felújítása

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
további intézkedések és nyilatkozatok megtételére, vala-
mint a saját forráshoz szükséges fedezet biztosítására, és 
az erre vonatkozó igazolás kiadására.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
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126/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érd aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület 
fejlesztése céljából meghozott 86/2015. (IV.30.) 

határozat módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 86/2015.(IV.30.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Aréna mel-
letti, 18778/1 hrsz-ú ingatlan operatív településfejlesztési 
programok előkészítésére, a megvalósítás keretfeltételeinek 
kialakítására együttműködési keretszerződést köt a Colosse-
um 2014 Pro Építő és Fejlesztő Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság „bejegyzés alatt” -gal (székhely: 1181 Budapest, 
Dugonics u. 9-11. II/21, cégjegyzékszám: 01-10-048448) a 
határozat melléklete szerinti tartalommal.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.”
Határidő: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

127/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásában és működtetésében levő Érdi 

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok 

véleményezéséről
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Pintérné Bernyó 
Piroska intézményvezetői megbízását támogatja az Érdi 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 
Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.) tekintetében.
Határidő: a határozat továbbítására – 2015. május 29.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

128/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásában és működtetésében levő  

Érdi móra ferenc Általános Iskola intézményvezetői 
álláshelyére benyújtott pályázat

véleményezéséről
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Sátori 
Boglárka intézményvezetői megbízását az Érdi Móra 
Ferenc Általános Iskola (2030 Érd, Holló tér 1.) tekin-
tetében.
Határidő: a határozat továbbítására – 2015. május 29.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

129/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

pályázat kiírásáról a vagyonkezelésbe adott Érd, budai 
út 16. szám alatti ingatlan egyes helyiségeire

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Érdi Vá-
rosfejlesztési Kft-t, mint az érdi 22558 hrsz-ú, 1581 m2 
nagyságú, természetben az Érd, Budai út 16. szám alatti 
ingatlan vagyonkezelőjét, hogy a vagyonkezelésébe adott 
ingatlan 119,29 m2 alapterületű, nem lakás céljára szol-
gáló helyiségének és a hozzá tartozó 27,9 m2 nagyságú 
terasznak a hasznosítására az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) 
önkormányzati rendelet szerinti nyilvános pályázatot ír-
jon ki. 
Határidő: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

130/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 
Kft. felügyelő bizottsága tagjának személyében 

bekövetkező változás létesítő okiratokban történő 
átvezetéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, 
mint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság tagja, hozzájárul a társasági 
szerződés olyan tartalmú módosításához, mely szerint 
Sohajda István felügyelőbizottsági tag helyett Rónyai 
Gábor felügyelőbizottsági taggá kerüljön megválasztásra 
határozatlan időtartamra.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, 
hogy a Társaság taggyűlésén a határozat 1. pontjában 
foglalt döntést képviselje, és az ennek megfelelő társasági 
szerződés módosítását aláírja.
Határidő: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

131/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos 
döntés meghozataláról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy 
nyilatkozik, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett 
bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami in-
tézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingat-
lan vagyon működtetését nem képes vállalni. 
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A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a működtetési 
kötelezettség alóli mentesülésre irányuló kérelmet a Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatósága részére nyújtsa be.
Határidő: 2015. június 15. 
Felelős: T. Mészáros András polgármester

132/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

köznevelési szerződés megkötéséről a német 
nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása érdekében

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
a határozat melléklete szerinti tartalommal köznevelési 
szerződést köt az Érdi Német Nemzetiségi Önkormány-
zattal német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítására.
2. A Közgyűlés a feladat ellátása érdekében térítésmen-
tesen megfelelő létesítmény és eszközfeltételeket biztosít 
az Érd, Riminyáki út 17. sz. alatti (hrsz.: 13745) felújított 
ingatlanon. A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert, 
hogy az intézmény működéséhez szükséges ingó és in-
gatlanok használati jogáról, valamint a gyermekek étkez-
tetésének biztosításáról szóló megállapodást aláírja.
Határidő: a szerződés aláírására – 2015. május 31. 
Felelős: T. Mészáros András polgármester

133/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

a Szepes Gyula művelődési Központ 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Mű-
velődési Központ magasabb vezetői teendőinek ellátása 
érdekében a 65/2015. (III.26.) határozata alapján kiírt 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az új pályázat 
kiírására irányuló javaslatot a Közgyűlés júniusi ülésére 
terjessze elő.
Határidő:  pályázók értesítése: azonnal 

pályázati kiírás előkészítése:  
Közgyűlés júniusi ülése 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

134/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel kötendő új 
együttműködési szerződés elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel, és az Érdi Rendőrka-
pitánysággal 2004. április 22-én aláírt együttműködési 
megállapodást közös megegyezéssel 2015. május 31-ével 
megszünteti.

A Közgyűlés 2015. június 1-jével az Érdi Városi Polgárőr 
Egyesülettel a határozat melléklete szerinti tartalommal 
új együttműködési szerződést köt.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az 1. és 2. pont sze-
rinti szerződések aláírására.
Határidő: 2015. június 1. 
Felelős: T. Mészáros András polgármester

135/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg 
egyes keretek közötti felosztásáról szóló 64/2015. 

(III.26.) határozat módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a civil szervezetek 
támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti 
felosztásáról szóló 64/2015. (III.26.) határozatát az aláb-
biak szerint módosítja: 
„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:  3.500.000,- ft,
Közrendvédelmi keret:  0,- ft,
Összesen:  10.000.000,- ft.”

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a belső átcso-
portosítás 2015. évi költségvetésben történő átvezetésé-
ről gondoskodjon.
Határidő: azonnal 
Felelős: T. Mészáros András polgármester

136/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

a 2015. évi civil, illetve polgármesteri kerethez 
kapcsolódó alapítványi források 

átadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 
határozat melléklete szerinti alapítványi források átadá-
sáról dönt.
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: T. Mészáros András polgármester
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137/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás 
megújításáról

vállalkozó háziorvos részére háziorvosi alapellátás 
biztosítása érdekében

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Kiss Józseffel 
a KISSCOR Kft. háziorvosával feladat-ellátási szerző-
dést köt 2015. augusztus 1-jétől 2020. július 31-ig terje-
dő határozott időtartamra a 3. számú háziorvosi körzet 
alapellátási feladatainak ellátására. 
2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Kiss József a KIS-
SCOR Kft. háziorvosa Budapest Főváros Kormány-
hivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási 
szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Kiss 
József személyesen látja el.
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Kiss József, a KIS-
SCOR Kft. háziorvosa az érdi ingatlan-nyilvántartásban 
a 22765 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 
Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található, önkormány-
zati tulajdonban lévő Intézményben a háziorvosi felada-
tok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként 
működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, 
egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely 
működtetésével az Önkormányzatot személyi, tárgyi il-
letve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-
ellátási szerződés megkötésére.
Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére
Felelős: T. Mészáros András polgármester

138/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

megállapodás megkötéséről a Gyermekünk Álmaiért 
alapítvánnyal

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmaz-
za a Polgármestert, hogy 2015. május 1. napjától 2015. 
augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra 
kössön megállapodást a Gyermekünk Álmaiért Alapít-
vánnyal (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 81.) egy fő sajátos 
nevelési igényű gyermek ellátására. 
2. A Közgyűlés a szolgáltatásért fizetendő díjat 25.000,- 
Ft/hó összegben állapítja meg. A szolgáltatás díjának 
összege 100.000, – Ft, mely a 2015. évi költségvetésben 
biztosított.
Határidő: a szerződés aláírására – 2015. június 30. 
Felelős: T. Mészáros András polgármester

139/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az ebrendészeti telep és állatmenhely 2014. évi 
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Sirius Ál-
lat- és Természetvédelmi Alapítvány beszámolóját az Eb-
rendészeti Telep és Állatmenhely 2014. évi működéséről.
Határidő: a döntés továbbítására – 2015. június 5.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

140/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

a városban működő civil szervezetek 2014. évi 
önkormányzati támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazga-
tási területén működő civil szervezetek 2014. évi önkor-
mányzati támogatásáról szóló beszámolót a határozat 
melléklete szerint elfogadja.

141/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érd Közneveléséért Díj  
2015. évi adományozására

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati 
rendelet alapján az

az Érd Közneveléséért Díjat 2015. évben
Selmecziné Dósa Éva óvodapedagógus,

a Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának vezetője részére 
adományozza.
Határidő: a díj átadására – Városi Pedagógusnap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

142/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érd Közneveléséért Díj 2015. évi  
adományozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati 
rendelet alapján az

az Érd Közneveléséért Díjat 2015. évben
maitz ferenc,

az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgató-
ja részére adományozza.
Határidő: a díj átadására – Városi Pedagógusnap
Felelős: T. Mészáros András polgármester
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143/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érd Közneveléséért Díj 2015. évi  
adományozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati 
rendelet alapján az

az Érd Közneveléséért Díjat 2015. évben
molnárné Kállay andrea,

az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tanára, igazgató-
helyettese részére adományozza.
Határidő: a díj átadására – Városi Pedagógusnap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

144/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

Érd Egészségügyéért Díj 2015. évi  
adományozásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
önkormányzat által adományozható díjakról és kitünte-
tésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 
alapján az „Érd Egészségügyéért Díjat” 2015. évben

lángi Józsefné fizikoterápiás asszisztens
részére adományozza.
Határidő: a díj átadására – Közgyűlés júniusi ülése
Felelős: T. Mészáros András polgármester

145/2015. (V. 28.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Közszolgálati Díj adományozásáról
Érd megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 

által adományozható díjak és kitüntetések 
odaítélésének rendjéről szóló 40/2011. (VI.29.) 

önkormányzati rendelet alapján

Kétszeriné Perlaki Csilla 
részére  

  az Érdi Közszolgálati Díjat adományozza.
Határidő: a díj átadására – 2015. július 01. 
Felelős: T. Mészáros András polgármester

 mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester  

4
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1. Melléklet a Közgyűlés 118/2015. (V.28.) határozatához

 

ÉrD MJV INTEgrálT  

TErülETI PrograMJa

Cím Érd MJV Integrált Területi Programja

Verzió 2.1

Finanszírozó operatív program: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Prog-
ram (VEKOP)

Érintett földrajzi terület: Érd

ITP felelős szervezet: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

ITP felelős szervezet kapcsolattartó: Simó Károly

 Érd Megyei Jogú Város Alpolgármestere

ksimo@erd.hu, 06-30-579-5162

ITP felelős szervezet címe: 2030 Érd, Alsó u.1-3.

ITP tervezésében közreműködő szervezet Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

Érd, 2015. május 11. 
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1. bEVEZETő

az Integrált Területi Program (ITP) célja, tervezésének körülményei

Érd Megyei Jogú Város számára a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználási rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet (Rendelet) 19.§-a feladatává teszi az 
Integrált területi program (ITP) összeállítását a helyi szintű projektkiválasztással, valamint a kapcsolódó indikátor-
vállalásokkal együtt. A rendelet 3.§ 63. pontja nevesíti Érd Megyei Jogú Várost, mint területi szereplőt. 

A Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program (VEKOP) területi kiválasztási rendszerébe tartozó három 
prioritástengelyének esetében biztosít lehetőséget arra, hogy a területi szereplők igényei közvetlenül megjelenhessenek. 
A TKR segítségével a területi szereplő közreműködik az intézkedések tartalmának kialakításában, a beérkező támoga-
tási kérelmek elbírálásában, illetve a támogatott projektek végrehajtásának nyomon követésében. 

Érd MJV Integrált Területi Programja a tervezési fázis eszköze, amellyel Érd MJV Önkormányzata meghatározhatja 
és a készülő felhívásokban érvényesítheti fejlesztési irányelveit. A TKR hatálya alá tartozó VEKOP intézkedések közül 
egy érinti Érd területét:

6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezé-
sének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak 
megoszlásáról szóló 1707/2014. (XII. 3.) számú Kormányhatározat a VEKOP keretének 0,28%-ra dedikál tervezési 
feladatokat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium számítása 
alapján 0,8 Mrd forintot jelent. 

A VEKOP területi szereplőinek Indikatív tervezési forráskerete

Területi szereplő Indikatív tervezési 
forrás  
arány

Indikatív tervezési 
forráskeret (Mrd Ft)

Pest megye 5,04% 14,5

Budapest Főváros 7,61% 21,9

Érd megyei jogú város 0,28% 0,8

Területi kiválasztási 
rendszer összesen

12,93% 37,2

az ITP 2.1 tervezésének előzményei
A megyei önkormányzatok tervezési feladatait a Területfejlesztési törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve más végrehajtási rendeletek jelölnek ki. A jogszabályok szerint Érd Megyei 
Jogú Város a megyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójával, és programjával összhangban, saját területére 
vonatkozóan önállóan készítette el és működött közre a 2014-2020-as területi alapú fejlesztési dokumentumok elő-
állításában.

Érd Megyei Jogú Város a VEKOP tervezése során együttműködve a Megyei Önkormányzattal fejlesztési elképzelé-
seit önállóan tervezve, beépült a Megyei Területfejlesztési Programba, továbbá a kapcsolódó területfejlesztési részdoku-
mentumokba.

Az ITP 2014 novemberében elkészült 1.0 változata részben a jelen 2.1-es változat előzménye, mert tulajdonképpen az 
is a VEKOP intézkedéseinek tervi megalapozását szolgálta. Az ITP 2.0 épít az előző évi tervezési munka a városban le-
zajlott projektgyűjtés eredményeire. Az ITP 2.0 azonban eltér az 1.0-ás változattól, mivel az ITP készítésére vonatkozó 
elvárások megváltoztak (nem tartalmazhatnak projektlistát, csak a kiválasztás szempontrendszerét és az indikátorválla-
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lásokat). A VEKOP tartalma is jelentősen módosult, melyek értelmében a szükséges módosításokkal az ITP vonatkozó 
részei áttervezésre kerültek, és a határidőnek megfelelően márciusban és áprilisban a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részére minőségbiztosítás céljából megküldésre kerültek.

Szükséges megjegyezni, hogy az 1.0-ás ITP esetében a VEKOP több intézkedésére is tervezett a város, de a későbbi 
forrásmegvonás (a Partnerségi Megállapodás következtében ágazati intézkedésekre csoportosították a VEKOP 87,7%-
át) következtében egyetlen intézkedésre kellett csoportosítania az indikatív forráskeretet. A drámaian lekorlátozott le-
hetőségek miatt Érd MJV számára szükségel lesz hazai forrásokból kompenzálni a várost a következő programozási 
ciklus alatt.

Az Integrált Területi Program (ITP) megalapozásául szolgáltak az 314/2012 (XI. 8.) Korm. Rendelet alapján ké-
szült, Érd Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) felülvizsgálatának dokumentumai:

–– a közgyűlés által 121/2014. (V. 22.) számú határozattal elfogadott Megalapozó vizsgálat,
––  a 214/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció, 
–– valamint a 215/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia. 

Mindhárom dokumentum az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióra alapuló Pest Megyei Területfej-
lesztési Koncepcióhoz illeszkedve fogalmazódott meg, így megfelelnek a magasabb területi szintű területfejlesztési doku-
mentumok átfogó és stratégiai céljainak. A tervezés során a VEKOP változásait lekövetve és folyamatosan aktualizálva, 
a program prioritásai és kapcsolódó intézkedései alapján hozta létre a város az Integrált Településfejlesztési Stratégiában 
meghatározott projektjeit.

Érd Megyei Jogú Város a 314/2012 (XI. 8.) Korm. Rend. rendelkező részeiben lefektetett módon lefolytatta a part-
nerségi tervezést. Már a megalapozó vizsgálattól kezdődően bevonásra kerültek az illetékes államigazgatási szervek, 
szomszédos települések, Helyi civil- és gazdasági szervezetek, valamint a település lakossága. A helyben szokásos módon 
a helyi újságban, önkormányzat online felületén és a hivatalban kifüggesztve elérhetővé tette a lakosság számára a terv-
dokumentumokat. 

Ezen felül a participatív tervezés módszertana szerint a helyi lakosságot érdemben képviselő szakértőkből megala-
kult Helyi Egyeztető Munkacsoporttal (HMCS), részönkormányzati üléssel, valamint lakossági kérdőíves lekérdezés 
segítségével, illetve partnerségi fórumok során sikeresen bevonta a tervezési folyamatba. Több mint 10 alkalommal ült 
össze a város vezetése személyesen egyeztetni a lakossággal. A projektgenerálás során a lakosság, civil- illetve gazdasá-
gi szervezetek által megfogalmazott, valamint a kérdőívek és beérkezett levelek a közgyűlés bizottsági észrevételeivel 
együtt beépítésre kerültek a terv előkészítési fázisába. A véglegesítés előtt a partnerek számára előzetes véleményezés és 
egyeztetés céljából a hivatal kiküldte a tervanyagot. A véglegesített, közgyűlés által elfogadott fejlesztési dokumentumok-
ban visszatükröződik a partnerségi folyamat eredménye, a település lakossága által megfogalmazott igények beépültek 
a stratégiába. A fent említett dokumentumok tervezési alapját képezték a város Integrált Területi Programjának, így 
egyértelműen leképezik a helyi fejlesztési igényeket.
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Érd MJV Partnerségi egyeztetései

Partnerség Helyszín Dátum Téma

Helyi Egyeztető Munkacsoport 

I. partnerségi fóruma

Érd, Polgárok Háza 117. 

tárgyaló

2014.05.07. Az Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégia (ITS) tartalmának 

egyeztetése az érintettekkel.

Civil szervezetek partnerségi 

fóruma

Érd, Polgárok Háza, 

Közgyűlési terem

2014.06.05. Az ITS tartalmának 

egyeztetése az érintettekkel.

Gazdasági szervezetek 

partnerségi fóruma

Érd, Alispán utca 8. 2014.06.11. Az ITS tartalmának 

egyeztetése az érintettekkel.

Helyi Egyeztető Munkacsoport 

II. partnerségi fóruma

Érd, Polgármesteri Hivatal 

117. tárgyaló

2014.06.24. Az ITS tartalmának 

egyeztetése az érintettekkel.

Iparkamarai partnerségi fórum Pest Megyei és Érd Megyei 

Jogú Városi Kereskedelmi és 

Iparkamara tárgyaló

2014.07.07. Az ITS tartalmának 

egyeztetése az érintettekkel.

Helyi Egyeztető Munkacsoport 

III. partnerségi fóruma

Érd, Polgármesteri Hivatal 

117. tárgyaló

2014.07.08. Az ITS tartalmának 

egyeztetése az érintettekkel.

A VEKOP tervezése során területi szereplői több alkalommal egyeztettek a fejlesztési elképzeléseikről, valamint az 
indikatív forráskeret megoszlásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium Területi Tervezési Főosztályának, az Irányító 
Hatóságnak és az NGM RFP szakági tervezőkollégáival. 

Ezzel párhuzamosan egyeztetések zajlottak a Budapest Fővárosi Önkormányzat, a Pest Megyei Önkormányzat, és 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata között az indikatív keretösszegek végső kialakításával, és a szükséges – sorok 
közötti – átcsoportosításával kapcsolatban.

2. TErülETI KIVÁlaSZTÁSI KrITÉrIum rENDSZEr

A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet – 
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről – keretében rögzítette. Az 54. és 57.§-ban előírja Érd MJV számára a város Területi Kiválasztási Kritérium 
Rendszer vállalásainak elkészítését, valamint az Irányító hatóság felé történő továbbítását.

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer olyan kritériumokat tartalmaz, amelyek keretét képezik, és elvi meg-
alapozását adják a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Fontos, hogy a kiválasztási kritériumok nem egyenlők az 
értékelési szempontokkal, viszont az értékelési szempontok a kiválasztási kritériumokból kerülnek levezetésre. A ki-
választási kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő alapelvek, amelyek később kerülnek átalakításra minden egyes 
felhívás kapcsán felhívás-specifikus értékelési szempontokká. Minden felhívásban megjelennek, de minden esetben az 
adott témára igazítva, átfogalmazva, konkretizálva.

Irányító Hatóság területi szereplő

Területi Kiválasztási Rend-
szer

kiválasztási kritériumok kiválasztási kritériumok 

Projekt kiválasztási folyamat
konkrét kidolgozott projekt kiválasztási szempontok 

és kiválasztási folyamat

2.1. ábra A Területi Kiválasztási Eljárásrend kritériumai (IH által meghatározott és saját kritériumok)
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Érd Megyei Jogú Város az 1707/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program 
forráskeretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra elő-
terjeszteni a Monitoring Bizottság felé. 

a területi szereplő (Érd mJV) által választott területi kiválasztási kritériumok:

Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás

II.1.

Illeszkedés Érd Megyei Jogú Város integrált 

településfejlesztési stratégiájához és a vo-

natkozó indikátoraihoz

A kiválasztás kritériuma Érd MJV integrált településfej-

lesztési stratégiához és az adott témában megjelenített 

indikátorokhoz való hozzájárulás.

IGEN / NEM

II.2.
Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenn-

tartásához

A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyá-

nak fenntartását erősíti.
IGEN / NEM

II.3.
Hozzájárulás belső területi kiegyenlítő-

déshez

A kritérium bevezetése az adott földrajti területen belüli 

bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.
IGEN / NEM

II.4.
Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlí-

tődéshez

A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőség-

re vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja.
IGEN / NEM

II.5. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez
A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növeke-

déshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.
IGEN / NEM

II.6. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez
A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet 

javulását támogatja.
IGEN / NEM

II.7.
Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal 

szembeni ellenálló képesség erősítéséhez

A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatko-

zások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.
IGEN / NEM

II.8.

Egyéb, pontosan: Illeszkedés Érd MJV Ön-

kormányzatának Batthyány2020 program 

dokumentumához

A kiválasztás kritériuma Érd MJV Batthyány2020 prog-

ram dokumentumban összefoglalt intézkedésekhez való 

hozzájárulás.

IGEN / NEM
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A kritériumok kiválasztásának indoklása:

Sorszám

(II ….)
Kritérium megnevezése Szöveges magyarázat

II.1.

Illeszkedés Érd Megyei Jogú Város integrált telepü-

lésfejlesztési stratégiájához és a vonatkozó indiká-

toraihoz

Alaphelyzet: Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája nevesítette a város fejlődéséhez szükséges beavatkozásokat, 

fejlesztési célokat a jövőre nézve.

illeszkedő ITS cél (ok): 

A stratégiai dokumentumban foglalt valamennyi beavatkozás és pro-

jekt cél.

II.2 Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához

Alaphelyzet: Ennél a kritériumnál nem értelmezhető.

Illeszkedő ITS cél (ok): A stratégiai dokumentumban foglalt vala-

mennyi cél.

II.8

Egyéb, pontosan: Illeszkedés Érd MJV Önkor-

mányzatának Batthyány2020 program dokumen-

tumához

Alaphelyzet: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Batthy-

ány2020 program dokumentumban megfogalmazta céljait.

Illeszkedő ITS cél (ok):

A programban megfogalmazott valamennyi cél.

Érd MJV Integrált Területi Programja kapcsolódik az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Népese-
dési fordulat, egészséges és megújuló társadalom elnevezésű célkitűzéséhez, valamint az ITP tervezett intézkedései 
elősegítik az OFTK Pest megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósulását:

„…Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések ösztönzése és intézményesítése, a családi 
értékek előtérbe helyezése, a lakosságának egészségi állapotának javítása, az oktatás intézményi- és tartalmi megújítása, kiemelt 
figyelmet fordítva a gazdaság igényeire. Területi ás társadalmi kohézió, az esélyegyenlőség javítása…” 

A Pest megyei területfejlesztési koncepció 10.4 Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás 
biztosítása az oktatás intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális 
értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi és helyi identitás erősítéséről szóló stratégiai céljában hangsúlyosan 
szerepel a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése. Egyrészt kapacitásbeli hiányosságok mutatkoznak, 
mivel több helyen is, pontosan a népességnövekedés miatt (legyen az természetes szaporodás értékének növekedése, vagy 
migráció eredménye) bővíteni, új férőhelyeket, új intézményeket szükséges létrehozni. 

Az ITP mellékletében szereplő Batthyány2020 gazdaságfejlesztési program esetén, a Pest megyei területfejlesztési 
koncepcióra alapuló Integrált Településfejlesztési Stratégiában nevesített projektek kerülnek felsorolásra. 

3. aZ ITP CÉlrENDSZErE, CÉlKITŰZÉSEI

Az Integrált Területi Program (ITP) megalapozásául szolgáltak Érd Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési 
Stratégiájának (IVS) felülvizsgálatához elkészült, a közgyűlés által 121/2014. (V. 22.) számú határozattal elfogadott 
Megalapozó vizsgálat, a 214/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció, valamint 
a 215/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia. Mindhárom dokumen-
tum az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióra alapuló Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz 
illeszkedve fogalmazódott meg, így megfelelnek a magasabb területi szintű területfejlesztési dokumentumok átfogó 
és stratégiai céljainak. A tervezés során a VEKOP változásait lekövetve és folyamatosan aktualizálva, a program 
prioritásai és kapcsolódó intézkedései alapján hozta létre a város az Integrált Településfejlesztési Stratégiában meg-
határozott projektjeit.
Az Integrált Területfejlesztési Stratégia, valamint a Településfejlesztési Koncepciója a VEKOP 4.0 állapotának meg-
felelően lett meghatározva:
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„…Jelen tervezési dokumentum elkészítése során a fenti programok közül az Európai Bizottság számára benyújtott 4.0-ás 
verziókat vettük alapul. A véglegesített OP-k mentén körvonalazódó pályázati felhívások további – jelenleg nem ismert – 
speciális feltétel- és követelményrendszert állíthatnak fel a Pályázók felé, melyek nagyban befolyásolhatják Érd MJV fejlesz-
tési kapcsolódásait az OP-k prioritásaihoz. A rendelkezésre álló információk alapján kizárólag a lehetséges kapcsolódási 
pontok kerülhetnek meghatározásra, melyek helytállósága a véglegesített aktuális pályázati felhívások megjelenésével 
realizálódik majd…”
Ennek okán a dokumentumokban fellelhető fejlesztési irányok, illetve a projektek listája, csoportjai úgy kerültek meg-
határozásra az összes lehetőséget figyelembe véve, hogy azok a 2014-20-as operatív programoktól függetlenül helyt-
állóak, így a későbbi aktualizálások során minden esetben alapjául szolgálhatnak az indoklások esetében, a megfelelő 
kapcsolódási pontokat kialakítva.
Az ITP projektjei, Érd Megyei Jogú Város Területfejlesztési Koncepciójának átfogó céljához illeszkedik. A 3. Társa-
dalmi megújulás átfogó céljához, azon belül a 3.1. Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése specifikus 
céljához kapcsolódik az intézményrendszer szolgáltatás minőségének javításával.

Az ITP-ben megfogalmazott projektek 100%-ban kapcsolódnak Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfej-
lesztési Stratégiájához, mert az ott megfogalmazott projektötletekkel és projekt koncepciókkal töltődött fel az ITP. 
Logikai sorrendben a város településfejlesztési dokumentumai egymásra épülnek, láncolatot alkotnak.  Az ITS céljaihoz 
a hálózatos projektek között szereplő óvodafejlesztésekhez kapcsolódnak az ITP fejlesztési célkitűzései. A  fejlesztések a 
3.1 Humán intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztés stratégiai célhoz kapcsolódnak, továbbá „A” típusú hálózatos 
projektek közé integrálódnak, amelyek területileg jól lehatárolható módon a város szövetében több helyen is előfordul-
nak, azonos jellegű projektelemekkel (óvodafejlesztés).

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 3.1 Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése elnevezé-
sű specifikus céljában az oktatási alapintézmények fejlesztésére fókuszál. A célkitűzés „A” típusú hálózatos projektek 
formájában jelenik meg, amely a város egész területén megvalósuló – hasonló tartalmú – projekteket tömöríti.

ITP viszonya az Integrált Településfejlesztési Stratégiához és az operatív programokhoz

Az ITP célok integráltságát tekintve az Integrált Területi Programban tervezett fejlesztések egy intézkedésben való-
sulnak meg, így önmagukkal való integráltságának vizsgálata irreleváns. 

A Budapest és Pest megyei fejlesztésekkel való kapcsolat Érd Megyei Jogú Város tekintetében közös kapcsolódási 
pont egyedül a 6.1 intézkedés esetében található. A főváros az Érddel elcserélt 5.3 és 6.2 intézkedés következtében a 
városban futó kerékpárút fejlesztéseket támogatják majd, továbbá a városrehabilitációs programok folytatását szolgálják. 
Cserében Érd a fővárosi óvoda- és bölcsődefejlesztési keretéből elősegíti az agglomerációs zónában új férőhelyek kialakí-
tását, valamint a meglévő kapacitások megújítását. (Tekintettel a három éves kortól kötelező óvodai beíratás jogszabályi 
előírásainak biztosítására)
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Érd MJV Felmérése a bölcsődés, óvodáskorú gyermekek számáról, óvodai férőhelyek számáról  
(2015. áprilisi állapot szerint)

Korosztály Gyermekek 
száma

Bölcsődei szolgál-
tatást igénybe vevő 

gyerekek száma

Bölcsődei 
férőhelyek 

száma

Óvodás korú 
gyermekek 

száma

Óvodai nevelést 
igénybe vevő 
gyermekek 

száma

Óvodai férőhelyek 
száma

0* 242          

0 338 0

204

     

1 655 7      

2 637 84 637  

1927

3 679 98 679 243

4       671 475

5       727 525

6       713 730

*0 éves korosztálynál a bejelentett terhességek számát kell feltüntetni, akik várhatóan  
2015. augusztus 31-ig megszületnek.

Az Érd MJV területén működő bölcsődei és óvodai kapacitásokról, a népesség nyilvántartó adatai alapján készült 
felmérés szerint közel 1500 gyermek még nem veszi igénybe a szolgáltatást. Ezek az adatok, viszont csak az Érdi la-
kosként bejegyzett gyermekeket képezi le. Az Érden élő, Érdre be nem jelentett gyermekekről kizárólag becsült adatok 
állnak rendelkezésre. Az adatokon felül további alátámasztást nyújtanak, hogy fővárosi szuburbanizáció következményeit (pl. 
az infrastrukturálisan lekövethetetlen sebességű betelepülést) az adott városrész területén funkcióbővítéssel szükséges 
ellensúlyozni ezért új férőhelyekre van szükség.

A fejlesztésnek köszönhetően a város elősegíti:
––  az aktív korú nők munkába állását
––  a fejlesztések új munkahelyeket generálnak a későbbi projektek kivitelezésével
––  az intézmények működtetésével, fenntartásával egyaránt új munkahelyek jönnek létre
–– a kapacitáshiány egy jelentős részét képes lefedni a város

Érd a nem közvetlenül gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó projektjeit úgy tervezte, hogy azok is hozzájárulnak a helyi 
gazdasági tevékenység tartós bővüléséhez, munkahelyek teremtésével, új adóbevételeket generáló tevékenysé-
gek létrehozásával, új vállalkozások letelepedését ösztönző települési környezet kialakításával, a munkába járást 
vagy munkavállalást elősegítő közszolgáltatások fejlesztésével. 

Pest megye esetében hasonlóan nagy szükség mutatkozott óvodai férőhelyek bővítésére, azonban a meglévő hét éves 
keret mindhárom területi szereplő esetében erősen korlátozza a fejlesztési elképzelések, igények szerinti megvalósítását. 
Az 1.2 intézkedés esetén Pest megyei keret terhére 300 millió forintos összegben Érd MJV javaslatot tett vállalkozói falu 
létrehozása érdekében. 

Gondolva a kisvállalkozásokra, egy olyan vállalkozói falu létrehozását tervezi város, amely a már meglévő, de lakóterü-
letek közé ékelődött vállalkozások bővülési lehetőségeit jelenthetné (megelőzendő a KKV-k más településre költözését, 
valamint a lakóterületek közvetlen közeléből kikerülhetnének a zavaró tevékenységet folytató vállalkozások). Emellett 
az újonnan alakuló, vagy betelepülő kisvállalkozások számára biztosítana versenyképes feltételeket, mentorációt és egyéb 
szolgáltatásokat. 

A gazdasági fejlesztésre kijelölt területen, több ütemben számos műhelycsarnok, szociális blokkot, irodát tartalmazó 
épületegyüttes épülhet fel, a betelepülő vállalkozások igényeinek megfelelően. 

A vállalkozói falu létrehozásával Érd Megyei Jogú város:
––  a meglévő vállalkozások számára versenyképes környezetet biztosíthat esélyt teremtve a létszámbővítésre, új mun-
kahelyeket generálva, 
–– az újonnan létrejövő, valamint a betelepülő vállalkozások új munkahelyeket teremthetnek, 
––  a későbbi projekt kivitelezése és a létesítmény üzemeltetése további munkahelyek létrehozását vonja maga után.
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4.  Az ITP FORRáSAllOKáCIÓjA

A területfejlesztési politika alapvetései között szereplő szubszidiaritás és decentralizációs elv alapján a VEKOP lehe-
tővé teszi a területi szereplők (Pest Megye, Budapest és Érd Megyei Jogú Város) számára a saját közigazgatási terüle-
tükre vonatkozó tervezés önállóságát. A tervezéshez szükséges keretet a 2014–2020 közötti programozási időszak-
ban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív 
program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról szóló 1707/2014 (XII.3.) Korm. hatá-
rozatban rögzítették a teljes VEKOP keret százalékos arányában. Érd Megyei Jogú Város esetében 0,28%-ban (ösz-
szegszerűen: 0,8 Mrd Ft) határozták meg a címzett támogatást.

Érd MJV VEKOP forráskerete 2014-20

Önkormányzat
Forráskeret 
(Mrd Ft)

1. Pest megye 14,5

2. Budapest Főváros 21,9

3. Érd megyei jogú város 0,8

ÖSSZESEN 37,2 

 1707/2014 (XII.3.) Korm. határozat alapján

Érd MJV VEKOP intézkedésekre és specifikus célkitűzésekre vonatkozó forrásallokációja

keretösszeg belső 
megoszlása

belső 
arány

választott 
belső arány

keretösszeg 
választott belső 

megoszlása

1. Vállalkozások versenyké-
pességének javítása

1.2 Vállalkozások növekedési 
potenciáljának erősödése Pest 

megyében*
0 0% 0% 0

2. az energiahatékonyság, az 
intelligens energiahasználat 
és a megújuló energiák fel-
használásának támogatása

5.3 fenntartható multimodális 
mobilitás elősegítése 0,2 25% 0% 0

3. Települési környezet- és 
közszolgáltatás fejlesztés

6.1 Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának 

növelése
0,3 37,50% 100% 0,8

6.2 A leromlott településré-
szeken élő hátrányos helyzetű 
lakosság életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és fizikai 

rehabilitációja

0,3 37,50% 0% 0

*Pest megyével történő megegyezés alapján
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A rendelkezésre álló keret (800 millió Ft) tervezett belső megoszlását az „Érd MJV VEKOP intézkedésekre és spe-
cifikus célkitűzésekre vonatkozó forrásallokációja” című táblázat első oszlopa tartalmazza. Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának igényeit felmérve döntöttünk úgy, hogy átcsoportosításokat kezdeményezünk a VEKOP intézkedések 
között. Valamint a korábbi projektgyűjtés eredményét nézve is szükségesség mutatkozik az átcsoportosításra.

Érd MJV a VEKOP 6.2. intézkedés 300 millió Ft keretösszegét átcsoportosítja a 6.1. intézkedésre.  A város a 6.2 intézke-
désre vonatkozó címzett támogatás mértéke miatt kényszerült átcsoportosításra. Érd MJV Integrált Településfejlesztési Stra-
tégiájában szerepel új óvodai férőhelyek kialakítása, valamint önkormányzati tulajdonú épületek energetikai célú megújítása, 
amely megalapozza az átcsoportosítást. A forrás átcsoportosítás másik indoka továbbá, hogy a 6.2-re szánt 300 millió Ft-os 
keretösszegből egy leromlott településrészen csak minimális életkörülmény javítással illetve fizikai rehabilitációval tudnánk 
tervezni. Többek között emiatt is történt az átcsoportosítás, hogy a források koncentrálásával egy nagyobb volume-
nű beruházás valósulhasson meg. A fenti okok miatt történt meg az átcsoportosítás az 5.3 Fenntartható multimodális 
mobilitás elősegítése című intézkedésről is. Mindkét átcsoportosításra a Fővárossal való megegyezés alapján került sor 
miszerint Érd MJV részére 500 millió Ft került átcsoportosításra a 6.1 intézkedésre, míg Érd MJV átadta a Főváros ré-
szére a 5.3 intézkedésen lévő 200 millió Ft-ját és a 6.2 intézkedésen lévő 300 millió Ft, biztosítva ezáltal a KMR területi 
szereplők közötti forrásarányt. Az 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében intézkedéshez 
kapcsolódóan Érd MJV és Pest megye egyezsége szerint a megyei forráskeretből 300 millió Ft támogatási összeget biz-
tosítanak majd Érd számára.

A fentiek értelmében mindegyik VEKOP intézkedés esetében eltérés mutatkozik a tervezett és a választott forrásal-
lokáció tekintetében („Érd MJV VEKOP intézkedésekre és specifikus célkitűzésekre vonatkozó forrásallokációja” című 
táblázat dőlt betűvel és vastagon szedett része).
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Adott belső felhasználási mód felosztás

1.2 Vállalkozások 
növekedési 

potenciáljának 
erősödése Pest 

megyében

5.3 Fenntartható 
multimodális 

mobilitás 
elősegítése

6.1 Kisgyermeket 
nevelő szülők 

munkavállalási 
aktivitásának 

növelése

6.2 A leromlott 
településrészeken élő 

hátrányos helyzetű 
lakosság 

életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja

1. Érd MJV 
Önkorányzat 

projektjei 
0% 0% 100% 0%

2. Önk. tartalék 
keret

0% 0% 0% 0%

3. Kiemelt 
kedvezményezetti 

csoport kerete
0% 0% 0% 0%

4. Egyéb helyi 
szereplők által 
felhasználható 

keret

0% 0% 0% 0%

Ellenőrzés 0% 0,00% 100,00% 0,00%

Forráskeret felhasználási 
módok 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1.2 Vállalkozások
növekedési

potenciáljának
erősödése Pest

megyében

5.3 Fenntartható
multimodális

mobilitás
elősegítése

6.1 Kisgyermeket
nevelő szülők

munkavállalási
aktivitásának

növelése

6.2 A leromlott
településrészeke
n élő hátrányos

helyzetű
lakosság

életkörülményei
nek javítása,

társadalmi és
fizikai

rehabilitációja
4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret 0% 0% 0% 0%
3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 0% 0% 0% 0%
2. Önk. tartalék keret 0% 0% 0% 0%
1. Érd MJV Önkorányzat projektjei 0% 0% 100% 0%

A VEKOP TKR eljárásrenddel érintett intézkedései Érd MJV-re eső 
forráskereteinek felhasználási módok közötti %-os megoszlása 

Érd MJV a forrásfelosztási módokat a VEKOP 6.1 intézkedés esetében a teljes keretösszeget Érd MJV önkormányzat 
projektjéhez csoportosította, a város számára felhasználható forráskeret szűkössége miatt, elkerülendő a használhatatlan 
projektméretet és a támogatási összeg elaprózását. Továbbá az intézkedés által megvalósításra kerülő fejlesztések az ön-
kormányzat egyik kötelező feladatához járulnak hozzá, emiatt indokolt, hogy Érd MJV legyen a projekt megvalósítója.
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Választott felhasználási mód felosztás

1.2 Vállalkozások 
növekedési 

potenciáljának 
erősödése Pest 

megyében

5.3 
Fenntartható 
multimodális 

mobilitás 
elősegítése

6.1 
Kisgyermeket 
nevelő szülők 

munkavállalási 
aktivitásának 

növelése

6.2 A leromlott 
településrészeken élő 

hátrányos helyzetű 
lakosság 

életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja

Ellenőrzés 

1. Érd MJV 
Önkorányzat 

projektjei 
0 0,00 0,80 0,00 0,80

2. Önk. tartalék 
keret

0 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Kiemelt 
kedvezményezetti 

csoport kerete
0 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Egyéb helyi 
szereplők által 
felhasználható 

keret

0 0,00 0,00 0,00 0,00

Ellenőrzés: 0 0,00 0,80 0,00 0,80

Forráskeret 
felhasználási 

módok 

Az ITP forrásallokációja című fejezetben bemutatásra került a VEKOP források felhasználási módja és azok alloká-
ciója. Tekintettel arra, hogy a választott forrásallokáció alapján a 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivi-
tásának növelése intézkedésen szerepel a teljes forráskeret (800 millió Ft), kiemelt figyelmet fordítunk az intézkedéshez 
tartozó Teljesítménykeretben foglalt, forrásarányos indikátorvállalásra (az intézkedéshez tartozó indikátor: „Fejlesztett, 
0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma”), melyet az 5. fejezetben részletesen bemutatunk.
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5. aZ ITP INDIKÁTorVÁllalÁSaI

Az ITP indikátorvállalása tekintetében Érd MJV a forráskeretét teljes egészében a 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése című prioritási célra koncentrálta. A módosítást a forrás méretének kezelhető-
sége, és a belső, strukturális igények miatt volt szükséges elvégezni. A keretnek megfelelő indikátorvállalások tekin-
tetében Érd MJV a meglévő bölcsődei férőhelyek fejlesztésére vonatkozó indikátorértéket vállalni tudja, azonban új 
bölcsődei férőhelyek létrehozását a város nem vállalja. Az indikátorvállalásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Neve
Mérték-
egysége

A területi 
szereplő 

által vállalt 
célérték - 
ITP (2018)

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db 102 101,3 102

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma db 0 202,5 0

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db 200 121,5 200

Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma db 120 30,4 120

0,8

1. Bölcsődék és 
családi napközik, 
valamint óvodák 
infrastrukturális 

fejlesztései

0,80

VEKOP
Prioritás/Intézkedés

Kimeneti indikátor

Érd MJV 
intézkedése

kre eső 
választott 

forráskerete

Érd MJV 
választott 

intézkedéskénti 
forráskeretei 

alapján 
számított 

indikátorértékei

Érd MJV 
indikátor-
vállalása

6. Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés

Érd Megyei Jogú Városban jelenleg rendelkezésre álló bölcsődei férőhelyek száma a felmerülő igényeknek megfelelő, ebből ki-
folyólag az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” indikátor esetében nem tudunk 
vállalást tenni. A „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” indikátorra vonatkozóan tudunk csak 
vállalást tenni, mivel a meglévő bölcsőde fejlesztésére szükség van. Az óvodához kapcsolódó két indikátor tekintetében viszont 
többletvállalást tudtunk tenni, a 3. fejezetben tett indoklás alapján.
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6. aZ ITP üTEmEZÉSE 

Az ütemezés esetében a 2015 júniusára ígért pályázati kiírásokkal számoltunk és ennek megfelelően prognosztizáltuk a 
kötelezettségvállalás időpontját, melyet jelen ütemezés szerint 2016. I. és II. negyedévére becsültük. Természetesen a pályázati 
kiírások megjelenésének időpontjában történő változása esetén és a területi kiválasztási eljárásrend ismeretlenségéből adódhat 
csúszás, illetve eltérés ezen ütemezéstől.

        2015 2016 2017

Prioritás Intézkedések 
intézkedésre 

eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé

6. Települési környe-
zet- és közszolgáltatás-
fejlesztés

6.1 Kisgyermeket 
nevelő szülők mun-
kavállalási aktivitá-
sának növelése

0,80          0,2 0,6        

      0,80                    

7. mEllÉKlETEK:

Érd Megyei Jogú Város Batthyány2020 elnevezésű gazdasági programjához tartozóan elkészült egy projektlista, 
amely elképzeléseket a város kiemelten fontosnak tart megvalósítani a közeljövőben. Az Integrált Területi Program 
hét évre szóló 800 millió forintos kerete marginális projektek megvalósítását képes csak előmozdítani.

Sorszám Projekt neve Projekt rövid leírása

1. Bem téri óvoda régi szárnyának felújítása Az óvoda bővítése megtörtént, a régi épületszárny felújítása szükséges

2. Teleki Sámuel  Általános Iskola felújítása  Teleki Sámuel Általános iskola bővítése, étkező kialakításával, valamint belső 
felújítás 

3. Érdligeti Általános Iskola felújítása  Hunyadi általános Iskola felújítása. Az általános iskola korszerűsítése, épület 
felújítása, eszközállomány korszerűsítése, iskola udvar rehabilitációja, akadály-
mentesítés.

4. Batthyány Általános Iskola rekonstruk-
ciója, bővítése – Oktatási Centrum létre-
hozása

Az egyik legrégebbi, erősen leromlott infrastruktúrával rendelkező iskola re-
konstrukciója, középiskolai férőhelyek létesítése. Sport, egészségügyi, ill. szoci-
ális képzés

5. Móra Ferenc Általános iskola rekonstruk-
ciója

Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 
fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását 
biztosító, erősen leromlott infrastruktúrával rendelkező iskola rekonstrukciója

6. Klik megyeközpont Megyeközponti feladatok ellátására alkalmas épület kialakítása. Pest megye az 
egyetlen megye, ahol nincs megyeszékhely, területén 18 járás és 18 tankerület 
került kialakításra. A tankerületek közül 17 járási tankerület és 1 megyei tan-
kerület – mely Cegléden található – működik. A lakosságszám, a népsűrűség, 
a megyei tankerülettől való távolság indokolja, hogy Pest megyében két tele-
pülésen tevékenykedjék megyei Tankerület: Cegléden és az egyetlen megyei 
jogú városban, Érden. A feladatok gyorsabb és hatékonyabb végzése érdekében 
mindenképpen indokolt.

7. Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájá-
nak felújítása

 Az óvoda korszerűsítése, épület felújítása, eszközállomány korszerűsítése, 
udvarának rehabilitációja.

8. Felső Parkvárosban köznevelési- egészség-
ügyi és sport centrum építése

A városrészben sok  fiatal családos telepedett le a város zajától távolabb eső 
területen. Az infrastruktúra részben kiépítetésre került, de a szolgáltatások 
hiányosak. Szükséges ezen a területen egy Komlexum kialakítása, mely az 
alábbi szolgáltatásokat tartalmaz:  Egészségház építése, melyben 2 felnőtt, és 
2 gyermek háziorvosi rendelő a védőnői szolgálattal együtt kerülne elhelyezésre. 
A komplex egészeségügyi alapellátás elérése egy gyógyszertár áthelyezésével 
valósulhatna meg. A gyermekek óvodai ellátása érdekében új óvodaépület kiala-
kítása, valamint a szabadidő hasznos eltöltése érdekében egy sportlétesítmény
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9. Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodájá-
nak felújítása

Az eredetileg bölcsődének épült ingatlan felújítása szükséges

10. Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda rekonst-
rukciója

Eredetileg családi háznak épült ingatlanban működő 3 csoportos óvoda re-
konstrukciója, bővítése

11. Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda rekonst-
rukciója

A FORFA épület rekonstrukciója, valamint … csoportszobával történő bőví-
tése

12. Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda, Tün-
dérkert Tagóvoda rekonstrukciója

Új 4 csoportos óvoda építésével a meglévő két tagóvoda kiváltása, tekintettel az 
erősen leromlott infrastruktúrára. A jelenlegi óvoda épületek eredeltileg más 
funkciójú épületek voltak ( községháza, családi ház)

13. Riminyáki úti óvoda felújítása  

14. Szociális  intézményi szolgáltatások szer-
vezeti integrációja

Érd Városközpontjához közel az egyes szociális szolgáltatások ( idősellátás, haj-
léktalan ellátás, fogyatékos ellátás) egy szervezetben történő működtetésének 
biztosítása. A bentlakásos intézményi szolgáltatások különböző ellátási formá-
inak egymásra épülése, szervezeti és szakmai összekapcsolása és a részterületek 
együttműködésének megvalósulása azon kötelező feladatok kibővítésével, mely 
a városban még nem biztosított

15. Faragó utcai önkormányzati tulajdonú 
terület fejlesztése

Önkormányzati tulajdonú területen jelenleg működő napközis tábor felújítása, 
új funkcióval való bővítése. (rekreációs fejlesztések, szállás funkciók, edzőtáb-
borok kialakítására alkalmas épületek kiépítése

16. Egészségmegőrzési projekt Szűrőprogramok

17. Romics Szakrendelő fejlesztése megújuló energiával történő fejlesztére elkészültek a tervek, a szakrendelő bőví-
tése megtörtént, azonban a régi épületek felújítása halaszthatatlanná vált. A régi 
épületrész működtetése költséges, az egyes rendelők elavultak. Szükséges az 
épület megújuló energiával történő korszerűsítése, az egyes rendelők, kiszolgáló 
helyiségek felújítása.

18. Bölömbika utcai orvosi rendelő felújítása  

19. Helyi és helyközi közösségi közlekedés 
fejlesztése

 

20. Útépítések a közösségi közlekedéshez 
kapcsolódóan

 

21. Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütem  

22. Záportározó és rekreációs központ a Papi 
földeknél

 

23. Záportározó a Kalotaszegi utca-Kolozs-
vári utca végén

 

24. Záportározó a vízműtelep mellett  

25. Érd-Diósd-Nagytétény vízrendezési 
projekt 

Sulák, Diósd árok

26. Feltörő forrásvizek kezelése  

27. Fásítási program  

28. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
II. ütem

 

29. Az ivóvízellátás biztonságának növelése az 
Ercsi vízbázis bekapcsolásával

 

30. Nagyforgalmú közúti csomópontok re-
konstrukciója a biztonságos közlekedés 
érdekében, útépítések

 

31. Zámori út- Vadlúd utca csomópont át-
építése

 

32. Kerékpárút-hálózat fejlesztése  

33. Vállalkozói Falu –  kisvállalkozás támoga-
tó infrastruktúra

 

34. Gyakornoki program érdi fiataloknak  
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35. „Gyere haza és vállalkozz itthon”  

36. Benta Gazdasági Övezet  – 100 hektáros 
gazdasági terület kialakítása

 

37. Érd Ófalu – Duna menti gyógy-, sport- il-
letve kulturális turisztikai beruházás

 

38. Közfoglalkoztatási program eszközrend-
szerének fejlesztése, szociális szövetkeze-
tek támogatása

 

39. Bíróság, ügyészség az érdi járás 100.000 
lakójának

 

40. Innovációs Központ Érden  

41. Tornacsarnok a Vörösmarty Mihály Gim-
náziumban

 

42. Szent István híd és kapcsolódó úthálózat  

43. M7-es autópálya csomópont átépítése  

44. Városi Könyvtár, Művelődési Központ  

45. Járási Hivatal és közigazgatási központ 
épületének kialakítása

 

46. Energiatakarékossági program a lakossági 
tulajdonban levő épületek esetén

 

47. Temetőfejlesztés  

48. Bagoly utcai felüljáró  

49. Szabadidőközpont és szállásfejlesztés a 
Velencei úton

 

50. Tolmács u. összekötése a Velencei úttal  

2. Melléklet a Közgyűlés 118/2015. (V.28.) határozatához

Területi	  szereplő	  	  neve:	  

ITP	  megnevezése:	  

Megye	  forráskeret	  (Mrd	  Ft): 0,8

keretösszeg	  belső	  
megoszlása

	  belső	  arány	  
választott	  
belső	  arány	  

keretösszeg	  
választott	  
belső	  

megoszlása	  

1.	  Vállalkozások	  versenyképességének	  javítása

1.2	  Vállalkozások	  
növekedési	  
potenciáljának	  erősödése	  
Pest	  megyében

0 0% 0% 0,00
1.2	  Vállalkozások	  
növekedési	  potenciáljának	  
erősödése	  Pest	  megyében

5.	  Az	  energiahatékonyság,	  az	  intelligens	  
energiahasználat	  és	  a	  megújuló	  energiák	  
felhasználásának	  támogatása

5.3	  Fenntartható	  
multimodális	  mobilitás	  
elősegítése

0,2 25,00% 0,00% 0,00
5.3	  Fenntartható	  
multimodális	  mobilitás	  
elősegítése

6.	  Települési	  környezet-‐	  és	  közszolgáltatás-‐
fejlesztés

6.1	  Kisgyermeket	  nevelő	  
szülők	  munkavállalási	  
aktivitásának	  növelése

0,3 37,50% 100,00% 0,80
6.1	  Kisgyermeket	  nevelő	  
szülők	  munkavállalási	  
aktivitásának	  növelése

6.2	  A	  leromlott	  
településrészeken	  élő	  
hátrányos	  helyzetű	  
lakosság	  
életkörülményeinek	  
javítása,	  társadalmi	  és	  
fizikai	  rehabilitációja

0,3 37,50% 0,00% 0,00

6.2	  A	  leromlott	  
településrészeken	  élő	  
hátrányos	  helyzetű	  lakosság	  
életkörülményeinek	  javítása,	  
társadalmi	  és	  fizikai	  
rehabilitációja

Ellenőrzés	   0,8 100,00% 100,00% 0,8

adott	  belső	  forrás	  arány	  
választott	  belső	  
forrásarány	  

1.2	  Vállalkozások	  növekedési	  potenciáljának	  
erősödése	  Pest	  megyében

0,00% 0,00%
5.3	  Fenntartható	  multimodális	  mobilitás	  
elősegítése 25,00% 0,00%
6.1	  Kisgyermeket	  nevelő	  szülők	  munkavállalási	  
aktivitásának	  növelése 37,50% 100,00%
6.2	  A	  leromlott	  településrészeken	  élő	  hátrányos	  
helyzetű	  lakosság	  életkörülményeinek	  javítása,	  
társadalmi	  és	  fizikai	  rehabilitációja 37,50% 0,00%

FORRÁSKERET	  ALLOKÁCIÓ	  1.

Fontos: 	  Az	  ITP	  excel	  fájl	  összes	  munkalapja	  összefügg.	  Minden	  munkalapon	  csak	  a	  sárgával	  jelölt	  cellákat	  kell	  kitölteni	  
vagy	  módosítani.	  A	  táblázat	  további	  elemei	  (beleértve	  a	  diagramokat	  is)	  a	  bevitt	  adatoknak	  megfelelően	  változnak.	  
Kérjük,	  adjon	  intézkedésenként	  magyarázatot	  az	  adott	  belső	  arány	  megváltoztatására.
Kérjük,	  a	  piros	  keretben	  lévő	  adattartalmat,	  a	  magyarázó	  táblát	  és	  a	  diagramot	  másolja	  be	  az	  ITP	  dokumentum	  
megfelelő	  fejezetébe	  kép	  formátumban.	  

Érd	  MJV	  

Érd	  MJV	  	  Integrált	  Területi	  Programja	  

0,00%	  
10,00%	  
20,00%	  
30,00%	  
40,00%	  
50,00%	  
60,00%	  
70,00%	  
80,00%	  
90,00%	  
100,00%	  
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Érd	  MJV	  2

1.	  oldal,	  összesen:	  8

1.2	  Vállalkozások	  
növekedési	  

potenciáljának	  
erősödése	  Pest	  
megyében

5.3	  Fenntartható	  
multimodális	  
mobilitás	  
elősegítése

6.1	  Kisgyermeket	  
nevelő	  szülők	  
munkavállalási	  
aktivitásának	  
növelése

6.2	  A	  leromlott	  
településrészeken	  élő	  
hátrányos	  helyzetű	  

lakosság	  
életkörülményeinek	  
javítása,	  társadalmi	  és	  
fizikai	  rehabilitációja

1.	  Érd	  MJV	  
Önkorányzat	  projektjei	  

0% 0% 100% 0%

2.	  Önk.	  tartalék	  keret 0% 0% 0% 0%

3.	  Kiemelt	  
kedvezményezetti	  
csoport	  kerete

0% 0% 0% 0%

4.	  Egyéb	  helyi	  
szereplők	  által	  

felhasználható	  keret
0% 0% 0% 0%

Ellenőrzés	   0% 0,00% 100,00% 0,00%

Forráskeret	  felhasználási	  
módok	  

Érd	  MJV	  2

3.	  oldal,	  összesen:	  8

1.2	  Vállalkozások	  
növekedési	  

potenciáljának	  
erősödése	  Pest	  
megyében

5.3	  Fenntartható	  
multimodális	  
mobilitás	  
elősegítése

6.1	  Kisgyermeket	  
nevelő	  szülők	  
munkavállalási	  
aktivitásának	  
növelése

6.2	  A	  leromlott	  
településrészeken	  élő	  
hátrányos	  helyzetű	  

lakosság	  
életkörülményeinek	  
javítása,	  társadalmi	  és	  
fizikai	  rehabilitációja

Ellenőrzés	  

1.	  Érd	  MJV	  
Önkorányzat	  
projektjei	  

0 0,00 0,80 0,00 0,80

2.	  Önk.	  tartalék	  keret 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.	  Kiemelt	  
kedvezményezetti	  
csoport	  kerete

0 0,00 0,00 0,00 0,00

4.	  Egyéb	  helyi	  
szereplők	  által	  

felhasználható	  keret
0 0,00 0,00 0,00 0,00

Ellenőrzés:	   0 0,00 0,80 0,00 0,80

Forráskeret	  
felhasználási	  módok	  
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5.	  oldal,	  összesen:	  8
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1.2	  Vállalkozások	  
növekedési	  

potenciáljának	  
erősödése	  Pest	  
megyében	  

5.3	  Fenntartható	  
mulXmodális	  
mobilitás	  
elősegítése	  

6.1	  Kisgyermeket	  
nevelő	  szülők	  
munkavállalási	  
akXvitásának	  
növelése	  

6.2	  A	  leromloY	  
településrészeken	  
élő	  hátrányos	  

helyzetű	  lakosság	  
életkörülményeine

k	  javítása,	  
társadalmi	  és	  fizikai	  

rehabilitációja	  
4.	  Egyéb	  helyi	  szereplők	  által	  felhasználható	  keret	   0%	   0%	   0%	   0%	  

3.	  Kiemelt	  kedvezményeze[	  csoport	  kerete	   0%	   0%	   0%	   0%	  

2.	  Önk.	  tartalék	  keret	   0%	   0%	   0%	   0%	  

1.	  Érd	  MJV	  Önkorányzat	  projektjei	  	   0%	   0%	   100%	   0%	  

A	  VEKOP	  TKR	  eljárásrenddel	  érinteR	  intézkedései	  Érd	  MJV-‐re	  eső	  forráskereteinek	  
felhasználási	  módok	  közöU	  %-‐os	  megoszlása	  	  

Érd	  MJV	  2

7.	  oldal,	  összesen:	  8

0	  
0,1	  
0,2	  
0,3	  
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0,5	  
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0,8	  

1.2	  Vállalkozások	  
növekedési	  

potenciáljának	  
erősödése	  Pest	  
megyében	  

5.3	  Fenntartható	  
mulXmodális	  
mobilitás	  
elősegítése	  

6.1	  Kisgyermeket	  
nevelő	  szülők	  
munkavállalási	  
akXvitásának	  
növelése	  

6.2	  A	  leromloY	  
településrészeken	  
élő	  hátrányos	  

helyzetű	  lakosság	  
életkörülményeine

k	  javítása,	  
társadalmi	  és	  fizikai	  

rehabilitációja	  
4.	  Egyéb	  helyi	  szereplők	  által	  felhasználható	  keret	   0	   0,00	   0,00	   0,00	  

3.	  Kiemelt	  kedvezményeze[	  csoport	  kerete	   0	   0,00	   0,00	   0,00	  

2.	  Önk.	  tartalék	  keret	   0	   0,00	   0,00	   0,00	  

1.	  Érd	  MJV	  Önkorányzat	  projektjei	  	   0	   0,00	   0,80	   0,00	  

Te
M
rd
	  F
t	  	  

A	  VEKOP	  eljárásrenddel	  érinteR	  intézkedései	  Érd	  MJV-‐re	  eső	  forrákereteinek	  
felhasználási	  módok	  közöU	  megoszlása	  (Mrd	  Ft)	  
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Érd	  MJV	  3.

1.	  oldal,	  összesen:	  1

Területi	  szereplő	  	  neve:	  

ITP	  megnevezése:	  

Megye	  forráskeret	  (Mrd	  Ft): 0,8

A	  teljes	  Területi	  Kiválasztási	  
eljárásrenben	  rendelkezésre	  álló	  összeg:	  

37,2

Neve Mértékegysége Célértéke	  (2018)
A	  területi	  szerelő	  

által	  vállalt	  célérték	  -‐	  
ITP	  (2018)

Célértéke	  (2023)
VEKOP	  forráskeret	  	  
intézkedésenként	  	  

Érd	  MJV	  	  
keretösszege	  

intézkedé-‐senként	  	  	  

Érd	  MJV	  aránya	  a	  	  
TOP	  szintű	  

intézkedésre	  eső	  
teljes	  

keretösszegből	  	  	  

Érd	  MJV	  
intézkedésekre	  	  
eső	  választott	  	  	  
forráskerete	  

Arány	  Érd	  MJV	  	  
intézkedé-‐senkénti	  

választott	  	  
forráskeretei	  

alapján	  

VEKOP	  forrás-‐arányos	  
indkátorértékek	  

Érd	  MJV	  választott	  
intézkedésenkénti	  

forráskeretei	  alapján	  
számított	  

indikátorértékei

Érd	  MJV	  
indikátorvállalása	   Eltérések	  magyarázata

Támogatásban részesülő vállalkozások száma vállalkozás 480 5,7 0 0,00% 0 0,00% 0,0 0,0 0 nem	  releváns
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő 

vállalkozások száma vállalkozás 300 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem	  releváns

Vissza nem térítendő támogatáson kívüli más 
pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások 

száma
vállalkozás 180 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem	  releváns

A támogatott új vállalkozások száma vállalkozás 50 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem	  releváns

A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza 

nem térítendő támogatás)
EUR 57000000 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem	  releváns

A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott 
támogatáshoz illeszkedő magánberuházás (a vissza 

nem térítendő támogatástól eltérő jellegű 
támogatás)

EUR 2000000 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem	  releváns

A foglalkoztatás növekedése a támogatott 
vállalkozásoknál teljes munkaidő-egyenérték 480 0,00% 0,00% 0,0 0,0 0 nem	  releváns

Kialakított kerékpárosbarát települések vagy 
településrészek száma db 8 10,2 0,2 1,96% 0,00 0,00% 0,2 0,0 0 Nincs	  rá	  tervezett	  forrásunk	  és	  projektunk.

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza km 65 1,96% 0,00% 1,3 0,0 0 Nincs	  rá	  tervezett	  forrásunk	  és	  projektunk.
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított 

települések vagy településrészek száma db 15 1,96% 0,00% 0,3 0,0 0 Nincs	  rá	  tervezett	  forrásunk	  és	  projektunk.

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma db 15 1,96% 0,00% 0,3 0,0 0 Nincs	  rá	  tervezett	  forrásunk	  és	  projektunk.

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma db 200 102 1 000 7,9 0,3 3,80% 0,80 10,13% 38,0 101,3 102

Bölcsödei	  felújítást	  jelenleg	  a	  meglévő	  
intézményeinknél	  az	  indikátor	  értékeinek	  
megfelelően	  tudunk	  vállalni

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma db 400 0 2 000 3,80% 10,13% 75,9 202,5 0

Új	  bölcsödei	  férőhelyek	  létrehozását	  jelenleg	  nem	  
tudjuk	  vállalni,	  de	  vizsgáljuk	  ennek	  lehetőségét.Nincs	  
rá	  tervezett	  forrásunk	  és	  projektunk.

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma db 1 200 3,80% 10,13% 45,6 121,5 200 Több	  óvodai	  intézményünk	  is	  rászorul	  a	  fejlesztésre.

Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma db 300 3,80% 10,13% 11,4 30,4 120

Új	  óvodai	  férőhelyek	  létrehozásására	  van	  szükség	  
Érden	  annak	  érdekében,	  hogy	  biztosított	  legyen	  a	  3	  
éveseknek	  a	  szükséges	  férőhely	  mennyiség.

Városfejlesztés: integrált városfejlesztési 
stratégiákba bevont területek lakossága személyek 860000,00 13,4 0,3 2,24% 0,00 0,00% 19253,7 0,0 0 Nincs	  rá	  tervezett	  forrásunk	  és	  projektunk.

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított 
nyitott terek m² 21 440 0 107 200 2,24% 0,00% 2400,0 0,0 0 Nincs	  rá	  tervezett	  forrásunk	  és	  projektunk.

Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek m² 910 2,24% 0,00% 20,4 0,0 0 Nincs	  rá	  tervezett	  forrásunk	  és	  projektunk.

Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 400 2,24% 0,00% 9,0 0,0 0 Nincs	  rá	  tervezett	  forrásunk	  és	  projektunk.

Szociális célú településrehabilitációval érintett 
akcióterületen élő lakosság száma fő 77 500 2,24% 0,00% 1735,1 0,0 0 Nincs	  rá	  tervezett	  forrásunk	  és	  projektunk.

Szegregátumok integrálását szolgáló programok 
száma db 10 2,24% 0,00% 0,2 0,0 0 Nincs	  rá	  tervezett	  forrásunk	  és	  projektunk.

37,2 0,8 0,8

FONTOS:	  A	  célérték	  reális	  meghatározásában	  segít,	  ha	  a	  területi	  szereplő	  a	  VEKOP	  Területi	  
Kiválasztási	  Eljárásrend	  alá	  eső	  forráskeretből	  való	  saját	  részesedését	  vetíti	  a	  VEKOP	  indikátor	  
célértékére.	  A	  segítő	  számításhoz	  a	  táblázat	  az	  1.	  munkalap	  adatait	  használja.	  A	  forrásarányos	  
célérték	  egy	  iránymutatás,	  ettől	  eltérő	  vállalás	  lehetséges.	  
Kérjük,	  a	  munkalapot	  illessze	  be	  az	  ITP	  dokumentum	  4.	  fejezetébe,	  kép	  formátumban.

3. Fenntartható 
közlekedésfejlesztés

1. Bölcsődék és családi 
napközik, valamint óvodák 
infrastrukturális fejlesztései

6. Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés

5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák 
felhasználásának támogatása

2. A leromlott 
településrészeken élő 

alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, 

társadalmi és fizikai 
rehabilitációja

INDIKÁTOR	  VÁLLALÁSOK	  

Érd	  MJV	  

Érd	  MJV	  	  Integrált	  Területi	  Programja	  

VEKOP
Prioritás/Intézkedés

Kimeneti	  indikátor

1. Vállalkozások versenyképességének javítása

2. Az üzleti infrastruktúra 
fejlesztésének támogatása 

Pest megyében

Érd	  MJV	  4.

1.	  oldal,	  összesen:	  1

Területi	  szereplő	  	  neve:	  

ITP	  megnevezése:	  

Megye	  forráskeret	  (Mrd	  Ft): 0,8

Minden	  adat	  automatikusan	  
megjelenik	  az	  1.	  munkalapról	  

Prioritás	   intézkedésre	  eső	  összeg	  
1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1	  fé 2.fé 1	  fé 2.fé 1	  fé 2.fé 1	  fé 2.fé 1	  fé 2.fé 1	  fé 2.fé 1	  fé 2.fé

1.	  Vállalkozások	  versenyképességének	  
javítása

0,00

5.	  Az	  energiahatékonyság,	  az	  
intelligens	  energiahasználat	  és	  a	  
megújuló	  energiák	  
felhasználásának	  támogatása

0,00

0,80 0,2 0,6

0,00

6.	  Települési	  környezet-‐	  és	  
közszolgáltatás-‐fejlesztés

Intékedések	  

1.2	  Vállalkozások	  növekedési	  potenciáljának	  erősödése	  Pest	  
megyében

5.3	  Fenntartható	  multimodális	  mobilitás	  elősegítése

6.1	  Kisgyermeket	  nevelő	  szülők	  munkavállalási	  
aktivitásának	  növelése

6.2	  A	  leromlott	  településrészeken	  élő	  hátrányos	  helyzetű	  
lakosság	  életkörülményeinek	  javítása,	  társadalmi	  és	  fizikai	  
rehabilitációja

Érd	  MJV	  

Érd	  MJV	  	  Integrált	  Területi	  Programja	  

ÜTEMEZÉS

2015 2016 2022 20232017 2018 2019 2020 2021

4



31

III. Mellékletek V. éVfolyaM 9. száM – 2015. júnIus 4.

Melléklet a Közgyűlés 124/2015. (V.28.) határozatához

CÉloKmÁNY

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

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

Ercsi úti városi temető ingatlanán az urnakút, emlékfal, és közvetlen kör-
nyezetének kialakítása során felmerülő tevékenységek: 
Szolgáltatás megrendelése:

–– Kivitelezés 
–– Eszközbeszerzés (urnakút technológia), 
–– parkosítás, emlékfal, tereprendezés
–– Műszaki ellenőr

–– Épületfeltüntetési vázrajz 

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása  Ercsi úti városi temető temetési szolgáltatásainak bővítése és racionali-
zálása, a temetkezési helyek szűkösségének oldása.

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

Ercsi úti városi köztemető területén a ravatalozó közvetlen környezet-
ében (hrsz.:23301). A hely illeszkedik a temető távlati fejlesztésének 
koncepciójába.

5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása Lásd építési engedélyezési terv építészeti műleírása.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

–– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (előkészí-
tési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építé-
si költségek)
–– a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki érték-
becslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)  
–– az összegek Áfával növelten értendőek

A feladatra rendelkezésre álló költségvetési keret bruttó 35.000.000 Ft.

Engedélyezési tervdokumentum előállítása: 990.000 Ft (a tervező áfa 
mentes)

Fennmaradó összeg kivitelezésre: 34.010.000 Ft

amelyből 6.500.000 Ft-os tételt jelent az urnakút és a technológia ki-
alakítása.

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett 
megoszlása: 

–– intézményi költségvetés 

–– önkormányzati költségvetés

–– központi költségvetési támogatás, elkülönített állami 

pénzalap, decentralizált támogatás 

–– egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatásáról 
szóló 1872/2014. (XII. 31.) Korm. határozata alapján biztosított keret

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

–– Tervezési szerződés
–– Tervezői művezetés
–– Kivitelezés
–– A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)
–– A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolítá-
sának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és 
költségkalkulációja 

Lásd építési engedélyezési terv építészeti műleírása.

–– hrsz:23301 – temetői bejárat kolombárium kialakítása
–– hrsz:078/49 – közterületi parkoló kialakítása

–– hrsz:23299 – gazdasági kiszolgáló létesítmények

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

Önkormányzati saját ingatlan.  Az urnakút elhelyezése, kialakítása épí-
tési engedélyköteles tevékenység

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

A beruházáshoz szükséges előkészítés:
Tervdokumentáció (tanulmányterv, engedélyezési terv) rendelkezésre 
áll. (Szükség esetén tartószerkezeti dokumentáció)
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12. Alapközművek helyzete, a beruházás 
várható hatása az infrastruktúra terhelésére 

Víz, villany, szennyvízcsatorna be van kötve az ingatlanba, a meglévő ka-
pacitás elégséges, új bekötésre nincs szükség. Az infrastruktúra terhelése 
várhatóan nem növekszik meg jelentősen.

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás mód-
jának) megjelölése

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok 
(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helye-
zéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatko-
zó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Várható időpont: 2015. szeptember 30.

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok 
fedezetének biztosítása 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetése

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

17. A beruházás gazdasági értékelése 
(megtérülés ideje)

záradék: Érd Megyei jogú Város Közgyűlése a 124/2015. (V.28.) határozatával jóváhagyta. 
Érd, 2015. május 28.

  T. mészáros andrás
  polgármester

4
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Melléklet a Közgyűlés 132/2015. (V.28.) határozatához

KÖZNEVElÉSI SZErZőDÉS

a német nemzetiségi óvodai nevelés Érd Megyei Jogú Város területén történő biztosításáról

amely létrejött
egyrészről: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.
adószám: 15731254-2-13
törzsszám: 731256
képviseli: T. Mészáros András polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről: Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
székhely: (2030 Érd, Alsó u. 1
adószám: 15566018-1-13
törzsszám: 566016
képviseli: Eszes Mária elnök, 
a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat
a továbbiakban együtt: Felek között az alábbi tartalommal:

I. bEVEZETő rENDElKEZÉSEK – JoGI KErETEK

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban Njt.) 24. § (1) bekezdése szerint nem-
zetiségi önkormányzat – a köznevelési törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályokban 
meghatározottak szerint – köznevelési intézményt létesíthet és tarthat fenn.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdése alapján köznevelési 
intézményt a törvény keretei között nemzetiségi önkormányzat is alapíthat, illetve tarthat fenn, ha a tevékenység folyta-
tásának jogát – jogszabályban foglaltak szerint – megszerezte.

A települési önkormányzat az Nkt. 74.§ (2) bekezdése alapján az óvodai nevelésről intézmény alapítása és fenntartása 
vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.

Tekintettel arra, hogy az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. (IV.16) határozatával 
német nemzetiségi óvoda létrehozásáról döntött, a Felek a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása érdekében a 
következő megállapodást kötik.

II. a mEGÁllaPoDÁS TÁrGYa

Az Nkt. 31.§ (5) bekezdése alapján köznevelési szerződés megkötése a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítására, 
továbbá a felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása. 
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III. a mEGÁllaPoDÁS TarTalma

1. Általános rendelkezések
1.1. A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 4. § (3) b) pontjában 
meghatározott nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodát kíván alapítani és fenntartani 2015. augusztus 1. nap-
jától.
1.2. Az Önkormányzat támogatja a Nemzetiségi Önkormányzat német nemzetiségi óvoda alapítási és fenntartási 
szándékát, és annak megvalósításához térítésmentesen, öt nevelési évre megfelelő létesítmény és eszközfeltételeket 
biztosít az Érd, Riminyáki út 17. szám alatti 13745 helyrajzi számon nyilvántartott, felújított ingatlanban.
1.3. A Felek tudomásul veszik, hogy az óvodaindítás feltétele, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat és az intézmény az 
átadás napján rendelkezzen jogerős működési engedéllyel. A működési engedély megszerzése a Nemzetiségi Önkor-
mányzat feladata, mellyel összefüggésben a feleket együttműködési kötelezettség terheli. 
1.4. Az intézményben ellátott köznevelési alapfeladat: nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése. 
1.5. A nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda mindkét nyelv – a német nemzetiség nyelve és a magyar nyelv 
– fejlesztését szolgálja. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül, a hangsúly a nemze-
tiségi nyelv fejlesztésén van. A két nyelv használatának arányát a pedagógiai programban kell meghatározni úgy, hogy 
az óvodai nevelési év első hónapjában az érintett gyermekek nyelvismeretéről készített felmérés adataira kell épülnie.
1.6. A felvehető, ellátandó gyermekek száma: 46 fő (2 óvodai csoport).   
1.7. A fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető források: a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény átlagbér alapú támogatása, annak 2. melléklet II. pont 1. alpontja, valamint a 8. melléklet 
II. pontja szerinti működési támogatás, illetve az Önkormányzat által külön megállapodásban biztosított ingó és 
ingatlanvagyon.

2. a gyermekeket érintő rendelkezések
2.1. A felek kijelentik, hogy az intézmény felvételi körzete Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A Nem-
zetiségi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményt a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági 
előírásoknak megfelelően működteti. 
2.2. A megállapodás keretei között az óvodások felvételére alkalmazni kell azokat a szabályokat, amelyek az önkor-
mányzati fenntartású óvodákra vonatkoznak, azzal a kiegészítéssel, hogy a német nemzetiségi óvodai nevelést igény-
lők közül elsőbbséget élveznek azok a gyermekek, akiknek szülei német nemzetiségűnek vallják magukat.  
2.3. Jelen megállapodás alapján a nevelés a gyermekek számára ingyenes.

3. a felek kötelezettségei
3.1. A Felek együttesen kijelentik, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Intézmény zavarta-
lan működtetése érdekében minden szükséges intézkedést megtesznek.
3.2. Az Önkormányzat vállalja, hogy:
3.2.1. az Intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az Intézményi Gond-
nokság látja el, 
3.2.2. az ingatlant és az eszközöket a jogszabályi előírások által meghatározott állapotban adja át, továbbá az átadás 
napján az Nemzetiségi Önkormányzat jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel a mérőórák aktuális állásáról,
3.2.3. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 1. mellékletében, a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és fel-
szereléséről szóló jegyzékben szereplő kötelezően biztosítandó tornaszobát, az Önkormányzat a fenntartásában mű-
ködő Szivárvány Óvoda Meseház tagóvodájában biztosítja az Intézmény részére csoportonként heti egy alkalommal. 
3.2.4. a Nemzetiségi Önkormányzat részére az óvoda ingatlanra vonatkozó minden olyan dokumentumot átad, 
amely a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 159. §-a alapján az Intézmény működési engedélyének megkéréséhez szükséges, 
3.2.5. az Intézmény működéséhez szükséges ingók és ingatlanok használati jogáról, valamint a gyermekek étkezteté-
sének biztosításáról, mint tulajdonos a Nemzetiségi Önkormányzattal külön megállapodást köt.
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3.3. a Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy:
3.3.1. az Intézményt a 2015/2016. nevelési év kezdetétől a jogszabályi előírások szerint tartja fenn, 
3.3.2. az 1.3. pontban foglalt feltétel teljesítéséről – az Intézmény jogerős működési engedélye másolati példányának 
megküldésével – értesíti az Önkormányzatot,
3.3.3. amennyiben az intézménybe beiratkozott gyermekek száma nem éri el a működési engedély szerinti férőhely-
számot, abban az esetben a fennmaradó betöltetlen férőhelyeket az Önkormányzat óvodai nevelési közfeladata ellá-
tása érdekében térítésmentesen igénybe veheti, feltéve, hogy a gyermekek szülei az intézmény pedagógiai programját 
elfogadják,
3.3.4. ha a nevelési feladatot – költségvetési forrás hiányában – meg kívánja szüntetni, az erre irányuló szándékát a 
megszűnéssel érintett nevelési évet megelőző költségvetési tervezési időszakban, de legkésőbb az érintett nevelési évet 
megelőző nevelési év márciusának utolsó munkanapjáig bejelenti az Önkormányzat számára,
3.3.5. az Intézmény működéséhez szükséges ingók és ingatlanok használati jogáról, valamint a gyermekek étkezteté-
sének biztosításáról, a tulajdonos települési önkormányzattal külön megállapodást köt,
3.3.6. az óvoda létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával, költségvetésének meghatá-
rozásával és módosításával, vezetőjének megbízásával, meg-bízásának visszavonásával összefüggő döntések esetén az 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlését egyetértési jog illeti meg.

IV. a KÖZNEVElÉSI SZErZőDÉS HaTÁlYa

1.1. A Köznevelési szerződést a Felek 2015. június 01. napjától öt évig terjedő határozott időtartamra kötik.

V. ZÁrÓ rENDElKEZÉSEK

1.1. Jelen megállapodást Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 132/2015. (V.28.) határozatával, az 
Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2015. (V.14.) határozatával hagyta jóvá.
1.2. Felek a jelen megállapodás teljesítése során törekednek a vitás kérdések tárgyalásos rendezésére, amennyiben az 
mégsem vezet eredményre, jogvitájuk eldöntésére a székhelyük szerinti bíróság illetékességét kötik ki.
1.3. Jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény megbízásra vonatkozó rendelkezései, az  Nkt., az Njt, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, valamint az annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet előírásai az 
irányadóak.
1.4. Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták alá.
1.5. A jelen megállapodás négy példány eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 
két példány az Önkormányzatnál, két példány a Nemzetiségi Önkormányzatnál marad.

Érd, 2015. 

 T. mészáros andrás Eszes mária
  polgármester    elnök

4
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Melléklet a Közgyűlés 134/2015. (V.28.) határozatához

EGYüTTmŰKÖDÉSI mEGÁllaPoDÁS 

amely létrejött egyrészt 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 to-
vábbiakban Önkormányzat;

másrészről Érdi Városi Polgárőr Egyesület (székhelye: 2030 Érd, Fűtő utca 41., bírósági nyilvántartási száma: 
12.Pk60.056/2003/2, adószáma: 18703117-1-13, képviseli: Macsotay Tibor elnök) (a továbbiakban: Polgárőrség), 
(együttesen: Felek) között a mai napon.

A Felek együttműködési megállapodást kötnek (a továbbiakban: Megállapodás) Érd Megyei Jogú Város településen 
folyó polgárőr tevékenység támogatására a Polgárőrség jogszabályban rögzített alapfeladatainak eredményes ellátása 
érdekében, az alábbi feltételekkel, egymás jogainak elismerésével és kötelezettségek vállalásával.

I. ÁlTalÁNoS rENDElKEZÉSEK
1. Az együttműködés célja:

A Polgárőrség hatékony bevonása a helyi közrend és közbiztonság védelmébe, mellyel a Felek hozzájárulnak 
a lakosság biztonságérzetének növeléséhez.

2. Az együttműködés fő területei:
A Felek a célok megvalósítása érdekében különösen az alábbi területeken működnek  együtt:

a) bűn-és baleset megelőzési tevékenység végzése;
b) áldozat- gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok végzése;
c) közlekedésbiztonsági feladatok ellátása;
d) vagyonvédelem és rendezvénybiztosítás;
e) kábítószer elleni védelem- és megelőzés;
f ) közreműködés a környezet- és katasztrófavédelmi feladatokban;
g) közreműködés a közterület védelmi feladatokban.

3. A megállapodás jogi alapjai:
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény
c) a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (továbbiakban: 

Pőtv.)
4. Együttműködés alapelvei:

a) Jelen Megállapodás fő célkitűzése az Önkormányzat és a Polgárőrség tevékenységének összehangolása 
a település közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése érdekében.

b) A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, a Megállapodás fő célkitűzéseinek megfelelő érdekeik és 
megvalósítási lehetőségeik kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával működnek együtt.

c) A Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalmat az önkéntesség, az emberi jogok messzemenő 
tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység és a kölcsönös bizalomra 
épülő felelősségvállalás jellemzi.
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d) A Felek kijelentik, hogy a Megállapodásban foglaltak megvalósítása érdekében közös érdeküket kifejezve 
kötelezettségeket vállalnak.

II. fElEK ÁlTal VÁllalT KÖTElEZETTSÉGEK:
5. Önkormányzat vállalja:

a) Az együttműködési területeken szerzett tapasztalatairól, észrevételeiről, a Polgárőrség által igényelt 
segítségnyújtásról, a kapcsolattartó és az illetékes bizottság közreműködésével tájékoztatja a 
Polgárőrséget.

b) Népszerűsíti a Polgárőrség tevékenységét, eredményeit a helyi médiákban és önkormányzati 
intézményekben.

c) Segítséget nyújt a Polgárőrség iratainak, kiadványainak elkészítésében és igénye alapján a pénzügyi 
elszámolások elkészítésében.

d) Igény szerint segíti a Polgárőrség pályázati munkáinak elkészítését és szükség szerint Önkormányzati 
ajánlást biztosít.

e) Folyamatosan figyelemmel kíséri a Polgárőrség tevékenységét. 
f ) Az Mötv. 41. § (9) bekezdése szerinti, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének az egyedi támogatások nyújtásáról 
szóló rendelkezése alapján támogatást biztosít a Polgárőrség részére. 

g) Lehetőségei szerint a Polgárőr Irodák működéséhez ingatlant vagy helyiséget biztosít.
h) Az Önkormányzati rendezvényekre vonatkozó biztosítási igényről a Polgárőrséget a rendezvények előtt 

legalább 72 órával korábban értesíti.

6.  Polgárőrség vállalja:
1) Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a Megállapodás I/2. pontban foglalt feladatok 

megvalósítására, melynek során:
a) segíti a közterületi rendőri és városrendészeti tevékenységet;

b) lakó- és mezőgazdasági területeken figyelő-jelző és járőr szolgálatokat lát el, melynek során kiemelt 
figyelmet fordít a gyermekintézmények (óvodák, iskolák), játszóterek körzetére, a gyermekek sérelmére 
irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére,

c) éjszakai órákban és hétvégeken kiemelt figyelmet fordít a közintézmények vagyonvédelmére, éjjeliőrökkel 
és a portásokkal való folyamatos kapcsolattartásra;

d) tevékenysége során figyeli a közbiztonságra veszélyt jelentő eseményeket, cselekményeket, körözött 
személyeket és arról tájékoztatja a rendőrséget és az önkormányzat kapcsolattartóját;

e) veszélyhelyzetekben közreműködik területzárásokban, kiürítésekben, forgalomirányításokban;
f ) katasztrófavédelmi helyzetben részt vesz a megelőzési és helyreállítási munkálatokban;
g) megkülönböztetett figyelmet fordít az egyedül élő idősek és hajléktalanok preventív áldozatvédelmére;
h) oktatási, nevelési és szociális intézményekben megelőző felvilágosító tevékenységet végez;
i) éves közgyűléseire és egyéb testületi rendezvényeire rendszeresen meghívja az önkormányzat illetékes 

képviselőit, kapcsolattartóit;
j) rendszeresen részt vesz az önkormányzat illetékes bizottságai és a Közgyűlés Polgárőrség munkáját is 

érintő napirendjeinek tárgyalásán;
k) az önkormányzattól támogatásként kapott ingatlanokat és tárgyi eszközöket kizárólag az I/2. pontban 

foglalt feladatok megvalósítása érdekben használja, állagukat megőrzi és rendszeresen karbantartja.
2) Gondoskodik arról, hogy az Egyesület tagjaitól illetéktelen személyek információkat, adatokat ne 

szerezhessenek.
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3) Szakmai tevékenységéről félévente ( júliusban és januárban) tájékoztatja az Önkormányzat illetékes, 
közrendvédelemmel foglalkozó bizottságát, évente (áprilisban) pedig beszámol az Önkormányzat 
Közgyűlésének.

4) Az Önkormányzattól kapott támogatásokkal legkésőbb a támogatási szerződésben foglalt határidőig 
elszámol.

III. a mEGÁllaPoDÁS EGYÉb ElEmEI:
7. Az Önkormányzat és az Egyesület összekötői:

a. Önkormányzat részéről:
- Kocsis János védelmi referens (tel: 06-20-532-8809; e-mail cím: kocsis[kukac]erd.hu).

b. Polgárőrség részéről:
- Macsotay Tibor elnök (tel: 06-30-621-2596; e-mail cím: lumabt[kukac]t-online.hu 

8. A Felek évente egy alkalommal együttesen áttekintik az együttműködési megállapodás megvalósulásának 
tapasztalatait és indokolt esetben kölcsönösen megteszik a szükséges intézkedéseket.

9. A Felek kijelentik, hogy a fenti célok megvalósítása során egymás önállóságát nem korlátozzák.
10. A Polgárőrség kijelenti, hogy a Pőtv. 4. §-ban előírt rendőrséggel való hatályos együttműködési megállapodással 

rendelkezik, tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek (továbbiakban: OPSZ), és tevékenységét a Pőtv. II. 
fejezet 2. pontjában foglaltak szerint végzi.

11. A Polgárőrség hozzájárul ahhoz, hogy tevékenységéről az Önkormányzat indokolt esetben információkat 
kérhet az OPSZ-től és illetékes megyei szervezetétől, a helyi rendőrségtől.

12. Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre szól.
13. Az együttműködési megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel bármikor, a másik Félhez 

intézett – és indokolást is tartalmazó – irattal egyoldalúan felmondhatja.
14. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
15. A megállapodást s Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Érd, 2015. május … .napján

Önkormányzat részéről Polgárőrség részéről
T. mészáros andrás macsotay Tibor

polgármester elnök

4
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III. Mellékletek V. éVfolyaM 9. száM – 2015. júnIus 4.

Melléklet a Közgyűlés 136/2015.(V.28.) határozatához

Egészségügyi Keret

Iktatószám Támogatott neve Tárgy Elnyert összeg/Ft
3/9592/13/2015 Hétszínvirág Alapítvány Egészségmegőrzés 50.000

Szociális Keret

Iktatószám Támogatott neve Tárgy Elnyert összeg/Ft
3/13749/6/2015 Emberi Hang Alapítvány „Nekem a tenger a Balaton” 

tábor
250.000

3/13749/9/2015 Gyermekünk Álmaiért Ala-
pítvány

„Lovon ülve mindenki négy 
egészséges lábon áll”
lovas terápia

100.000

Kulturális Keret

Iktatószám Támogatott neve Tárgy Elnyert összeg/Ft
13/20222/3/2015 Érd Zenekultúrájáért 

Alapítvány
Lukin Bérleti Hangverseny-
sorozat 2015/2016. 210.000

13/20222/10/2015 Hétszínvirág Alapítvány Pályázat kirándulási költ-
ségre

100.000

13/20222/13/2015 Mátyás Király Alapítvány „Mesék szárnyán” – Tanke-
rületi mesemondóverseny és 
rajzverseny

100.000

13/20222/20/2015 Vincellér Alapítvány XXI. Regionális és VI. Or-
szágos Kórusfesztivál 150.000

13/20222/29/2015 Hóangyal Alapítvány Élmény – Kultúra – Tudás 150.000
13/20222/33/2015 Sportiskola Alapítvány A 2015/16-os tanév kultu-

rális rendezvényei
150.000

13/20222/38/2015 Vörösmarty Mihály Gimná-
zium Alapítvány

Az Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium projekthete: 
„Használd okosan a médiát.”

50.000

13/20222/39/2015 Érdi Gimnázium Alapítvány Diákgála 100.000
13/20222/40/2015 Poly-Art Alapítvány Az alapítvány jubileumi (20 

év) kiadványainak nyomda-
költsége

100.000



Érdi Közlöny
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V. éVfolyam 9. szám – 2015. június 4.

Sport és Ifjúsági Keret

Iktatószám Támogatott neve Tárgy Elnyert összeg/Ft
13/19812/3/2015 Érd Zenekultúrájáért 

Alapítvány
versenyek rendezése, lebo-
nyolítása

150.000

13/19812/4/2015 Mátyás Király Alapítvány Verseny lehetőség az alsó 
tagozatosok számára, termé-
szet járó túra

150.000

13/19812/8/2015 Emberi Hang Alapítvány terápiás sportprogramok, 
tábor

150.000

13/19812/9/2015 Hóangyal Alapítvány lovasterápia sajátos nevelési 
igényű gyermekek részére

150.000

13/19812/10/2015 Érdi Református Templom 
Alapítvány

Ifjúsági Sporttábor 100.000

13/19812/14/2015 Vörösmarty Mihály Gimná-
zium Alapítvány

Iskolai Programok, kirándu-
lások rendezvények támo-
gatása

150.000

13/19812/15/2015 Érdi Gimnázium Alapítvány Környezet és Természetvé-
delmi, Turisztikai Tábor

250.000

13/19812/23/2015 Sportiskolai Alapítvány 2015/2016. évi sport és ifjú-
sági programok

400.000

13/19812/24/2015 Vincellér Alapítvány Hátrányos helyzetű gyerme-
kek nyári táboroztatása

150.000

Polgármesteri keret

Iktatószám Támogatott neve Tárgy Kérelmezett összeg/Ft
2/17988/2015 Poly-Art Alapítvány az Érdi 

Művészetért
Óperencia Könyvesbolt 
Bíró András névfelvétele 
10éves évfordulójának 
megünneplése

       

        100.000

2/19858/2015 Magyarok Öröksége Alapít-
vány

Pesovár Ferenc Művészeti 
Iskola működési költségei-
nek támogatása        1.000.000

Hóangyal Alapítvány Gyermeknapi program            35.000

4
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III. Mellékletek V. éVfolyaM 9. száM – 2015. júnIus 4.

Melléklet a Közgyűlés 140/2015. (V.28.) határozatához

 

Iktatószám Megítélt 
támogatás Kifizetett Fizetendő Visszautalt/ vissza-

utalandó Iktatószám 2014
Megítélt 

támogatás Kifizetett Fizetendő Visszautalt/ vissza-
utalandó Iktatószám 2014

Megítélt 
támogatás Kifizetett Fizetendő Visszautalt/ vissza-

utalandó Iktatószám 2014 Megítélt támogatás Kifizetett Fizetendő Visszautalt/ vissza-
utalandó Iktataószám  2014 Megítélt támogatás Kifizetett Fizetendő Visszautalt/ vissza-

utalandó Iktatószám 2014 Megítélt támogatás Kifizetett Fizetendő Visszautalt/ vissza-
utalandó Megítélt támogatás Kifizetett Fizetendő Visszautalt/ vissza-

utalandó

1. Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 13-19165/9 100 000 Ft 100 000 Ft 13-20648/4 150 000 Ft 150 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 0 Ft

2. Alsó utcaiak és környékbeliek Baráti Köre 13-19165/28 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

3. Szivárvány Baba-Mama Kör 03-19149-11 40 000 Ft 40 000 Ft 13-19165/24 50 000 Ft 50 000 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft 0 Ft

4. Belső Béke Egyesület 13-20650/1/2014 100 000 Ft 100 000 Ft 13-20648/1 80 000 Ft 80 000 Ft 180 000 Ft 180 000 Ft 0 Ft

5. Barátkozzunk Nyugdíjas Klub 03-19149-16 50 000 Ft 50 000 Ft 13-19165/36 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

6. Béket-Barátság Nyugdíjas Klub 03-19149-14 50 000 Ft 50 000 Ft 13-19165/35 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

7. Bolyai Diákönkormányzat 03-19149-12 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft

8. Bolyai Diáksportkör 13-20648/13 80 000 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft 0 Ft

9. Bolyai Diáksportkör 13-20648/14 100 000 Ft 10 000 Ft 100 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft

10. Bolyai János Alapítvány 13-20648/8 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

11.
Bolyai János Alapítvány 13-20648/9

50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft

12. Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub 03-19149-2 50 000 Ft 50 000 Ft 13-19165/2 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

13. Bolyai Kisiskolás Tanács 13-20648/10 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft

14. Bonton TSE 13-19165/39 150 000 Ft 75 000 Ft 75 000 Ft elszámolt 13-20648/15 200 000 Ft 200 000 Ft 350 000 Ft 275 000 Ft 75 000 Ft

15. Brumi Óvoda  óvónői munkaközösség 0 Ft 0 Ft 0 Ft

16. Cimbora Klub 0 Ft 0 Ft 0 Ft

17. Csuka Zoltán Nyugdíjas Klub 0 Ft 0 Ft 0 Ft

18. Duna -Art Fotóklub 13-19165/19 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft

19. EB-DORÁDO Egyesület 0 Ft 0 Ft 0 Ft

20. Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub 03-19149-8 50 000 Ft 50 000 Ft 13-19165/21 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

21. Életmód Nyugdíjas Klub 03-19149-5 50 000 Ft 50 000 Ft 13-19165/4 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

22. Emberi Hang Alapítvány 03-21039/3 323 970 Ft 323 970 Ft 13-20648/17 250 000 Ft 250 000 Ft 573 970 Ft 573 970 Ft 0 Ft

23. Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 13-19165/6 130 000 Ft 130 000 Ft 13-20648/3 150 000 Ft 150 000 Ft 280 000 Ft 280 000 Ft 0 Ft

24. Érdi "Igraj Kolo" Rác Tánccsoport 13-19165/14 80 000 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft 0 Ft

25. Érdi Bukovinaiai Székely Népdalkör 13-19165/30 90 000 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft 0 Ft

26. Érdi Cigány Tanács Egyesület 0 Ft 0 Ft 0 Ft

27. Érdi Gimnázium Alapítvány 13-19165/29 100 000 Ft 99 970 Ft 4-21829/14 200 000 Ft 200 000 Ft 300 000 Ft 299 970 Ft 0 Ft

28. Érdi Hendikep Futókör 13-20648/21 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft

29. Érdi Kamarazenekar Egyesülete 13-19165/43 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft

30. Érdi Kern Péter Kaktuszkör 4-3517/14 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

31. Érdi Muay Thai Boksz Egyesület 0 Ft 0 Ft 0 Ft

32. Érdi Német Kultúr Egyesület 13-19165/27 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

33. Érd Körbe Egyesület 13-20648/31 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

34. Érdi Védőnők Klubja 03-19149-13 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 0 Ft

35. Érdli Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú 
Egyesület 13-19165/32 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

36. Érdligeti Református Templom Alapítvány 13-19165/26 150 000 Ft 150 000 Ft 13-20648/22 100 000 Ft 100 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 0 Ft

37. Érd-Térségi Időbank 0 Ft 0 Ft 0 Ft

38. Fenyves Alapítvány 0 Ft 0 Ft 0 Ft

39. Fészek  Gyermekvédő Egyesület 03-21039/1 176 030 Ft 176 030 Ft 13-20648/7 150 000 Ft 150 000 Ft 326 030 Ft 326 030 Ft 0 Ft

40. Fogócska Sportegyesület 0 Ft 0 Ft 0 Ft

41. Fogócska Sportegyesület 0 Ft 0 Ft 0 Ft

42. Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium alsó 
tagozatos munkaközössége 0 Ft 0 Ft 0 Ft

43. Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
Diákönkormányzata 13-19165/23 100 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft elsz.határidő 

mód. 13-20648/11 50 000 Ft 25 000 Ft 25 000 Ft elszámolt 150 000 Ft 75 000 Ft 75 000 Ft

44. Gárdonyi Mozgás és művészeti 
munkaközösség 13-20648/12 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

45. Gárdonyi Géza Általános Iskola Term. 
Tud.Munkaközösség 4-23022/1/14 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft

46. Gárdonyi Géza Általános Iskola Term 
Tud.Munkaközössége 4-23022/2/14 135 000 Ft 135 000 Ft 135 000 Ft 135 000 Ft 0 Ft

47. Gárdonyi Iskola Szülői Szervezete 03-21039/2 300 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft

48. Harmónia Vegyeskar Egyesület 13-19165/16 100 000 Ft 95 195 Ft 100 000 Ft 95 195 Ft 0 Ft

49. Hétszínvirág Alapítvány 03-19149-1 50 000 Ft 50 000 Ft 13-19165/1 100 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft

50. Hóangyal Alapítvány 13-19165/18 100 000 Ft 100 000 Ft 13-20648/6 150 000 Ft 150 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 0 Ft

51. Irodalomkedvelők Klubja 13-19165/17 100 000 Ft 99 985 Ft 100 000 Ft 99 985 Ft 0 Ft

52. JKA Garyokaku Dojo 13-20648/20 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft

53. Kertbarát Kör 13-19165/41 80 000 Ft 80 000 Ft 4-11853/14 80 000 Ft 79 639 Ft 160 000 Ft 159 639 Ft 0 Ft

54. Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda 0 Ft 0 Ft 0 Ft

55. Kincskereső Szülőklub Lovasterápia 0 Ft 0 Ft 0 Ft

56. Kincskereső Szülőklub SNI-s gyerekek 0 Ft 0 Ft 0 Ft

57. Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány 13-19165/34 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

58. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 0 Ft 0 Ft 0 Ft

59. Környezetvédő Egyesület Érd 0 Ft 0 Ft 0 Ft

60. Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskola 
Diákönkormányzata 0 Ft 0 Ft 0 Ft

61. Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskola táboroztató 
nevelők munkaközössége 0 Ft 0 Ft 0 Ft

62. Magyar Földrajzi Múzeum Múzemb.K 13-19165/33 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

63. Magyar Földrajzi Múzeum Múzemb.K 13-19165/37 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft

64. Mátyás Király Alapítvány 13-19165/11 50 000 Ft 50 000 Ft 13-20648/5 150 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft

65. Mefiszto Független Művészeti Társaság Köhasznú 
Egyesület 0 Ft 0 Ft 0 Ft

66. Meseház Alapítvány 0 Ft 0 Ft 0 Ft

67. Móra Ferenc Általános Iskola alsó tagozatos 
munkaközössége 0 Ft 0 Ft 0 Ft

68. Móra Ferenc Általános Iskola Diákönkormányzata 0 Ft 0 Ft 0 Ft

69. Móra Ferenc Általános Iskola felső tagozatos 
munkaközössége 0 Ft 0 Ft 0 Ft

70. Nyugdíjas Pedagógus Klub 03-19149-3 50 000 Ft 50 000 Ft 13-19165/8 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

71. Óvárosi aerobic club 13-20648/19 90 000 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft 0 Ft

72. Parkváros Gyermekeiért Alapítvány 0 Ft 0 Ft 0 Ft

73. Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub 03-19149-6 50 000 Ft 50 000 Ft 13-19165/12 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

74. Petőfi Nyugdíjas Klub 03-19149-4 50 000 Ft 50 000 Ft 13-19165/3 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

75. Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú 
Egyesület 13-19165/20 300 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft

76. Poly-Art Alapítvány 0 Ft 0 Ft 0 Ft

77. Pro Scola et Juventute Alapítvány 0 Ft 0 Ft 0 Ft

78. Rosenbrücke Énekkar 13-19165/38 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

79. Rozmaring Kórus 13-19165/13 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

80. Sasvárosi Nyugdíjas Klub 03-19149-10 50 000 Ft 50 000 Ft 13-19165/15 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

81. Sírius Állat és Term. Véd Alapítvány 4-22238/14 200 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft elszámolt 200 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

82. Siketek Nyugdíjas Klubja 0 Ft 0 Ft 0 Ft

83. Sport Iskola Alapítvány 13-19165/46 150 000 Ft 150 000 Ft 13-20648/24 350 000 Ft 350 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft

84. Szirmok Női Kar 13-19165/5 130 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft 130 000 Ft 0 Ft

85. Tigers Sportegyesület 0 Ft 0 Ft 0 Ft

86. Tusculanum Alapítvány 13-19165/22 140 000 Ft 140 000 Ft 4-21101/14 135 000 Ft 135 000 Ft 275 000 Ft 275 000 Ft 0 Ft

87. Tusculanum Nyugdíjas Klub 03-19149-7 50 000 Ft 50 000 Ft 13-19165/7 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

88. Varázsföld Alkotókör 0 Ft 0 Ft 0 Ft

89. Városszépítő és Honismereti Egy. 0 Ft 0 Ft 0 Ft

90. Vincellér Alapítvány 0 Ft 0 Ft 0 Ft

91. Vörösmarti Mihály Gimnázium Baráti Kör 
Egyesülete 13-19165/10 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

92. Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány 13-19165/40 100 000 Ft 100 000 Ft 13-20648/16 200 000 Ft 200 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft

93. Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány 0 Ft 0 Ft 0 Ft

94. Vörösmarty Mihály Gimnázium 
Diákönkormányzata 0 Ft 0 Ft 0 Ft

95. Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub 03-19149-15 50 000 Ft 50 000 Ft 13-19165/31 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 750 000 Ft 750 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 800 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4 000 000 Ft 3 870 150 Ft 125 000 Ft 0 Ft 0 Ft 3 000 000 Ft 2 885 000 Ft 25 000 Ft 0 Ft 0 Ft 900 000 Ft 799 639 Ft 100 000 Ft 0 Ft 9 550 000 Ft 9 204 789 Ft 250 000 Ft 0 FtÖSSZESEN

ÖsszesenSport és Ifjúsági Keret Természet és Környezetvédelmi Keret2015.
06.02
2015.
06.02

Pályázó szervezet neve

Egészségügyi Keret Szociális KeretKözrendvédelmi keret Kulturális Keret
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