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I. RENDELETEKV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM – 2015.  OKTÓBER 27. V. ÉVFOLYAM 14. SZÁM – 2015.  OKTÓBER 27.

29/2015. (X.27.) 
önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontja, vala-
mint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiak-
ban: Rendelet) 7. § -a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„7. § Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselé-
séhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, 
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 230%-át, egyedül élő esetén a mindenkori nyugdíj-

minimum 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs 
vagyona.”
2. § A Rendelet 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egé-
szül ki: 
„(6) A támogatás ismételt megállapítása iránti kérelem a 
korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését 
megelőző hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új 
jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól 
kell megállapítani.”
3. § A Rendelet 13. § a következő (2a) bekezdéssel egé-
szül ki: 
„(2a) Amennyiben az ápolt nem rendelkezik érdi lakóhellyel, úgy 
a lakóhelye szerinti társhatóság által készített, gondozási szük-
ségletre irányuló környezettanulmány is elfogadható a gondozási 
szükséglet időtartamának igazolására.”
4. § A Rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép: 
„18. § (1) Gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök 
viseléséhez, fogászati kezeléshez (továbbiakban együtt: gyógy-
ászati kiadások) nyújtott települési támogatás nyújtható an-
nak a rászorulónak, akinek a családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 
200%-át, feltéve, hogy a gyógyászati kiadások elérik az egy 
főre jutó jövedelem 20%-át, kivéve a (2) bekezdésben foglalt 
esetet.
(2) Egyedülálló esetén, a havi jövedelem nem haladhatja 
meg a mindenkori nyugdíjminimum 250%-át, feltéve, hogy 

a gyógyászati kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 15 
%-át.”
5. § A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép: 
„(2) A gyógyászati segédeszközök viseléséhez, fogászati keze-
léshez nyújtott települési támogatás évente egy alkalommal 
adható, és annak együttes összege nem haladhatja meg az 
50.000,- Ft-ot.”
6. § A Rendelet II. Fejezete a következő 7/A. alcímmel 
és 19/A. §-sal egészül ki:
„7/A. Gyermekek részére ajánlott védőoltáshoz nyújtott 
települési támogatás
19/A. § (1) Az ajánlott védőoltáshoz nyújtott települési tá-
mogatás a fertőző betegségek (járványos agyhártyagyulladás, 
bárányhimlő, humán papillomavírus) kialakulásának meg-
előzése érdekében nyújtott hozzájárulás. 
(2) Járványos agyhártyagyulladás elleni védőoltáshoz nyúj-
tott települési támogatásra jogosult az 1 éves életkort betöltött 
gyermek 2 éves koráig, családja jövedelmi és vagyoni helyze-
tétől függetlenül.
(3) Bárányhimlő elleni védőoltáshoz nyújtott települési támo-
gatásra jogosult a 3. életévét betöltött gyermek 6 éves koráig 
amennyiben:
a) óvodába járási kötelezettségét teljesíti, és 
b) a családjában az egy főre jutó jövedelem a gyermekét egye-
dül nevelő személy esetén a mindenkori nyugdíjminimum 
300 %-át, egyéb esetben a mindenkori nyugdíjminimum 250 
%-át nem haladja meg.
(4) Humán Papilloma vírus elleni védőoltáshoz nyújtott 
települési támogatásra jogosult a hetedik osztályos – 12. 
életévét betöltött – fiúgyermek, ha  a családjában az egy 
főre jutó jövedelem a gyermekét egyedül nevelő személy esetén 
a mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át, egyéb esetben a 
mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg.
(5) A kérelemhez mellékelni kell a vakcina kiváltásáról szóló 
gyógyszertári igazolást, valamint a gyermekorvos igazolását 
a vakcina beadásáról.
(6) A támogatás összege megegyezik a szülő által a vakciná-
ért fizetett térítési díj összegével.”
7. § A Rendelet 21. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyé-
be a következő rendelkezés lép: 
 „a) az adóssága, szolgáltatóként meghaladja a harmincezer 
forintot, 
  b) az adóssága, szolgáltatóként meghaladja a két hónapot, 
vagy”
8. § A Rendelet 22. § -a helyébe a következő rendel-
kezés lép:
„22. § Az önkormányzat a lakhatási kiadásokhoz kapcsoló-
dó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési 

támogatásba bevont adósságtípusokat és összegük felső hatá-
rát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) vezetékes gázdíj-tartozás esetén: 100.000,- Ft
b) áramdíjtartozás esetén: 100.000,- Ft
c) távhőszolgáltatási díj tartozás esetén: 100.000,- Ft
d) vízhasználati díjtartozás esetén: 100.000,- Ft

e) csatornahasználati díjtartozás 
esetén: 100.000,- Ft

f) közös költség hátralék esetén: 100.000,- Ft

g) hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási díjtartozás esetén: 50.000,- Ft”

9. § A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:
„23. §  A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot fel-
halmozó személyek részére nyújtott települési támogatás mér-
téke: 
a) 50.000,- Ft hátralék összegig megegyezik a hátralék ösz-
szegével,
b) 50.000,- Ft hátralék feletti összeg esetén, az a) pontban 
foglalt összeg, valamint a támogatásba bevont adósság ösz-
szegének és az a) pontban foglalt összeg különbözetének első 
alkalommal a 75%-a, második alkalommal a 50%-a,  min-
den további alkalommal a 25%-a, de összege alkalmanként 
leg feljebb százezer forint.”
10. §  A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép:
„25. § (1) Jövedelemkiegészítő támogatás illeti meg a száza-
dik életévét elérő személyt.
(2) A támogatás mértéke havonta a mindenkori nyugdíjmi-
nimum 100 %-a.
(3) A támogatást annak az évnek az első napjától kell meg-
állapítani, amelyben a támogatásra jogosult a századik 
életévét betölti.
(4) A Polgármester az (1) bekezdésben foglalt esetekben a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartó adatai alapján, hivatalból 
indítja meg az eljárást a jogosultság megállapítása iránt.”
11. §  A Rendelet 26. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
[A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési tá-
mogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:]
„c) az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által ki-
adott igazolást az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Prog-
ram során megvalósuló beruházások esetében, a korábban 
kiépített csatornára történő rákötés esetén a Polgármesteri 
Hivatal által kiadott igazolást.”

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

28/2015. (X.27.) 
önkormányzati rendelete

a Pest Megye területén történő kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról szóló 62/2012. (XII.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 
13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. 
évi XC. törvény 2. § b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pest megye területén történő kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról szóló 62/2012. (XII.21.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében a „4. 
Mogyoród” szövegrész hatályát veszti.
2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester 

A Közgyűlés elfogadta a 2015. október 22-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2015. október 27.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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12. § A Rendelet II. Fejezete a következő 10/A. alcím-
mel és 26/A. §-sal egészül ki: 
„10/A. A hulladékgazdálkodási díjkedvezmény
26/A. § (1) Hulladékgazdálkodási díjkedvezményre jogosult 
az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fizetésére köteles 
egyedül élő, vagy kizárólag házastársával, élettársával együtt 
élő 70. életévét betöltő személy, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
a) egyedül élő esetén a mindenkori nyugdíjminimum 350 
%-át,
b) kétszemélyes háztartás esetén a mindenkori nyugdíjmini-
mum 300 %-át. 
(2) Az egyedül élő, vagy kizárólag házastársával, élettársá-
val együtt élő 90. életévét betöltött jogosult támogatásának 
megállapításánál a háztartás jövedelmi viszonyait nem kell 
vizsgálni.  
(3) A hulladékgazdálkodási díjkedvezmény megállapítása 
iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatko-
zatot, és
b) hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző társaság által 
kiállított, a kérelmező nevére szóló igazolást, a hulladékszál-
lítás díjának összegéről.
(4) A hulladékszállítási díjkedvezmény havi összege a 
mindenkori hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja.
(5) A támogatás összegét a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatást végző társaság részére kell átutalni az (5) bekezdésben 
foglaltak kivételével.
(5) Társasházak esetében, amennyiben a közös költség ma-
gába foglalja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját, 
úgy a támogatást a társasház közös képviselőjének igazolása 
alapján a társasház számlaszámára kell utalni.
(6) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első nap-
jától illeti meg a jogosultat egy év időtartamra.”
13. § A Rendelet 27. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
[A rendkívüli települési támogatás az alábbi esetekben in-
dokolt]
„g) elemi kár elhárítása érdekében, vagy életveszélyessé vált 
ingatlan karbantartási munkálataihoz,”
14. § (1) A Rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:
„28. § (1) Nem állapítható meg rendkívüli települési támoga-
tás a (2), (2a) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével annak, 
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem egyedül élő 
személy esetén a nyugdíjminimum 200 %-át, egyéb esetben a 
nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja.”
(2) A Rendelet 28. §-a a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:

„(2a) A 27. § (2) bekezdés l) pontjában foglalt esetben, ameny-
nyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, vagy korai fejlesz-
tésben, fejlesztő nevelésben részesül, évente két alkalommal 
állapítható meg rendkívüli települési támogatás a tankötele-
zettség teljesítésével összefüggésben, ha a családi jövedelem-
határ nem haladja meg a gyermekét egyedül nevelő személy 
esetén a mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át, egyéb eset-
ben a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át.”
15. § (1) A Rendelet 29. § (2) bekezdésének a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[ A rendkívüli települési támogatás összege:]
„a) a 27. § (2) bekezdés
aa) a), c) és g) pontjában foglalt esetben alkalmanként nem 
haladhatja meg a nyugdíjminimum 300%-át, 
ab) b) d) pontjában foglalt esetben alkalmanként nem halad-
hatja meg a nyugdíjminimum 80%-át, (22.800,- Ft)
ac) f) pontjában foglalt esetben alkalmanként nem haladhat-
ja meg a nyugdíjminimum 100%-át, (28.500,- Ft)”
(2) A Rendelet 29. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A rendkívüli települési támogatás összege:]
„c) a 27. § (2) bekezdés l) pontjában foglalt esetben 
ca) amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, vagy fej-
lesztő nevelésben részesül, gyermekenként nem haladhatja 
meg a nyugdíjminimum 100%-át,
cb) gyermekenként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 
50%-át.”
16. § A Rendelet 30. §-a a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A temetési költségekre tekintettel megállapított települési 
támogatás összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét az 
arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára 
rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell 
adni.”
17. § A Rendelet 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az adott fűtési idényre igényelt támogatás iránti kére-
lem, a fűtési idény kezdőidőpontját megelőző 30 nappal is 
benyújtható.”
18. § A Rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
„(2) A támogatás összege gyermekenként nem haladhatja 
meg:
a) a nyugdíjminimum 20 %-át, kivéve a b) pontban foglalt 
esetet,
b) amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre nem jogosult, vagy felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója, vagy bölcsődei, óvodai nevelés-
ben vesz részt úgy a nyugdíjminimum 50%-át.”

19. § (1) A Rendelet 42. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„42. § (1) A Gyvt. 151. § (5) bekezdésében biztosított norma-
tív kedvezményen túl, a normatív kedvezmény érvényesítését 
követően fizetendő térítési díjból 50%-os étkezési díjkedvez-
ményt kell biztosítani, feltéve, hogy a családban az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.”
(2) A Rendelet 42. § (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(6) A támogatás igénybe vehető az önkormányzat által szer-
vezett nyári napközis tábor keretén belül, valamint a Szoci-
ális Gondozó Központ által szervezett táborok esetében is.”
20. § A Rendelet a következő 46. §-sal egészül ki:
„46. § E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosí-

tásáról szóló 29/2015. (X.27.) önkormányzati rendelettel 
megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”
21. § Jelen rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.
 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester 

A Közgyűlés elfogadta a 2015. október 22-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. október 27.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

4
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II. HATÁROZATOKV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM – 2015.  OKTÓBER 27. V. ÉVFOLYAM 14. SZÁM – 2015.  OKTÓBER 27.

§ (1) bekezdés 2, 4, 11 és 15.) pontjaiban meghatározott 
feladatainak („2. településüzemeltetés (köztemetők kiala-
kítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak 
és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és 
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 
parkolásának biztosítása); 4. egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 11. helyi 
környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhá-
rítás; 15. sport, ifjúsági ügyek;”) ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni, és ökoturisztikai, oktatási és látoga-
tóközpont létrehozására, valamint egyéb rekreációs lé-
tesítmények (pl. szabadidőpark) elhelyezésére kívánja 
felhasználni.
3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tu-
lajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve 
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az 
igényelt sóskúti 014/1 hrsz-ú ingatlan „Natura 2000” 
védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulaj-
donba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó köte-
lezettségek megtartását és teljesítését.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
sóskúti 014/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV 
Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilat-
kozatot megtegyen.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
sóskúti 014/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a to-
vábbi intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a 
megállapodás aláírására folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

243/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

Magyar Állam tulajdonában álló, sóskúti 
015/2 (volt honvédségi bázis) hrsz-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának 
kezdeményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2013. 
(III.27.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (1) 
bekezdésében biztosított lehetőségével élve az alábbi 
döntést hozza:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű-
lése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi 
a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisz-
térium vagyonkezelésében lévő, Sóskúton a 015/2 hely-
rajzi számon felvett, erdő, kivett telephely megnevezésű, 
51,9887 hektár (ebből 23,4714 erdő és 28,5173 hektár 
kivett telephely) területű ingatlanból a 28,5173 hektár 
kivett telephely 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes ön-
kormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 2, 4, 11 és 15.) pontjaiban meghatározott 
feladatainak („2. településüzemeltetés (köztemetők kiala-
kítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak 
és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és 
egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 
parkolásának biztosítása); 4. egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 11. helyi 
környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhá-
rítás; 15. sport, ifjúsági ügyek;”) ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni, és ökoturisztikai, oktatási és látoga-
tóközpont létrehozására, valamint egyéb rekreációs lé-
tesítmények (pl. szabadidőpark) elhelyezésére kívánja 
felhasználni.
3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tu-
lajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve 
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igé-
nyelt ingatlan nem áll védettség alatt. 
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
sóskúti 015/2 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
sóskúti 015/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a to-
vábbi intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a 
megállapodás aláírására folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

239/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

településrészi önkormányzat létrehozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. 
(XI.26.) önkormányzati rendelet 54/B. §-a alapján tele-
pülésrészi önkormányzatot hoz létre, melynek
– elnevezése: Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzat;
– területi határa: Szabadság tér – Budai út 2-16. – 
Szervízút – Emma utca páros oldala – Emőke utca pá-
ros oldala – Budai út 62-től végig – Erika utca – 6-os 
elkerülő út - Gát utca – Mecset utca – Molnár utca – 
Duna-part – közigazgatási határ – Fehérkereszti út – 
Mély utca – Júlia utca – Ercsi út által határolt terület.
- elnöke: Antunovits Antal  
- tagjai: Bércesi Tibor
             Mészáros Ildikó
             Simó Károly
             Tekauer Norbert

  
240/2015. (X.22.)

h a t á r o z a t a
az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, 

informatikai korszerűsítése című KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázathoz 

kapcsolódó önerő biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsé-
ge Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
részére 22  718  539,- Ft plusz forrást biztosít a 2015. 
évi költségvetés általános tartalék terhére,  a KEOP-
1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú, „Az Érd és Térsége 
Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás te-
lepülési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének esz-
közpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című 
pályázatának sikeres végrehajtása érdekében, egyúttal 
elfogadja a pályázat során beszerezni kívánt eszközök ára 
alapján megállapításra került beruházási arányt (67,95%).
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi 
költségvetésről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányza-
ti rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által 
hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást a 
határozatban foglaltak szerint hajtsa végre.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

241/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési 
és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal 

megkötött megállapodás módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 22773 
helyrajzi számon feltüntetett, 2030 Érd, Felső u. 43. 
szám alatti ingatlanra felépítendő új Egészségház vonat-
kozásában a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, 
Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság-
gal 2015. április 8-án megkötött szerződésben a hasz-
nálatbavételi engedély megkérésére nyitva álló határidőt 
2017. május 31. napjára meghosszabbítja.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a szerződés-mó-
dosítás aláírására a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

242/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

Magyar Állam tulajdonában álló, sóskúti 
014/1 (volt honvédségi bázis) hrsz-ú ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának 
kezdeményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2013. 
(III.27.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (1) 
bekezdésében biztosított lehetőségével élve az alábbi 
döntést hozza:
1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű-
lése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi 
a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Mi-
nisztérium vagyonkezelésében lévő, Sóskúton a 014/1 
helyrajzi számon felvett, erdő, kivett lőtér és gyakorlótér 
megnevezésű 84, 0750 hektár (ebből 4,7817 hektár erdő 
és 79,2933 hektár kivett lőtér és gyakorlótér) területű 
ingatlanból a 79,2933 hektár kivett lőtér és gyakorlótér 
1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tu-
lajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. 
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6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
érdi 079/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tu-
lajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a to-
vábbi intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a 
megállapodás aláírására folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

246/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

a Magyar Állam tulajdonában álló,  érdi 7315,7316, 
7317, 7318, hrsz-ú ingatlan -  Bajcsy-Zsilinszky 

út - ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának 
kezdeményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2013. 
(III.27.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (1) 
bekezdésében biztosított lehetőségével élve az alábbi 
döntést hozza:
1 .Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű-
lése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi 
(Bajcsy-Zsilinszky út:)
a) a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút 
Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Informáci-
ós Kht. vagyonkezelésében lévő, Érden a 7315 helyrajzi 
számon felvett,  kivett közterület megnevezésű, 1,7018 
hektár területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
b) a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút 
Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Informáci-
ós Kht. vagyonkezelésében lévő, Érden a 7316 helyrajzi 
számon felvett,  kivett közterület megnevezésű, 5141 m2 
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
c) a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút 
Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Informáci-
ós Kht. vagyonkezelésében lévő, Érden a 7317 helyrajzi 
számon felvett,  kivett közterület megnevezésű, 8391 m2 
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
d) a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút 
Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Informáci-
ós Kht. vagyonkezelésében lévő, Érden a 7318 helyrajzi 
számon felvett,  kivett közterület megnevezésű, 1,9591 
hektár területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának in-
gyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tör-
vény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjaiban meghatározott fel-
adatainak („településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és 
fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéménysep-
rő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozéka-
inak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterü-
letek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 
biztosítása”) ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, 
és a településüzemeltetés körében a helyi közutak és tar-
tozékainak fenntartásával kapcsolatos feladatainak ellá-
tására kívánja felhasználni.
3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tu-
lajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve 
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igé-
nyelt ingatlanok nem állnak védettség alatt.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
érdi 7315,7316, 7317, 7318, hrsz-ú ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az MNV Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koor-
dinációs Központ felé teljes jogkörben eljárjon, és vala-
mennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az érdi 7315,7316, 7317, 7318, hrsz-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megálla-
podást aláírja.
Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a to-
vábbi intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a 
megállapodás aláírására folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

247/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

a Magyar Állam tulajdonában álló,   érdi 
20248, 20485 hrsz-ú ingatlan -  Tétényi utca - 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának 

kezdeményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2013. 
(III.27.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (1) 
bekezdésében biztosított lehetőségével élve az alábbi 
döntést hozza:
1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű-
lése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról 

244/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

a Magyar Állam tulajdonában álló, Érd 046/4 
hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásának kezdeményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2013. 
(III.27.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (1) 
bekezdésében biztosított lehetőségével élve az alábbi 
döntést hozza:
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ban foglaltak, va-
lamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóságnál kezdeményezi és kérel-
mezi a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló, és 
az érdi ingatlan-nyilvántartásban 046/4 helyrajzi szá-
mon felvett, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút 
megnevezésű, 2.555 m2 nagyságú, külterületi ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
Az ingatlant az Önkormányzat a települési önkormány-
zatoknak a településüzemeltetés körében ellátandó, 
azon belül is a helyi közutak és tartozékainak kialakí-
tásával és fenntartásával kapcsolatos feladatainak [2011. 
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. 
pont] ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és a 
helyi közúttá történő átminősítést követően helyi közút 
célra kívánja felhasználni.
Az igényelt ingatlan védettség alatt nem áll.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulaj-
donba adás érdekében, az azzal összefüggésben felmerü-
lő valamennyi költség megtérítését.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
Érd 046/4 helyrajzi számú külterületi ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megálla-
podást aláírja, valamint az eljáráshoz kapcsolódó intéz-
kedéseket, jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a to-
vábbi intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a 
megállapodás aláírására folyamatos 
Felelős: T. Mészáros András polgármester

245/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

a Magyar Állam tulajdonában álló, érdi 079/3 
hrsz-ú ingatlan - Ercsi út - ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2013. 
(III.27.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (1) 
bekezdésében biztosított lehetőségével élve az alábbi 
döntést hozza:
1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű-
lése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi 
(Ercsi út:) 
a Magyar Állam tulajdonában és a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő, Érden 
a 079/3 helyrajzi számon felvett, kivett országos közút 
megnevezésű  1,3288 hektár területű ingatlan 1/1 tulaj-
doni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjaiban meghatá-
rozott feladatainak („településüzemeltetés (köztemetők 
kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondos-
kodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi 
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, köz-
parkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása”) ellátása érdeké-
ben kívánja tulajdonba venni, és a településüzemel-
tetés körében a helyi közutak és tartozékainak fenn-
tartásával kapcsolatos feladatainak ellátására kívánja 
felhasználni.
3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tu-
lajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve 
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igé-
nyelt ingatlan nem áll védettség alatt. 
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az érdi 079/3 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV 
Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkoza-
tot megtegyen.
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6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
érdi 24099 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tu-
lajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a to-
vábbi intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a 
megállapodás aláírására folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

249/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

a Magyar Állam tulajdonában álló, érdi 24197/2, 
24197/3, 24300/1, 24300/2 hrsz-ú ingatlan  -  

Keskeny utca - ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásának kezdeményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2013. 
(III.27.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (1) 
bekezdésében biztosított lehetőségével élve az alábbi 
döntést hozza:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlé-
se a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kez-
deményezi és kérelmezi 
(Keskeny utca:)
a) a Magyar Állam tulajdonában és az Állami Autópálya 
Kezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő, Érden a 24197/2 
helyrajzi számon felvett,  kivett út megnevezésű, 1946 
m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
b) a Magyar Állam tulajdonában és az Állami Autópálya 
Kezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő, Érden a 24197/3 
helyrajzi számon felvett,  kivett út megnevezésű, 111 m2 
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, 
c) a Magyar Állam tulajdonában és az Állami Autópálya 
Kezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő, Érden a 24300/1 
helyrajzi számon felvett,  kivett út megnevezésű, 559 m2 
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
d) a Magyar Állam tulajdonában és az Állami Autópálya 
Kezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő, Érden a 24300/2 
helyrajzi számon felvett,  kivett út megnevezésű, 1965 
m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjaiban meghatá-
rozott feladatainak („településüzemeltetés (köztemetők 

kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondos-
kodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi 
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, köz-
parkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása”) ellátása érdeké-
ben kívánja tulajdonba venni, és a településüzemel-
tetés körében a helyi közutak és tartozékainak fenn-
tartásával kapcsolatos feladatainak ellátására kívánja 
felhasználni.
3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tu-
lajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve 
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igé-
nyelt ingatlanok nem állnak védettség alatt.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
érdi 24197/2, 24197/3, 24300/1, 24300/2 hrsz-ú ingat-
lanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kap-
csolatos eljárás során az MNV Zrt. és a Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központ felé teljes jogkörben el-
járjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
érdi 24197/2, 24197/3, 24300/1, 24300/2 hrsz-ú ingat-
lan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonat-
kozó megállapodást aláírja.
Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a to-
vábbi intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a 
megállapodás aláírására folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

250/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

a Magyar Állam tulajdonában álló, érdi 
24357/1 hrsz-ú ingatlan -  Mecset utca - 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának 
kezdeményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2013. 
(III.27.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (1) 
bekezdésében biztosított lehetőségével élve az alábbi 
döntést hozza:
1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű-
lése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi 

szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi 
(Tétényi utca)
a) a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút 
Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs 
Kht. vagyonkezelésében lévő, Érden a 20248 helyraj-
zi számon felvett, kivett országos közút megnevezésű, 
7434 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
b) a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút 
Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs 
Kht. vagyonkezelésében lévő, Érden a 20485 helyraj-
zi számon felvett, kivett országos közút megnevezésű, 
4480 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának,
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tör-
vény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjaiban meghatározott fel-
adatainak („településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és 
fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéménysep-
rő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozéka-
inak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterü-
letek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 
biztosítása”) ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, 
és a településüzemeltetés körében a helyi közutak és tar-
tozékainak fenntartásával kapcsolatos feladatainak ellá-
tására kívánja felhasználni.
3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tu-
lajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve 
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igé-
nyelt ingatlanok nem állnak védettség alatt.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
érdi 20248, 20485 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során 
az MNV Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az érdi 20248, 20485 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 
aláírja.
Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a to-
vábbi intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a 
megállapodás aláírására folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

248/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

a Magyar Állam tulajdonában álló, érdi 24099 
hrsz-ú ingatlan -  Fő utca - ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásának kezdeményezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 12/2013. 
(III.27.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (1) 
bekezdésében biztosított lehetőségével élve az alábbi 
döntést hozza:
1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű-
lése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi 
(Fő utca:)
a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Ál-
lami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs 
Kht. vagyonkezelésében lévő, Érden a 24099 helyraj-
zi számon felvett, kivett országos közút megnevezésű, 
2,4522 hektár területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadá-
nak ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 2.) pontjaiban meghatározott felada-
tainak („településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és 
fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéménysep-
rő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozéka-
inak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterü-
letek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 
biztosítása”) ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, 
és a településüzemeltetés körében a helyi közutak és tar-
tozékainak fenntartásával kapcsolatos feladatainak ellá-
tására kívánja felhasználni.
3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tu-
lajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve 
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igé-
nyelt ingatlan nem áll védettség alatt. 
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az érdi 24099 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV 
Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkoza-
tot megtegyen.
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lesztésekhez, tűzi-víz tározó építéséhez, valamint a mun-
katerület átadásához szükséges munkák tervezéséhez, ki-
vitelezéséhez összesen 19 840 e Ft+ áfa összeget biztosít.
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2015. évi 
költségvetés általános tartalékának terhére a kivitelezés 
megvalósításához 2 700 e Ft+áfa összeget biztosít. 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a beruhá-
zással kapcsolatosan a következő évre áthúzódó kiadá-
sok fedezetét 17 140 eFt+áfa összegben biztosítja, azt a 
2016. évi költségvetésébe betervezi.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határo-
zatnak megfelelő előirányzat átvezetésére a 2015. évi 
költségvetésben.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

254/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

minőségirányítási rendszer működtetéséhez 
szükséges áthúzódó kötelezettségvállalás 
költségvetési fedezetének biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vál-
lal arra, hogy Polgármesteri Hivatalban működtetett 
MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőség-
irányítási rendszer fenntartásához szükséges évi nettó 
270.000 forint összegű forrást az önkormányzat 2016-
2018. évi költségvetéseiben biztosítja.
Határidő: fentiek szerint
Felelős: T. Mészáros András polgármester

255/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

irodaszer, nyomtatvány, bélyegző megrendeléséhez 
szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás 

költségvetési fedezetének biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hi-
vatal éves irodaszer, nyomtatvány, és bélyegző megren-
deléséhez szükséges költségvetési fedezetet biztosítja. 
Az árubeszerzés becsült értéke 10.000.000,- Ft + ÁFA. 
A 2015. évben elindított közbeszerzési eljárás nyertesé-
vel a Polgármesteri Hivatal 2016. január 1-jétől 2016. 
december 31-ig terjedő időtartamra köt szerződést. 
A Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy az árubeszer-
zés 2016. évi megrendeléséhez szükséges 10.000.000,- 
Ft +ÁFA összeget a 2016. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

256/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Újság kiadásához szükséges áthúzódó 
kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének 

biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Újság 
komplex szerkesztési, tartalmi, nyomdai előállítása és 
terjesztése tárgyában kötendő, határozatlan időtartamú 
szerződéshez szükséges forrást 24.900.000,- Ft+ÁFA 
összegben a 2016. évi költségvetésben, és az azt követő 
évek költségvetéseiben biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

257/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondo-
zó Központ 202/2015. (IX.24.) határozattal elfogadott 
alapító okiratát 2015. november 1. napjával az 1. számú 
melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mel-
lékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított 
és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Köz-
gyűlés nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet szerint
Felelős: T. Mészáros András polgármester

258/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

az Idősügyi Tanács Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Idősügyi Tanács 
– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Szer-
vezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

(Mecset utca:)
a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő, Érden, a 
24357/1 helyrajzi számon felvett, kivett közterület meg-
nevezésű 5363 m2 területű műemléki védettség alatt 
álló ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 2.) pontjaiban meghatározott feladatainak 
(„településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a 
közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgálta-
tás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenn-
tartása, gépjárművek parkolásának biztosítása”) ellátása érde-
kében kívánja tulajdonba venni, és a településüzemeltetés 
körében a helyi közutak és tartozékainak fenntartásával 
kapcsolatos feladatainak ellátására kívánja felhasználni.
3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tu-
lajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve 
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését.
4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az érdi 
24357/1 helyrajzi számon felvett, kivett közterület mű-
emléki védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati 
tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó 
kötelezettségek megtartását és teljesítését.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
érdi 24357/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV 
Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkoza-
tot megtegyen.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
érdi 24357/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a to-
vábbi intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a 
megállapodás aláírására folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

251/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

Érd Megyei Jogú Város köznevelési, szakképzési 
intézményrendszerének (iskolák) fejlesztésére 

vonatkozó program elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mel-
lékletét képező, „Érd Megyei Jogú Város köznevelési, 

szakképzési intézményrendszerének fejlesztése” című 
programját elfogadja.
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

252/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

vagyonkezelési szerződés megkötéséről az Érdi 
Szakképzési Centrummal

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal 2013. március 21-én 
megkötött vagyonkezelési szerződést módosítja oly 
módon, hogy a Kós Károly Szakképző Iskola ingatlana 
és ingóságai 2015. július 1-jei hatállyal kikerülnek a va-
gyonkezelésbe adott ingatlan és ingóvagyon köréből.
2. A Közgyűlés a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény 92/B. § (4) bekezdése értelmében 
vagyonkezelésbe adja az Érdi Szakképzési Centrum ré-
szére a Kós Károly Szakképző Iskola:
a) az érdi 18870/1 hrsz-ú, 6942 m2 nagyságú, kivett 
középiskola, udvar megnevezésű, természetben a 2030 
Érd, Ercsi út 8. szám alatt lévő, Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező ingatla-
nából 95/100 eszmei hányadot,
b) valamint a vagyonkezelési szerződés melléklete sze-
rinti nagyértékű és  kisértékű tárgyi eszközöket 2014. 
december 31-ei fordulónappal a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ által átadott leltári kimutatás szerint.    
A vagyonkezelési szerződés hatálya nem terjed ki az in-
tézmény főzőkonyhájának és étkezőjének helyiségeire, 
azok valamennyi berendezésére és felszerelési tárgyaira.
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a KLIK-kel 
kötött vagyonkezelési szerződést módosító, és az Érdi 
Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelésbe 
adásról szóló szerződés aláírására e határozat melléklete 
szerinti tartalommal.
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

253/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban létesülő 
beruházással összefüggő költségek biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium területén megvalósuló tornaterem 
építéssel kapcsolatos közműcsatlakozásokhoz, közműfej-



ÉRDI KÖZLÖNY

14 15

II. HATÁROZATOKV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM – 2015.  OKTÓBER 27. V. ÉVFOLYAM 14. SZÁM – 2015.  OKTÓBER 27.

263/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

Érd Város Szociális Munkájáért Díj 
adományozásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
az önkormányzat által adományozható díjakról és ki-
tüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányza-
ti rendelet 21. §-ában meghatározott jogkörében el-
járva az „Érd Város Szociális Munkájáért Díjat” 2015. 
évben

Solti Gáborné bölcsődevezető
részére adományozza.
Határidő: a díj átadására – Közgyűlés novemberi ülése
Felelős: T. Mészáros András polgármester

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester 
  távollétében
  dr. Bács István
  alpolgármester

259/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

az Idősügyi Tanács Szervezeti és Működési 
Szabályzata elfogadási jogának átruházásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Idősügyi Tanács 
Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásának jo-
gát a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

260/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

a Szép és Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű 
Társasággal megkötött feladat-ellátási szerződés 

megszüntetéséről Dr. Domonkos Hajnalka 
alkalmazotti közreműködésére vonatkozóan

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szép és Ép Fog 
Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 
2225 Üllő Kossuth Lajos út 22. fióktelep: 2030 Érd Bu-
dai út 3. fszt. 2. Cg.:13-09-150823, képviseli: Dr. Jenei 
András ügyvezető) 2014. október 1-én vegyes fogorvosi 
alapellátási feladatok ellátása tárgyában (Dr. Domokos 
Hajnalka alkalmazotti közreműködése mellett) meg-
kötött feladat-ellátási szerződést 2015. november 30-ai 
hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a feladat-el-
látási szerződés megszüntetésének aláírására.
Határidő: november 30.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

261/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

feladat-ellátási szerződés megkötéséről  
a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű 
Társasággal a 12. számú vegyes fogorvosi praxis 

vonatkozásában

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Kuczin Ro-
naldot a 12. számú vegyes fogorvosi praxis (Érd, Budai 
út 3. fszt. 2) orvosaként foglalkoztatni kívánja, amennyi-
ben a fogorvos a praxis vonatkozásában a praxisjog meg-

szerzését igazolja. A Közgyűlés ennek érdekében felha-
talmazza a Polgármester az előszerződést megkötésére.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
érdi 12. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó pra-
xisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a fog-
orvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő 
végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelős-
ségű Társasággal - melynek keretében a fogszakorvos a 
tevékenységét végzi feladat-ellátási szerződést kössön öt 
éves határozott időtartamra.
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft. 
Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási 
Pénztárával finanszírozási szerződést kössön.
4. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkor-
mányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcso-
latos kötelezettség nem terheli.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

262/2015. (X.22.)
h a t á r o z a t a

új térfigyelő kamerahelyek kijelöléséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendőrségről 
szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (3) bekezdése 
alapján az Érdi Rendőrkapitányság egyetértésével, a 
közbiztonság erősítése és a bűnüldözés hatékonyságá-
nak javítása érdekében, a meglévő városi térfigyelő ka-
merarendszer fejlesztésének keretein belül két térfigyelő 
kamera telepítését jóváhagyja a Szepes Gyula Művelő-
dési Központ (Érd, Alsó u. 9.) előtti parkoló rendelteté-
sű közterület tekintetében.
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges be-
szerzés végrehajtására.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester 

4

4
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Melléklet a Közgyűlés 251/2015. (X.22.) határozatához

Érd Megyei Jogú Város
köznevelési, szakképzési intézményrendszere  fejlesztési programja

Batthyány-program 2015-2020

A Kormány 1504/2015.(VII.23.) határozat 1. a) pontja értelmében az Emberi Erőforrások Minisztere Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával együttműködve kidolgozza a város köznevelési, szakképzési intézményrendszere 
fejlesztési programját.
A Kormányhatározat alapjául szolgál Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által kidolgozott Batthyány-prog-
ram, mely 2015-2020. közötti időtartamra határozza meg a gazdaságfejlesztési, intézményfejlesztési, közszolgálta-
tás fejlesztési, valamint a nemzeti vagyon hasznosítása területeken a feladatokat.
Jelen fejlesztési program az intézményfejlesztés területén meghatározott intézkedések megvalósításának szükséges-
ségét, kereteit tartalmazza. 
Tételesen:
· II�4� Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése, középfokú oktatás fejlesztése
· II�5� Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola rekonstrukciója – középfokú oktatás fejlesztése
· II�6� Fenyves - Parkvárosban köznevelési-� egészségügyi- és sportcentrum építése
· II�7� Óvodák fejlesztése, új óvodák építése
· II�8� Energetikai beruházások közintézmények esetén
· II�9� Szakképzési központ létrehozása
· II�10� KLIK megyeközpont létrehozása Érden
Érd Megyei Jogú Városban 11 állami fenntartású és működtetésű és 1 egyházi fenntartású és működtetésű nevelési 
oktatási intézmény található ( 6 általános iskola, 1 gyógypedagógiai konduktív nevelési-oktatási intézmény, 1 alapfokú 
művészeti iskola, 1 gimnázium, 1 gimnázium és általános iskola, 1 szakképző intézmény és 1 pedagógiai szakszolgálat).
Fejlesztési programunk az állami fenntartású intézmények fejlesztésére tesz pedagógiai, tartalmi, átszervezési vala-
mint infrastrukturális területen megvalósítható javaslatokat az elkövetkezendő 5 évre. 
A statisztikai adatok az intézmények az intézmények által elkészített 2014/2015. tanévi statisztikák alapján az 
Oktatási Hivatal által készített és az Érdi tankerület által véleményezett és értékelt IKER felületen megtalálható 
összehasonlító és előremutató elemzéseket tartalmazzák.
I.
1� Települési általános iskolai kapacitás terv

Általános iskolai 
intézmények összesen

2014-2015. 
tanév

2015-2016. 
tanév

2016-2017. 
tanév

2017-2018. 
tanév

2018-2019. 
tanév

2019-2020. 
tanév

1. évfolyam 559 674 616 620 594 609

2. évfolyam 593 559 674 616 620 594

3. évfolyam 550 593 559 674 616 620

4. évfolyam 511 550 593 559 674 616

5. évfolyam 565 511 550 593 559 674

6. évfolyam 527 565 511 550 593 559

7. évfolyam 511 527 565 511 550 593

8. évfolyam 451 511 527 565 511 550

Létszám összesen 4276 4490 4595 4688 4717 4815

Férőhely összesen 5064 5064 5064 5064 5064 5064

Rendelkezésre álló 
kapacitás

788 574 469 376 347 249

Férőhely kihasználtság 84,43 % 88,66 % 90,73 % 92,57 % 93,14 % 95,08 %

A településen az általános iskolás korúak száma: 7546 fő. 

Melléklet a Közgyűlés 241/2015. (X.22.) határozatához 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
ÉS

ELŐSZERZŐDÉS JELZÁLOGJOG ÉS HASZONÉLVEZETI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZER-
ZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

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

1� A Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy egymással 2015� április 8-án együttműködési megállapodást valamint 
jelzálogjog és haszonélvezeti jog alapításáról szóló előszerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek érdi ingatlan-
nyilvántartásban 22773 hrsz-on feltüntetett 2030 Érd, Felső u� 43� szám alatti ingatlanra felépítendő új Egészségház 
vonatkozásában�

2� A Beruházó 2015� október 8-án benyújtott módosítási javaslatára, melyet az Önkormányzat Közgyűlése 241/2015� 
(X�22�) számú határozatával elfogadott, a Szerződő Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3� A Szerződés I�1� pontja az alábbiakra módosul:
1. A Beruházó vállalja, hogy az Egészségház legkésőbb 2017. május 31. napjáig a használatba vétel tudomásulvételéről szóló 
hatósági bizonyítványt megkéri az illetékes hatóságtól.”  

4� A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak� 

5� A jelen szerződésmódosításra egyebekben a Ptk� előírásai az irányadók�

6� Szerződő Felek a szerződésmódosítást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták�
Érd, 2015� 

DELFINTEL Kft. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Ecsedi István ügyvezető T. Mészáros András polgármester
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A legnagyobb a kihasználtság KLIK fenntartású intézményekben (85,44 %), a legalacsonyabb a kihasználtság egy-
házi jogi személy fenntartású intézményekben (75,9 %) van.
A táblázatból az is látszik, hogy az új – Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium – és a felújított – Érdi 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – vagy az új pedagógiai elképzeléseket megvalósító – Érdi Bolyai János Ál-
talános Iskola kihasználtsági mutatói jóval magasabbak a többi iskoláénál. 
Mindez erősíti azt a fenntartói, működtetői és tulajdonosi szemléletet, hogy az intézmények felújításán túl szak-
mai fejlődésre, szakmai megújulásra is szükség van.
Feladatellátási helyenként osztályok száma, tanulók száma, átlaglétszám.

Feladat-ellátási 
hely

Osztályok 
száma

Tanulók száma Átlaglét-
számöss 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.

összesen össz 1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o 7.o 8.o

Érdi Batthyány 
Sportiskolai 
Általános Iskola

16 345 52 53 44 43 36 42 42 33 21,56

Érdi Bolyai János 
Általános Iskola

22 563 0 0 69 92 115 90 103 94 25,59

Érdi Bolyai 
János Általános 
Iskola Alsó utcai 
telephelye

7 205 97 108 0 0 0 0 0 0 29,29

Érdi Gárdonyi 
Géza Általános 
Iskola és 
Gimnázium

21 580 66 76 81 62 78 90 81 46 27,62

Érdi Kőrösi 
Csoma Sándor 
Általános Iskola

34 972 118 137 121 118 144 118 105 111 28,59

Érdi Móra 
Ferenc Általános 
Iskola

8 71 9 7 10 5 13 12 10 5 8,87

Érdi Teleki 
Sámuel 
Általános Iskola

21 496 68 67 76 65 53 54 64 49 23,62

Érdligeti 
Általános Iskola

16 367 100 88 96 83 0 0 0 0 22,94

Érdligeti 
Általános 
Iskola Túr utcai 
Telephelye

12 271 0 0 0 0 72 72 55 72 22,58

Marianum 
Német 
Nemzetiségi 
Nyelvoktató 
Általános Iskola

16 406 53 57 58 43 54 49 51 41 25,38

Összesen 173 4276 563 593 555 511 565 527 511 451 24,66

A településen az átlagos osztálylétszám 24,66.
Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskolában az átlagos általános iskolai osztálylétszám lényegesen alacsonyabb, mint 
a városi átlag. Az iskola csak sajátos nevelési igényű gyermekeket oktat, a csoportlétszám alakításakor az oda járó 
tanulókat két- ill. három főként kell figyelembe venni.

Közülük 4276 gyermek jár a település általános iskoláiba.  Ha minden általános iskolás korú gyermek a település 
általános iskolájában folytatná tanulmányait, 2292 gyermek számára nem lenne férőhely. 
Az iskolákba felvehető maximális gyermeklétszám felülvizsgálata is indokolt, hiszen a tantermek nagy része nem 
alkalmas 30-32 gyermek befogadására. Nincsenek fejlesztő foglalkozásokra biztosított termek, nem minden iskolá-
ban oldható meg a csoportbontás, kevés a tanterem az etika/erkölcstan oktatására, a délutáni foglalkozásokra, a 16 
óráig tartó benntartózkodás miatta a művészeti oktatásra, nincs elegendő tornaterem/tornaszoba a mindennapos 
testnevelés biztosítására. Hiányoznak a szabadtéri sportpályák, játszóudvarok, nincsenek közösségi terek, az egész 
napos benntartózkodás miatt kevés az ebédlők száma. Az iskolák egyike sem felkészült az esetleges 9 évfolyamos 
nevelés-oktatás bevezetésére.
Ebből következik, hogy az általános iskolai férőhely-kapacitás, iskolaépítés, iskolabővítés mindenképpen indo-
kolt.
A településen feladat-ellátási helyenként a feladat-ellátási hely típusa (székhely, telephely), férőhelyek száma, 
tanulók száma, kihasználtság %
A településen az általános iskolások ellátása összesen 8 intézményben, 10 feladat-ellátási helyen történik.
7 állami fenntartású általános iskolai intézményben 9, 1 egyházi fenntartású általános iskolai intézményben 1 fel-
adat-ellátási hely van.

Feladat-ellátási hely Típus Cím
Férőhelyek 

száma
Tanulók 

száma
Kihasználtság

Érdi Batthyány 
Sportiskolai Általános 
Iskola

SZEKHELY 2030 Érd Fácán köz 1. 450 345 76,7 %

Érdi Bolyai János 
Általános Iskola

SZEKHELY 2030 Érd Erzsébet utca 24-32. 630 563 89,4 %

Érdi Bolyai János 
Általános Iskola Alsó 
utcai telephelye

TELEPHELY 2030 Érd Alsó utca 80. 210 205 97,6 %

Érdi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és 
Gimnázium

SZEKHELY
2030 Érd Gárdonyi Géza utca 
1/b.

580 580 100,0 %

Érdi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános 
Iskola

SZEKHELY 2030 Érd Bajcsy Zs. út 19-21. 999 972 97,3 %

Érdi Móra Ferenc 
Általános Iskola

SZEKHELY 2030 Érd Holló tér 1. 100 71 71,0 %

Érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskola

SZEKHELY 2030 Érd Törökbálinti út 1. 600 496 82,6 %

Érdligeti Általános 
Iskola

SZEKHELY 2030 Érd Diósdi út 95-99. 510 367 72,0 %

Érdligeti Általános 
Iskola Túr utcai 
Telephelye

TELEPHELY 2030 Érd Túr utca 5-7. 450 271 60,2 %

Marianum Német 
Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános 
Iskola

SZEKHELY 2030 Érd Alsó utca 21. 535 406 75,9 %

Összesen 5064 4276 84,4 %

A településen az általános iskolai feladat-ellátási helyek átlagos kihasználtsága 2015-ben 84,4 %.
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Feladatellátási helyeken főállású pedagógusok száma összesen és életkor szerinti bontásban, tanulók száma, egy 
pedagógusra jutó tanulók száma.

Feladatellátási hely

Pedagógusok száma
Tanulók 

száma

Egy 
pedagógusra 
jutó tanulók 

száma
Összesen

30 évnél 
fiatalabb

30 - 55 év 
közötti

55 évnél 
idősebb

összesen
30 évesnél 
fiatalabb

31-54 éves
55 évesnél 

idősebb

Érdi Batthyány 
Sportiskolai Általános 
Iskola

33 1 20 12 345 10,45

Érdi Bolyai János 
Általános Iskola

37 1 25 11 563 15,22

Érdi Bolyai János 
Általános Iskola Alsó 
utcai telephelye

17 0 12 5 205 12,06

Érdi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és 
Gimnázium

32 0 26 6 580 18,13

Érdi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános 
Iskola

65 0 44 21 972 14,95

Érdi Móra Ferenc 
Általános Iskola

21 3 11 7 62 2,95

Érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskola

44 3 32 9 496 11,27

Érdligeti Általános 
Iskola

40 1 33 6 367 9,18

Érdligeti Általános 
Iskola Túr utcai 
Telephelye

27 0 18 9 271 10,04

Marianum Német 
Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános 
Iskola

40 5 28 7 406 10,15

Összesen 356 14 249 93 4267 11,99

A város általános iskoláiban 356 főállású pedagógust és 9 fő óraadó tanárt alkalmaznak. A főállású pedagógusok 
közül 336 fő teljes munkaidős, 20 fő részmunkaidős. A településen 14 fő 30 évnél fiatalabb, 249 fő 30-54 éves, 93 fő 
55 évnél idősebb főállású pedagógus dolgozik.
A város általános iskoláiban az egy pedagógusra jutó átlagos tanulólétszám 12,0.
A város általános iskoláiban 60 fő nevelő-oktató munkát segítő dolgozót alkalmaznak.
A pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak átlagéletkora igen magas a városban. Gondoskodni 
kell a pedagógus utánpótlásról. Már most hiány mutatkozik a reál tantárgyak, az idegen nyelv, a gyógypedagógia 
területén. Gimnáziumi képzésünk során támogatni kell azokat a fiatalokat, akik pedagógus pályára készülnek és a 
városban szeretnének a végzettség megszerzése után elhelyezkedni.

Az osztályok átlagos tanulólétszáma Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Érdi Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola intézmény(ek)ben intézményi szinten magasabb az Nkt. 4. melléklet szerinti 27 fős maximális 
létszámnál. 
A táblázatban szereplő létszámok nem tartalmazzák a számított létszámot (azon gyermekek számát, akiket sajátos 
nevelési helyzete miatt csoportalakításkor 2 ill. 3 főnek számítunk, és integráltan oktatunk). Ezt figyelembe véve az 
érdi csoportlétszámok elérik a 27 fős maximális osztálylétszámot.
Feladat-ellátási helyenként tanulók száma, hátrányos helyzetű tanulók száma, halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók száma, sajátos nevelési igényű tanulók száma, nemzetiségi tanulók száma, bejáró tanulók száma.

Feladat-ellátási hely
Tanulók 

száma
HH tanulók 

száma

HHH 
tanulók 
száma

SNI tanulók 
száma

Nemzetiségi 
tanulók 
száma

Bejáró 
tanulók 
száma

Érdi Batthyány 
Sportiskolai Általános 
Iskola

345 15 2 14 41

Érdi Bolyai János 
Általános Iskola

563 17 10 12 80

Érdi Bolyai János 
Általános Iskola Alsó 
utcai telephelye

205 3 3 2 15

Érdi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és 
Gimnázium

580 12 6 26 28

Érdi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola

972 66 7 8 21

Érdi Móra Ferenc 
Általános Iskola

71 4 0 11

Érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskola

496 127 3 15 3

Érdligeti Általános Iskola 367 3 0 18 11

Érdligeti Általános Iskola 
Túr utcai Telephelye

271 5 0 14 11

Marianum Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola

406 0 0 3 201 70

Összesen 4276 252 31 112 201 291

A településen az általános iskolás tanulók létszáma 4276, közülük 2054 felsős tanuló, 2222 alsós tanuló. A tanulók 
90,5 %-a KLIK, 9,5 %-a egyházi fenntartású általános iskolába jár.
A legtöbb tanuló (972 tanuló) Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményben jár általános iskolába.
A város általános iskoláiba 291 más településről vagy iskolai körzetből bejáró tanuló van, arányuk 6,8 %, 252 hátrá-
nyos helyzetű tanuló van, az arányuk 5,9 %.
A városban 31 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló van, az arányuk 0,7 %.
Az általános Iskolákban 112 integráltan oktatott, sajátos nevelési igényű tanuló tanul, az integráltan oktatott tanu-
lók aránya 2,6 %. Ők azok a tanulók, akik csoportalakításkor 2 ill. 3 főnek számítanak.
A településen 1 intézmény, 1 feladat-ellátási helyén 201 tanuló vesz részt nemzetiségi oktatásban.
A fenti táblázatban szereplő tanulók miatt fontos a csoportbontás, a fejlesztő foglalkozás, a kiscsoportos foglalko-
zás, a bejáró tanulók miatt az értelmes és érdeklődési körnek megfelelő délutáni foglalkozások megszervezése, a 
művészetoktatás megjelenése valamennyi intézményben. Éppen ezért van szükség több kisebb csoport foglalkozta-
tására alkalmas termekre, szertárakra, csoportszobákra.
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Feladatellátási hely

Pedagógusok száma

Tanulók 
száma

Egy pedagógusra 
jutó tanulók 

számaÖszesen
30 évnél 
fiatalabb

30 - 55 év 
közötti

55 évnél 
idősebb

összesen 30 évnél 
fiatalabb

31-54 éves 55 évnél 
idősebb

Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola Diósdi út 95-
101. telephelye

3 0 2 1 83 27,67

Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola

11 0 5 6 114 10,36

Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola Fácán köz 
telephelye

0 0 0 4

Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola Felső u. 45. 
telephelye

9 1 7 1 145 16,11

Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola Gárdonyi 
Géza u. 1/b. telephelye

3 1 2 0 42 14,00

Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola Holló tér 1. 
telephelye

0 0 0 5

Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola Törökbálinti 
út 1. telephelye

0 0 0 13

Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola Túr u. 5-7. 
telephelye

0 0 0 3

Pesovár Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola Érd, Diósdi 
utcai Telephelye

3 2 1 0 98 32,67

Pesovár Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola Érd, 
Törökbálinti úti Telephelye

0 0 0 40

Összesen 29 4 17 8 547 18,86

A városban a főállású pedagógusok közül 26 főt 89,7 % KLIK, 3 főt 10,3 % magán fenntartású intézményben al-
kalmaznak.
A településen 4 fő 30 évnél fiatalabb, 17 fő 30-54 éves, 8 fő 55 évnél idősebb főállású pedagógus dolgozik. Itt is ér-
demes elgondolkodni az utánpótlás nevelésen.
3� Települési gimnáziumi kapacitás terv
Érd Megyei Jogú Városban a gimnazisták nevelése-oktatása összesen 3 intézményben, 3 feladat-ellátási helyen tör-
ténik. A gimnáziumi tanulók létszáma 1410 , közülük 424 felnőttoktatásban vesz részt. 
A városban 102 főállású pedagógust és 1 fő óraadó tanárt alkalmaznak. A főállású pedagógusok közül 86 fő teljes 
munkaidős, 16 fő részmunkaidős.
Az érdi Bolyai János Általános Iskolában működő Budakalászi Gimnáziumban esti oktatás folyik. Alapítványi 
gimnázium. Az itt tanulók magas száma (424 fő) azt mutatja, hogy erre az oktatási formára is szükség van.
A városban évente 450 nyolcadik osztályos tanuló fejezi be általános iskolai tanulmányait. A három középiskolában 
(VMG, Gárdonyi, Kós) körülbelül 330 gyermek tudja folytatni tanulmányait kilencedik évfolyamon. Ahhoz, hogy 

2� Települési művészeti iskolai kapacitás terv
Érd Megyei Jogú Városban alapfokú művészetoktatás összesen 2 intézményben, 10 feladat-ellátási helyen folyik.
A településen az alapfokú művészetoktatásban résztvevő tanulók létszáma 547 
A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önkormányzati alapítású, állami fenntartású és működteté-
sű intézmény. A fejlesztési célok meghatározása érdekében ezen intézmény fejlesztése releváns. A művészetoktatás 
szakmai fejlesztése érdekében érdemes lenne a tánc művészeti ág bevezetésének lehetőségét megvizsgálni.
Településen feladat-ellátási helyenként a feladatellátási hely típusa (székhely, telephely), férőhelyek száma, ta-
nulók száma, kihasználtság %

Feladatellátási hely Típus Cím
Férőhelyek 

száma
Tanulók 

száma
Kihasználtság

Lukin László Alapfokú Művészeti 
Iskola Diósdi út 95-101. telephelye

KIEG
2030 Érd 
Diósdi út 95-
101.

83 83 100,0 %

Lukin László Alapfokú Művészeti 
Iskola

SZEKHELY
2030 Érd 
Felső utca 33.

114 114 100,0 %

Lukin László Alapfokú Művészeti 
Iskola Fácán köz telephelye

KIEG
2030 Érd 
Fácán köz

4 4 100,0 %

Lukin László Alapfokú Művészeti 
Iskola Felső u. 45. telephelye

KIEG
2030 Érd 
Felső utca 45.

145 145 100,0 %

Lukin László Alapfokú Művészeti 
Iskola Gárdonyi Géza u. 1/b. 
telephelye

KIEG
2030 Érd 
Gárdonyi 
Géza utca 1/b

42 42 100,0 %

Lukin László Alapfokú Művészeti 
Iskola Holló tér 1. telephelye

KIEG
2030 Érd 
Holló tér 1.

5 5 100,0 %

Lukin László Alapfokú Művészeti 
Iskola Törökbálinti út 1. telephelye

KIEG
2030 Érd 
Törökbálinti 
út 1.

13 13 100,0 %

Lukin László Alapfokú Művészeti 
Iskola Túr u. 5-7. telephelye

KIEG
2030 Érd Túr 
utca 5-7.

3 3 100,0 %

Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola Érd, Diósdi utcai Telephelye

KIEG
2030 Érd 
Diósdi utca 
95-101.

160 98 61,3 %

Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola Érd, Törökbálinti úti 
Telephelye

KIEG
2030 Érd 
Törökbálinti 
út 1-3.

60 40 66,7 %

Összesen 629 547 87,0 %

A településen KLIK fenntartású intézmények átlagos kihasználtsága 100,0 %.
Feladatellátási helyeken főállású pedagógusok száma összesen és életkor szerinti bontásban, tanulók száma, egy 
pedagógusra jutó tanulók száma.
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Intézményenként főállású pedagógusok száma összesen és életkor szerinti bontásban, tanulók száma, egy peda-
gógusra jutó tanulók száma.

Intézmény
Pedagógusok száma

Tanulók 
száma

Egy pedagógusra 
jutó tanulók számaÖsszesen

30 évnél 
fiatalabb

30 - 55 év 
közötti

55 évnél 
idősebb

Budakalász Gimnázium 14 0 11 3 424 30,29

Érdi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és 
Gimnázium

26 3 20 3 232 8,92

Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium

62 3 50 9 754 12,16

Összesen 102 6 81 15 1410 13,82

A városban 102 főállású pedagógust és 1 fő óraadó tanárt alkalmaznak. A főállású pedagógusok közül 86 fő teljes 
munkaidős, 16 fő részmunkaidős.
A település gimnáziumaiban 13 fő nevelő-oktató munkát segítő dolgozót alkalmaznak.
A városban gimnáziumaiban az egy pedagógusra jutó diáklétszám 13,8, a tankerületi átlagnál (13,0) magasabb.

4� Települési szakképzési kapacitás terv
A városban a szakközépiskolások ellátása összesen 1 intézményben, 1 feladat-ellátási helyen, a Kós Károly Szak-
képző Iskolában történik. 15 főállású pedagógust és 3 fő óraadó tanárt alkalmaznak. A főállású pedagógusok közül 
14 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős.

Férőhelyek száma, tanulók száma, kihasználtság %
Intézmény Férőhelyek száma Tanulók száma Kihasználtság

Érdi Kós Károly Szakképző 
Iskola

205 228 111,2 %

Összesen 205 228 111,2 %

A városban a szakképző iskola átlagos kihasználtsága 111,2 %.

A városban a férőhelyek száma 205, nincs szabad szakközépiskolai férőhely. Az Érdi Kós Károly Szakképző Iskola 
intézményben az átlagos kihasználtság kritikusan magas (> 100%).
Intézményenként osztályok száma, tanulók száma, átlaglétszám.

Intézmény
Osztályok 

száma
Tanulók száma

Átlaglétszám
Összesen 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.

Érdi Kós Károly 
Szakképző Iskola

10 228 54 52 70 52 0 22,80

Összesen 10 228 54 52 70 52 0 22,80

A városban az átlagos szakközépiskolai osztálylétszám 22,8.

biztosítani tudjuk a 14 éves korosztály településen történő továbbtanulását, enyhíteni tudjuk a szülő terheit, további 
középiskolai osztályok indítása szükségeltetik. Ez valósulhat meg az Érdi Batthyany Sportiskolai Általános Iskola 
és az Érdi Telek Sámuel általános Iskola átalakításával és középiskolai osztályokkal történő átszervezésével.

Intézményenként férőhelyek száma, tanulók száma, kihasználtság %

Intézmény Férőhelyek száma Tanulók száma Kihasználtság

Budakalász Gimnázium 450 424 94,2 %

Érdi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium

232 232 100,0 %

Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium

810 754 93,1 %

Összesen 1492 1410 94,5 %

A városban a gimnáziumok átlagos kihasználtsága 94,5 %.

Intézményenként osztályok száma, tanulók száma, átlaglétszám.

Intézmény
Osztályok 
száma

Tanulók száma
Átlag-

létszámÖsszesen
5. 

évf.
6. 

évf.
7. 

évf.
8. 

évf.
9. 

évf.
10. 
évf.

11. 
évf.

12. 
évf.

13. 
évf.

Budakalász 
Gimnázium

12 424 43 105 154 122 0 35,33

Érdi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és 
Gimnázium

8 232 72 50 56 54 0 29,00

Érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium

24 754 30 34 32 30 158 160 157 153 0 31,42

Összesen 44 1410 30 34 32 30 273 315 367 329 0 32,05

A városban az átlagos gimnáziumi osztálylétszám 32,05.
A tantermek mérete miatt magasabb osztálylétszám nem is lehetséges.

Intézményenként tanulók száma, hátrányos helyzetű tanulók száma, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
száma, sajátos nevelési igényű tanulók száma, nemzetiségi tanulók száma, bejáró tanulók száma.

Intézmény
Tanulók 

száma
HH tanulók 

száma

HHH 
tanulók 
száma

SNI tanulók 
száma

Nemzetiségi 
tanulók 
száma

Bejáró 
tanulók 
száma

Budakalász Gimnázium 424 0

Érdi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium

232 1 0 5 40

Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium

754 0 0 3 298

Összesen 1410 1 0 8 338

A város gimnáziumaiba 338 más településről bejáró tanuló van, arányuk 24,0 %. Miután egyetlen gimnázium sem 
rendelkezik kollégiummal, a bejáró tanulók nagy százaléka a tankerület településeiről bejáró tanulókból tevődik ki.
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Fejlesztési elképzelésként fogalmazzuk meg egy korszerű iskolaépület és az intézmény profiljának gimnáziumi osz-
tályokkal való bővítése. Az iskolaépítésnél célszerű figyelembe venni a 9 évfolyamos általános iskolai oktatás beve-
zetésére irányuló szándékot.
A gimnáziumi osztályok indítását indokolja, hogy a 2014/2015. tanévben Érd városában végzett 403 nyolcadik osz-
tályos tanuló 44%-a gimnáziumban, 40%-a szakközépiskolában, 16%-a szakiskolában folytatja tovább tanulmányait. 
Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskolában építve az általános iskola pedagógiai programjára a gimná-
ziumi képzésben célszerű a sportiskolai kereteket folytatni, valamint emelt óraszámú/tagozatos osztályt indítani 
természettudományos tantárgyakból, ahol a szociális ill. egészségügyi ágazat felé érdeklődő tanulókat készítik fel 
felsőfokú tanulmányokra.
2� Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola rekonstrukciója – középfokú oktatás fejlesztése
A leggyorsabban benépesülő közigazgatási területen, a legnagyobb beiskolázási körzetű intézmény. Épületei nem 
felelnek meg a mai korszerű iskolaépítési követelményeknek. Az iskola több épületben működik. Ebben az évben a 
KEOP -5.6.0/12-2013-0035 pályázaton elnyert támogatásból az iskola nyílászáróit korszerűsítették, valamint hőszi-
getelő vakolatot kapott az épület, s energiahatékony fűtésrendszert alakítottak ki. (napkollektorokat, napelemeket 
helyeztek el az iskola tetőszerkezetén, új kazánt üzemeltek be) 
Az iskolához tartozik a legnagyobb beiskolázási körzet: az M7 autópályán túli terület jelentősen megemeli a körze-
tet. Közel 200 utca tartozik az iskolához.  
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskola. Angol és német nyelvből az oktatás emelt szinten fo-
lyik első évfolyamtól nyolcadik évfolyamig. 
A meglévő iskolaépület belső felújítás nélkül alkalmatlan a nevelési-oktatási feladatok ellátására. Hiányoznak ki-
szolgálóhelységei: ebédlő, szertárak, öltözők, könyvtár, udvari sportpályák. Nincs elég parkoló az iskola környékén.
Annak érdekében, hogy az iskola bekapcsolódhasson a középfokú képzésbe, indokolt Érd- Parkváros területén egy 
korszerű iskolaépület építése, az alapfokú képzés biztosítása érdekében, figyelembe véve a 9 évfolyamos általános 
iskolai oktatás bevezetésére irányuló kormányzati szándékot. A jelenlegi iskolai épület, 18 tantermes, kiszolgáló he-
lyiségekkel ellátott középfokú oktatást biztosító intézménnyé történő átalakításával biztosítottá válik a középfokú 
oktatás fejlesztése. Humán tantárgyak emelt szintű oktatása látszik célszerűnek, amely a diákokat pedagógusképző 
intézményekben történő továbbtanulásra, ill. a közigazgatás felé orientálhatná.
3� Hosszú távú fejlesztési tervek köznevelési intézmények esetén
Érdi Bolyai János Általános Iskola
Tanteremépítés, tornaterem/tornaszoba és ebédlő építés – ezzel az Alsó utcai telephely megszüntetése.
Az intézmény belső felújítása (belső nyílászárók, víz-, villany- és fűtésvezetékek cseréje, radiátorcserék) bútorok, 
berendezések, taneszközök cseréje iskolaudvar, szabadtéri sportpályák felújítása, szükség szerinti kialakítása.
Légkondicionálás megoldása.
Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Bajcsy-Zs. u. 13. értékesítése
Aggteleki úton iskolabővítés: tornaterem, tantermek, ebédlő
Az intézmény belső felújítása (belső nyílászárók, víz-, villany- és fűtésvezetékek cseréje, radiátorcserék) bútorok, 
berendezések, taneszközök cseréje iskolaudvar, szabadtéri sportpályák felújítása, szükség szerinti kialakítása.
Légkondicionálás megoldása.
Érdligeti Általános Iskola (Diósdi út és Túr utca)
Az intézmény belső felújítása (belső nyílászárók, víz-, villany- és fűtésvezetékek cseréje, radiátorcserék) bútorok, 
berendezések, taneszközök cseréje iskolaudvar, szabadtéri sportpályák felújítása, szükség szerinti kialakítása.
Diósdi úton az alagsori mosdók kialakítása.
Légkondicionálás megoldása.
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
A Tusculánum Óvoda épületének iskolai célokra történő hasznosítása: tantermek, kiszolgáló helyiségek, étterem 
kialakítása.
Az intézmény szükség szerinti belső felújítása (belső nyílászárók, víz-, villany- és fűtésvezetékek cseréje, radiátor-
cserék) bútorok, berendezések, taneszközök cseréje. 
Iskolaudvar, szabadtéri sportpályák felújítása, szükség szerinti kialakítása.

Intézményenként tanulók száma, hátrányos helyzetű tanulók száma, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
száma, sajátos nevelési igényű tanulók száma, nemzetiségi tanulók száma, bejáró tanulók száma.

Intézmény
Tanulók 

száma

HH 
tanulók 
száma

HHH 
tanulók 
száma

SNI 
tanulók 
száma

Nemzetisé-
gi tanulók 

száma

Bejáró 
tanulók 
száma

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola 228 3 2 10 89

Összesen 228 3 2 10 89

Az iskolában 3 hátrányos helyzetű tanuló van, az arányuk 1,3 %, jelentősebb magasabb, mint a tankerületben. Az 
eltérés 0,9 %. 2 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló van, az arányuk 0,9 %. A halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók aránya jelentősen magasabb, mint a tankerületben. Az eltérés 0,6 %. 10 integráltan oktatott sajátos nevelési 
igényű tanuló tanul, az integráltan oktatott tanulók aránya 4,4 %. A szakképző iskolába 89 más településről bejáró 
tanuló van, arányuk 39,0 %

A szakképző intézményben főállású pedagógusok száma összesen és életkor szerinti bontásban, tanulók száma, 
egy pedagógusra jutó tanulók száma.

Intézmény
Pedagógusok száma

Tanulók 
száma

Egy pedagógusra jutó 
tanulók számaÖsszesen

30 évnél 
fiatalabb

30 - 55 év 
közötti

55 évnél 
idősebb

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola 15 3 7 5 228 15,20

Összesen 15 3 7 5 228 15,20

A városban 15 főállású pedagógust és 3 fő óraadó tanárt és 2 fő nevelő-oktató munkát segítő dolgozót alkalmaznak. 
A főállású pedagógusok közül 14 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős. Az egy pedagógusra jutó diáklétszám 
15,2, a tankerületi átlagnál (12,22) magasabb.

II.  INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS

1� Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekontstrukciója, bővítése, középfokú oktatás fejlesztése
Az iskola Érd MJV peremkerületében, Újtelepen található. A kerület lakossága elsősorban az idősebb korosztály-
ból tevődik össze. Kevés a fiatal, a magasabb iskolai végzettségű. Néhány utcában viszonylag nagyszámú a roma 
lakosság. 
2012-ig az oktatás két feladat-ellátási helyen folyt, a két hely közé ékelődött a Kincses Óvoda Fácán tagóvodája. Ma 
egy feladat-ellátási helyen működik: a telken egy épület található, az egyik fele  egy több mint 30 éve átadott FORFA-
épület, amelyhez 2011-ben hozzáépítettek egy tornacsarnokot a kiszolgálóhelyiségeivel együtt. A másik telken két 
faház van, amelyeket az iskola tanórán kívüli tevékenységekhez, délután használt - elsősorban sporttevékenységre. 
Ez az ingatlan nem került át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ használatába. 
A székhelyen az épületszerkezet és az építési technológia nem biztosítja hosszú távon a zavartalan működést. Annak 
idején ideiglenes megoldásként készült, ma már sem a biztonsági előírásoknak, sem a szabályoknak nem felel meg.
Egyre gyakoribbak az elavult technológiából adódó problémák: beázások, csőtörések, a téli időszakban kifűthetet-
len az épület, nemcsak a régi csőrendszer hibái miatt, hanem a rosszul záródó nyílászárók miatt is.
 Az iskolában működik a város legnagyobb tornaterme, amely városi feladatok ellátására is alkalmas: kosárlabda, 
röplabda, kézilabda, kispályás labdarúgás és egyéb labdajáték művelésére vehető igénybe.

A nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás mellett körzeti beiskolázású emelt szintű 
testnevelés oktatás és angol – német nyelvoktatás folyik az iskolában. Az emelt szintű testnevelés felmenő-kimenő 
rendszerű, helyét felmenő rendszerben a sportiskolai oktatás veszi át. A sportiskolai rendszer vonzó  a szülők szá-
mára, elsősorban a felvételi körzetben élő gyermekek jelentkeznek erre a tagozatra. Tanévenként egy sportiskolai 
osztályt indít az intézmény, valamint egy párhuzamos általános tantervű osztályt. 
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Kínálatában soha nem vehette fel a versenyt Budapesttel, s nem is törekedett erre. Alapfilozófiája volt a sokszínűség 
és a több lábon állás, ezért vette föl Kós Károly, az „utolsó magyar polihisztor” nevét. Ma úgy tűnik, hogy az iskola 
egy vendéglátó ipari képzés irányába mozdul el, ami hosszabb távon zsákutcát jelenthet. A szakács, cukrász és pincér 
szakmák a 2016-2017-es tanévben a korlátozottan támogatott szakmák közé kerültek, ellenben a korábban a helyi 
igényeket is figyelembe vevő, ma már hiányszakmának számító gépi forgácsoló, CNC gépkezelő, hegesztő szakmák 
kikerültek a képzési szerkezetből. Utóbbi szakma esetében azért is fájó, mert a gyakorlati képzésre kiválóan fölszerelt 
tanműhely állt rendelkezésre, amelynek újbóli felszerelésére meglehetősen nagy összegeket kellene fordítani.

Érd Megyei Jogú Város jövője a szakképzés terén és az ebből adódó feladatok: 
2015. július 1-jétől a szakképzési intézményeket országosan 44 szakképzési centrum irányítja. Pest megyében Vá-
cott, Cegléden és Érden működik centrum. Az Érdi Szakképzési Centrumhoz a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szak-
képző Iskola és Kollégium, a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola, a Gyáli Eötvös József Szakképző Is-
kola, a szigetszentmiklósi Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, valamint az Érdi Kós Károly 
Szakképző Iskola tartozik. A Centrum 5 tagintézményében több mint 250 munkavállaló dolgozik és több mint 
kétezer tanuló vesz részt a különböző szakmai képzésekben. A képzési szerkezet meglehetősen széles, az öt iskola 
több mint száz szakmát oktat. Ezek iskolánként és ezzel természetesen településenként is változnak, s tükrözik az 
iskolák hagyományait és lehetőségeit.  A viszonylag sok szakma sem teszi azonban lehetővé, hogy az Érdi Szakkép-
zési Centrum versenyezzen a budapesti centrumok szakmai kínálatával. Reálisan továbbra is számolni kell azzal, 
hogy az agglomerációhoz tartozó településekről sokan dolgozni és tanulni is Budapestre járnak majd. A Centrum 
központja Érd, amely amellett, hogy megyei jogú város, a térség népesség vonatkozásában leggyorsabban növekvő 
települése, s ahol a fiatalabb korosztályhoz tartozók száma is jelentős.  Érd Megyei Jogú Város fontos főközlekedési 
utak mentén terül el, amelyek logisztikai szempontból megkönnyítik jelentős vállalkozások megtelepedését és mű-
ködését. A dunai hajózás és szállítás kormányzat által bejelentett fejlesztése újabb jelentős lépés lehet a város fejlő-
dése szempontjából.  A 2015. július 3-án Érden Orbán Viktor miniszterelnök úr által bejelentett jelentős támogatás 
hatalmas fejlesztéseket, ezzel együtt új munkahelyeket biztosíthat Érd és környéke munkavállalóinak, egyben a 
fejlesztésekben való közreműködést a vállalkozók számára. Fentiekből adódnak az érdi szakképzés céljai és felada-
tai is. A szakmai képzés minden résztvevőjével, mindenekelőtt az Érd és Vidéke Ipartestülettel, a Pest megyei ke-
reskedelmi és Iparkamarával egyeztetve lehetővé kell tenni, hogy a szakmai képzésben résztvevők minél nagyobb 
arányban kapcsolódhassanak be a duális képzésbe.
Javítani kell a szakképzés infrastruktúráján. A Kós Károly Szakképző Iskola „forfa” épületének helyén szükség 
lenne egy, a 21. század követelményinek megfelelő tíz tantermes, új iskolaépületre. A tantermek közül legalább 
egynek az informatika oktatását kellene a legmodernebb számítógépekkel és módszerekkel segítenie. Egy tanterem 
szolgálná nyelvi laborként az idegen nyelv oktatását. Az új iskolaépületben szükség lenne egy közösségi térre (aula), 
ahol méltó környezetben lehetne megemlékezni nemzeti ünnepeinkről, illetve teret adna különböző iskolai rendez-
vényeknek, pl. tanévnyitó ünnepély,stb. Az iskola tornaterme nem képes ellátni a mindennapi testnevelés bevezeté-
séből adódó feladatokat. Az új iskolaépülethez ezért szükség lenne egy tornaterem építésére is. A duális szakképzés 
igényei is indokolják egy multifunkcionális tanműhely megépítését. Ennek tervei korábban elkészültek, ezért felte-
hetőleg csak adaptálni kellene az új igényekhez. Az Érdi Szakképzési Centrum jelenleg a Kós Károly Szakképző Is-
kola főépületének irodáiban működik, társbérletben az iskola adminisztrációs infrastruktúrájával, eléggé szűkösen.  
A megépítendő iskolaépületben, vagy máshol kellene kialakítani egy 12 munkaállásból álló irodarendszert, ahol 
korszerű számítógépek segítségével lehetne végezni a Centrum feladataiból adódó szakmai és gazdasági munkát. 
Számítani kell a szakképzésben egyéb, a jövőben bekövetkező változásokra is. A 2016-2017-es tanévtől a szakképző 
iskolák szakközépiskolák, a mostani szakközépiskolák pedig szakgimnáziumok lesznek. Nem csak elnevezésében, 
de tartalmában is megváltozik a rendszer. A szakközépiskolákban a szakmai képzést követően mód nyílik az érett-
ségi bizonyítvány megszerzésére, a szakgimnáziumokból pedig egyenes út vezethet a felsőfokú szakképzésbe. Ez 
azt jelenti, hogy a szakgimnáziumok megfelelő körülmények esetén akár főiskolákká is alakulhatnak. Egy felsőfokú 
oktatási intézmény létrehozása beleillene abba a nagyléptékű fejlesztésbe, amely előtt Érd Megyei Jogú Város áll. 
KLIK megyeközpont létrehozása Érden
Szükséges lenne a 202/2013. Kormányrendelet módosítása, az Érdi Tankerület helyének és infrastruktúrájának 
megteremtése, valamint a személyi feltételek biztosítása.

Légkondicionálás megoldása.
Érdi Móra Ferenc Általános Iskola
Új iskolaépület építése a jelenlegi helyén. Statikai vizsgálattal megállapítani a ráépítés lehetőségét.
Iskolaudvar, szabadtéri sportpályák felújítása, szükség szerinti kialakítása.
Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Felső u. 33. és 45. értékesítése.
Annak a lehetőségnek a megvizsgálása, hogy a Bolyai iskola bővítése után az Alsó utcai iskolaépület átalakítható-e 
művészeti iskolai célokra.
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
Az intézmény belső felújítása, bútorok, berendezések, taneszközök cseréje iskolaudvar, szabadtéri sportpályák fel-
újítása, szükség szerinti kialakítása.
Légkondicionálás megoldása.
NSK-val szoros együttműködés a tornaterem építésével kapcsolatban.
Érdi Kós Károly Szakképző Intézmény
A „forfa” épület bontása, új iskolaépület tervezése, megépítés. Tanműhelyek számának, kiszolgálóhelységek számá-
nak növelése, új tornaterem, ebédlő és közösségi tér építése.
Légkondicionálás megoldása.
Az intézmény belső felújítása, bútorok, berendezések, taneszközök cseréje iskolaudvar, szabadtéri sportpályák fel-
újítása, szükség szerinti kialakítása.
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola – egyházi fenntartású általános iskolai intézmény
Tekintettel arra, hogy a Mariánumba is többségében érdi tanulók járnak, az önkormányzat  figyelmet fordít az 
intézmény fejlesztési lehetőségeire.

4� Szakképzési Központ létrehozása
Érd Megyei Jogú Város jelenlegi szakképzési helyzete:
A hivatalosan 1955-ben megkezdődött érdi szakképzés 2015-ig jelentős változásokon ment keresztül.
A kezdetben több helyszínen, meglehetősen mostoha körülmények között folytatott képzést illetően 1973-ban tör-
tént jelentős változás. Ekkor adták át az Ercsi úton épült, az akkori viszonyok között modernek számító, új iskola-
épületet. A 220-as számú Szakmunkásképző Intézet a Pest megye délnyugati, valamint Fejér megye északnyugati 
részének településeiről fogadta a szakmai végzettséget szerezni kívánó tanulókat. Egy héten át elméleti, egy héten át 
pedig gyakorlati képzés folyt. Utóbbi Érd és környékbeli vállalkozóknál és nagyvállalatoknál, kisebb mértékben sa-
ját iskolai tanműhelyben történt. A tanulók száma idővel meghaladta az ezer főt, ezért megépült egy tíz tantermes, 
ideiglenesnek szánt „forfa” épület. Az iskola szakmaszerkezete igyekezett követni az akkori munkaerő piaci elvá-
rásokat, és több, ma már hiányszakmának számító szakmát oktatott. A képzésbe kerülő tanulók előképzettségével 
általában nem volt probléma, az iskolából jó néhány kiváló szakember került ki.
Jelentős változás romlás – az 1990-es évek elején következett be. A település környékén sok vállalkozás és nagyvál-
lalat beszüntette, vagy korlátozta működését, emiatt erősen csökkent a gyakorlati képzőhelyek száma. A növekvő 
munkanélküliség tüneti kezelésére a szakképzésben bevezették a 8. és 9. osztályt. Ennek elsődleges célját, hogy a 
szakképzésben résztvevők minél tovább az iskolában maradjanak, sikerült elérni, az ennek során okozott kár azon-
ban felbecsülhetetlen.
Egy teljes szakképzési évfolyam kimaradt, azaz több tízezer szakmunkás ma is hiányzik a rendszerből. A helyzetet 
tovább rontotta a népességfogyás, ezzel együtt a szakképzésbe kerülő tanulók számának csökkenése, ami együtt 
járt általános iskolai előképzettségük rohamos romlásával. Az akkori törvényi háttér a gyakorlati képzést nem hogy 
elősegítette, hanem a képzést folytatók pénzügyi és adminisztratív terheinek növelésével hátráltatta azt. Mindezek 
következményeként a gyakorlati képzésből sok kiváló szakember és vállalat kivonult, helyüket pedig bizonytalan 
hátterű, a minőségi szakemberképzést sokadrangú szempontnak tekintő „vállalkozás” vette át. 
A mai érdi szakképzést a korábbi 220. számú Szakmunkásképző Intézet utóda, a Kós Károly Szakképző Iskola 
képviseli. Évtizedek során az iskola képzési rendszere igyekezett követni megváltozott környezetének elvárásait. A 
szakmunkásképzés mellett egy időben megjelent a szakiskolai és a szakközépiskolai képzés is. A képzési rendszer 
mindig is figyelembe vette a város és környéke sajátosságait, ezért törekedett a szakmakínálat terén a sokszínűségre. 
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b) valamint a 2. számú melléklet szerinti tárgyi eszközöket a 2014. december 31-ei fordulónappal a Klebelsberg 
intézményfenntartó Központ által átadott leltári kimutatás szerint.    

2. A vagyonkezelési szerződés hatálya nem terjed ki az intézmény főzőkonyhájának és étkezőjének helyiségeire, 
azok valamennyi berendezésére és felszerelési tárgyaira.

3.  Az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az illetékes földhivatal az 1. 
pontban körülírt ingatlan ott feltüntetett – a 2. pontban felsorolt helyiségek területével csökkentett – eszmei hánya-
dára a Centrum vagyonkezelői jogát bejegyezze. 

Felek Jogai és kötelezettségei
4. A Centrum a 2015. december 31-ei tényleges leltárfelvételt követő kiértékelés után az eltéréseket jelzi az Önkor-
mányzat felé.

5. A Centrum vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) szervezeti és működési 
szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási 
időn kívül, az Önkormányzat – a Centrum-mal legalább 15 nappal korábban történt megállapodást követően – ön-
kormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használja.

6. A Centrum biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit 
az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a Centrum által meghatározott időtartamban kifüg-
gesztheti. 

7. A Centrumot a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulaj-
donos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötele-
zettséget is – azzal, hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogsza-
bályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, 
továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő va-
gyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyan-
ezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást.

8. A Centrum a vagyonkezelésében levő vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendelte-
tésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó 
biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és tör-
vényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait. 

9. Amennyiben a Centrum a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, a használó magatartá-
sáért, mint sajátjáért felel.

10. A Centrum viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket, díjakat, gondosko-
dik a vagyonvédelemről. 

11. A Centrum felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben 
és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért.

Melléklet a Közgyűlés 252/2015. (X.22.) határozatához

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 
731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13) képviseletében T. Mészáros András 
polgármester, mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a fenntartó Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal (székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52., ÁHT azonosító:………………, statisztikai szám-
jel:…………………, adószám: 15830731-2-42) képviseletében Palotás József főigazgatói jogkörben eljáró főigazgató 
helyettes, mint Ellenjegyző, 
harmadrészről az Érdi Szakképzési Centrum (székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 8., ÁHT azonosító: 354539, sta-
tisztikai számjel: 15831945-8532-312-13, adószám:  15831945-2-13) képviseletében Pergel Antal főigazgató, mint 
Átvevő (a továbbiakban: Centrum) 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő egyes szakképző 
intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával 
összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a közneve-
lési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ből a Rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési intéz-
ményekből – szakképzési centrumok jöttek létre.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92/B. § (4) bekezdése értelmében a 
szakképzési centrumok által 2015. július 1-jével átvenni rendelt közfeladatok ellátását szolgáló ingatlanvagyon az 
átvevő szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerül a közfeladat átvételének időpontjától a közfeladat 
szakképzési centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig.
Az Sztv. 92. § (5) bekezdése alapján az ingatlan-vagyonkezelés részletes szabályairól, továbbá a térségi integrált szak-
képző központ feladatellátását biztosító ingóvagyon átadás-átvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési 
centrum és az ingatlan, illetve ingó vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást kell, hogy kössön.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján 2013. ja-
nuár 1-től „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról”. A Rendelet 1.§ értelmében a KLIK-ből kiválással érintett köznevelési intézményből a 
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint 
szakképzési centrumokat alapított. A közfeladat átvételére 2015. július 1-jével került sor. Az átalakítás tekintetében 
a KLIK jogutódja a szakképzési centrum. 
Az Nkt. 76. § (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású in-
tézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket –, 
a  Centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
A fentiekre tekintettel a Felek a jelen szerződéssel a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályait az alábbiak szerint 
állapítják meg.

A szerződés tárgya
1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a Centrum vagyonkezelésbe veszi a Kós Károly Szakképző Iskola
a) Érdi 18870/1 hrsz-ú, 6942 m2 nagyságú, kivett középiskola, udvar megnevezésű, természetben a 2030 Érd, Ercsi 
út 8. szám alatt lévő, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező ingatlanából 95/100 
eszmei hányadot (1. számú melléklet),
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25. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a Centrum tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal. 

26. A Centrum az Önkormányzat által a vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feles-
legessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 
napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A Centrum a rendeltetésszerű 
használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak. A rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott 
vagy elavult eszközöket a Polgármester hozzájárulásával selejtezheti.

27. Tulajdonosi ellenőrzés
Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, illetve a Centrum mű-
ködésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján ellenőrzi a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal 
való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát. 
Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult
a) a Centrum használatában álló ingatlan területére, illetve a Centrum által használt irodai és egyéb célú helyisége-
ibe belépni és ott tartózkodni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatok-
ba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
c) a Centrum alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,
d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.
Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Centrumot, továbbá, amennyiben megállapításai annak 
hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is.

A működési költségek viselésének szabályai
28. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonkezelésbe kerülő ingatlan tekintetében a Centrum önál-
lóan szerződik a közüzemi szolgáltatókkal.

29. A Felek rögzítik, hogy az E-Star Esco Kft. (korábbi nevén RFV ESCO Kft.) és az Önkormányzat között 2009. 
szeptember 28-án határozott idejű vállalkozási szerződés jött létre a Kós Károly Szakképző Iskola és másik három 
intézmény „fűtési energiaköltségeinek csökkentése érdekében, a fűtési rendszerek vállalkozó költségviselésével tör-
ténő korszerűsítése, és ezt követően vállalkozó által történő hő illetve használati melegvíz biztosítási szolgáltatás” 
tárgyában.

30. Figyelemmel a törvényi rendelkezésekre, 2015. július 1-vel a Centrumot terheli a gázfogyasztás díja (hődíj), mint 
fizetési kötelezettség.

31. Felek rögzítik, hogy 2015. július 1. napjától kezdődően a Tankerületet terhelő hődíj megállapítása, számlázása 
az alábbiakban megjelölt gázórán mért fogyasztás alapján történik.

gázóra gyári száma fogyasztás helye
mérőóra állás 2012. december 31-én az 
átadás időpontjában

6202542
Kós Károly
Szakképző Iskola

289933

32. Felek megállapodnak abban, hogy 2015. július 1. napjától jelen szerződés megkötésének napjáig egy összegben 
kerül leszámlázásra a gázfogyasztás díja, melyet a Centrum köteles 30 napon belül az Önkormányzat részére meg-
fizetni.  Jelen szerződés megkötésének napjától kezdődően az E-Star Esco Kft. által - a Szakképző Iskola gázóráján 
mért fogyasztás alapján - kiállított számlán szereplő gázfogyasztás díját az Önkormányzat a számla beérkezését 
követő 15 napon belül havi rendszerességgel továbbszámlázza a Centrum részére, aki köteles azt 30 napon belül az 
Önkormányzat részére megfizetni.

12. A Centrum köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, illetve a va-
gyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget.

13. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a Centrum nyilvántartja. Az érték nyilvántartá-
sától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyil-
vántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási 
adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak.

14. A Centrum a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 15 
napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 

15. A Centrum köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a 
beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, 
zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezet-
het, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. 

16. A Centrum köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszünte-
tésére a szükséges intézkedéseket megtegye. 

17. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a Centrum köteles 
viselni.

18. A Centrum felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következmé-
nye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Centrum kötele-
zettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy 
az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a kártérítési kötelezettség, ha bizonyít-
ja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható, magatartása nem volt felróható.

19. Az Önkormányzat a Centrum-tól követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződéselle-
nes használatának megszüntetését. Ha a Centrum a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Önkor-
mányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.

20. A Centrum gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, 
a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban 
levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az 
átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.

21. A Centrum a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult
a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, 
tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet, 
b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni.

22. A beruházás, felújítás értékét a Centrum-nak bizonylatokkal kell igazolnia és azokról évente írásban be kell 
számolnia az Önkormányzatnak. 

23. A Centrum az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összeköté-
sével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban tájékoztatni.

24. A Centrum jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, köteles azonban az eredeti állapotot saját költsé-
gén helyreállítani.
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1. melléklet a Közgyűlés 2572015. (X.22.) határozatához

Okirat száma: M/56623/2/2015�

Módosító okirat

A Szociális Gondozó Központ Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2015. szeptember 24. napján kiadott, 
202/2015. (IX.24.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. §-a alapján 
a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2.2. telephelye(i): 
telephely megnevezése telephely címe

1

Családsegítő Szolgálat telephelye:
Gyermekjóléti Központ telephelye:

Családsegítő Központ nyitva álló helyisége:

Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat nyitva álló 
helyiségei:

2030 Érd, Vörösmarty Mihály u. 31.
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

2030 Érd, Enikő u. 2/a

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 206-208.
2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 24

2 Szenvedélybetegek ellátása
alacsonyküszöbű szolgáltatás, nappali ellátás 2030 Érd, Emma u. 8.

3 Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely 2030 Érd, Fehérvári út 89.
4 Nappali Melegedő 2030 Érd, Fehérvári út 91.
5 Családok Átmeneti Otthona 2030 Érd, Nyírfa u. 11.
6 Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ 2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
7 Időseket Ellátó Központ 2030 Érd, Topoly u. 2.
8 Idősek nappali ellátása idős, demens 2030 Érd, Jázmin u. 8.
9 Pöttöm Sziget Bölcsőde 2030 Érd, Aradi u. 7.
10 Apró Falva Bölcsőde 2030 Érd, Edit u. 1/A.”

2. Az alapító okirat 5.3. pontja törlésre kerül. 
3. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. november 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. szeptember 24. 
napján kelt, 202/2015. (IX.24) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.”
4.  Jelen módosító okiratot 2015. november 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2015. október 22.
P�H�

T. Mészáros András
polgármester

33. Felek rögzítik, hogy a Szakképző Iskolában hiteles almérő is van (gyári száma: 5139157), amely fogyasztása a 
szolgáltató által kibocsátott számlán elkülönítve megjelenik. Az almérő az intézmény konyhájában történő gázfo-
gyasztás mérésére szolgál, mivel az intézményben főzőkonyha üzemel. A konyhai fogyasztást mérő almérő fogyasz-
tása alapján megállapított hődíjat az Önkormányzat a konyhát üzemeltető Balogh Károlynak továbbszámlázza a 
felek között érvényben levő bérleti szerződés alapján. 

A szerződés megszűnése
34. A szerződést Felek 2015. július 1-jére visszamenő hatállyal határozatlan időtartamra kötik. A szerződés meg-
szűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a körülírt ingatlanban megszűnik.

35. A Centrum a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles az 
ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni. 

36. Amennyiben a Centrum az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyisége-
ket birtokba venni, a Centrumnak a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és 
a Centrum-ot az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani. 

37. Amennyiben a Centrum az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkor-
mányzat jogosult a Centrumnak az ingatlanban lévő vagyontárgyait a Centrum költségén elszállíttatni, és megfelelő 
helyen történő raktározásáról a Centrum költségén gondoskodni. 

38. A szerződés megszűnése esetén a Centrum cserehelyiségre igényt nem tarthat. 

39. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről a Centrum 
köteles gondoskodni.

Egyéb rendelkezések
40. A szerződést a Felek - egyetértésük esetén - írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 

41. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellen-
őrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:

Önkormányzat: 
Centrum: ...............................

42. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézet-
különbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a pertárgy értékétől függően az Intézmény szék-
helye szerinti rendes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

43. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. és 2. számú melléklet.
Jelen szerződés hét számozott oldalból áll és nyolc eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Átvevőt, 
három példány az Ellenjegyzőt és kettő példány Átadót illeti meg.

Felek Jelen Szerződést elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látták el.

Kelt: Budapest, 2015. október „    „
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A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3�6� A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3�6�6� megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
3�6�7� székhelye: 2030 Érd, Alsó u� 1�
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4�7� A költségvetési szerv közfeladata: Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások
4�8� A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4�9� A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátá-
sok, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása�
4�10� A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2 041232 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

5 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása

6 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

7 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

8 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

9 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

10 102030 Idősek , demens betegek nappali ellátása

11 104012 Gyermekek átmeneti ellátása

12 104030 Gyermekek napközbeni ellátása

13 104042 Gyermekjóléti szolgáltatás

14 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

15 107015 Hajléktalanok nappali ellátása

16 107016 Utcai szociális munka

17 107030 Szociális foglalkoztatás

18 107051 Szociális étkeztetés

19 107052 Házi segítségnyújtás

20 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

21 107054 Családsegítés

22 109010 Szociális szolgáltatás igazgatása

23 013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok

4�11� A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város területe, valamint más települési 
vagy megyei önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben meghatározott terület�

2. melléklet a Közgyűlés 257/2015. (X.22.) határozatához

Okirat száma: E/56623/2/2015�

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító 
okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1�1� A költségvetési szerv
1�1�1� megnevezése: Szociális Gondozó Központ
1�2� A költségvetési szerv
1�2�2� székhelye: 2030 Érd, Budai út 14�
1�2�3� telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe

1

Családsegítő Szolgálat telephely:
Gyermekjóléti Központ telephely:

Családsegítő Központ nyitva álló helyisége:

Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti 
Szolgálat nyitva álló helyiségei:

2030 Érd, Vörösmarty Mihály u� 31�
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1�

2030 Érd, Enikő u� 2/a

2030 Érd, Bajcsy-Zs� út 206-208�
2049 Diósd, Kossuth Lajos u� 24

2
Szenvedélybetegek ellátása
alacsonyküszöbű szolgáltatás, nappali ellátás

2030 Érd, Emma u� 8�

3 Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely 2030 Érd, Fehérvári út 89�

4 Nappali Melegedő 2030 Érd, Fehérvári út 91�

5 Családok Átmeneti Otthona 2030 Érd, Nyírfa u� 11�

6 Dr� Dizseri Tamás Habilitációs Központ 2030 Érd, Hivatalnok u� 42�

7 Időseket Ellátó Központ 2030 Érd, Topoly u� 2�

8 Idősek nappali ellátása idős, demens 2030 Érd, Jázmin u� 8�

9 Pöttöm Sziget Bölcsőde 2030 Érd, Aradi u� 7�

10 Apró Falva Bölcsőde 2030 Érd, Edit u� 1/A�

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2�3� A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998� 01�01�
2�4� A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2�4�4� megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2�4�5� székhelye:2030 Érd Alsó u� 1�
2�5� A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye

1 Egyesített Szociális Intézmény 2030 Érd, Topoly u� 2�

2
Szakorvosi Rendelőintézethez tartozó Családsegítő Központ, 
Fejlesztő Napközi Otthon és Bölcsődék

2030 Érd, Felső u� 39�

3. 
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Melléklet a Közgyűlés 258/2015. (X.22.) határozatához

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Idősügyi Tanácsa

Szervezeti és Működési Szabályzata
2015.

I. Bevezetés
Az Idősügyi Nemzeti stratégiáról szóló 81/2009� (X�2�) OGY határozat alapján Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata az idősek életkörülményeinek, életminőségének javításáért, a jogbiztonság, a kommunikáció,  a nyilvános-
ság, képzés, élethosszig való tanulás, foglalkoztatás, esélyegyenlőség, társadalmi kirekesztődés megelőzése, generációk 
közti együttműködés biztosítása érdekében, és az idősekért  viselt felelőségtől vezérelve, valamint az idősödő és idős 
emberek aktivitásának fokozásának érdekében konzultatív, véleményező, javaslattevő testületként létrehozza Érd 
Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsát 
1. A Tanács működésének célja: 
Az idős emberek érdekeit képviselő, védő és társadalmi szervezetek, egyesületek, klubok, stb� (a továbbiakban civil 
szervezetek) és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat együttműködésének elősegítése� Az idős embereket érintő 
problémák és események feltárása, megismerése és azok megoldásának segítése, az információk cseréje, vélemények 
egyeztetése� Az idős kor szükségleteinek minél magasabb szintű biztosítása a szociális, egészségügyi, kulturális szol-
gáltatásokon keresztül� 
Az Idősügyi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban SZMSZ) az Idősügyi Tanács adatait, fel-
adatait, összetételét és működésének szabályait tartalmazza� 
Az Idősügyi Tanács (továbbiakban: Tanács) adatai:
A Tanács megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idősügyi Tanácsa
Székhelye:   2030 Érd, Alsó u� 1�
Posta címe: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Iroda, Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport
2030 Érd, Budai u�8�
A működés megkezdésének kezdő időpontja: 2010� szeptember 15�

II. Az Idősügyi Tanács összetétele
1. Az Idősügyi Tanács tagjai: 
a.) Elnöke Érd Megyei Jogú Város Szociális területért felelős alpolgármestere, 
b.) Érden működő nyugdíjas klubok által delegált 4 fő,
c.) a városban működő, az idős emberek érdekeit képviselő szervezetek által delegált 1-1 fő,
d.) a városban tevékenykedő egyházak által delegált 1-1 fő,
e.) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő Szociális Gondozó Központ által delegált 1 fő,
f.) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő Szepes Gyula Művelődési Központ által delegált 1 fő,
g.) A Helyi Esélyegyenlőségi Fórum Idősek munkacsoportjából 1 fő
A tagok delegálását írásban az elnök részére kell benyújtani.
A delegált tagot a delegáló szervezet bármikor visszahívhatja és helyette más tagot delegálhat, illetve a tag megbízatásáról 
bármikor lemondhat. A visszahívást és a lemondást az Idősügyi Tanács elnökének kell bejelenteni írásban. A tagsági viszony 
a bejelentés napjával szűnik meg. A tagját visszahívó szervezet a visszahívott tag helyett más tagot delegálhat. 

2. Állandó meghívottak:
a.) Érd Megyei Jogú Város Humán Iroda Vezetője,
b.) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő Csuka Zoltán Városi Könyvtár képviselője,
c.) a sajtó képviselője.
Az állandó meghívottak szavazati joggal nem rendelkeznek.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5�1� A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása határozott időtar-
tamra történik� A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel� Az egyéb 
munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja�
5�2� A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992�évi XXXIII� tv�

2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012� évi I� törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015� november 1� napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015� szept-
ember 24� napján kelt, 202/2015� (IX�24) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom�
Kelt: Érd, 2015� október 22�

P.H.
T. Mészáros András

polgármester
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3. Az Idősügyi Tanács kidolgozza Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Stratégiáját, és figyelemmel kíséri és segíti annak 
megvalósulását�
4. Az Idősügyi Tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van� Határozatképtelenség esetén az 
ülést változatlan napirenddel 8 napon belül újra össze kell hívni� A Tanács javaslatait, állásfoglalását, véleményét egy-
szerű szótöbbséggel alakítja ki� 
5. Az Idősügyi Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az Idősügyi Tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető 
ír alá és hitelesít�
6. Véleményezi az idős emberek életkörülményeit közvetve, vagy közvetlenül érintő helyi rendelet tervezeteket, azok-
hoz javaslatot tesz, konzultációt kezdeményez a végrehajtás tapasztalatairól� 
7� Az Idősügyi Tanács egy-egy civil delegált tagja állandó meghívottként, tanácskozási, véleményezési joggal részt vesz 
különösen a Szociális és Egészségügyi, Köznevelési és Művelődési bizottságok ülésein. 
8. Tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának
9. Közreműködik az idősek világnapjának megrendezésében, a programok megszervezésében� 
10. Az Idősügyi Tanács önálló költségvetéssel nem rendelkezik, a működésével összefüggő feltételeket, kiadásokat az 
önkormányzat biztosítja, a Szepes Gyula Művelődési Központ költségvetésében� 

VII. Záró rendelkezés
Az Idősügyi Tanács jelen, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 258/2015� (X�22�) határozatával fogadta el� 
Jelen SZMSZ 2015� november 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 27/2013� (I�31�) határozattal jóváhagyott Szer-
vezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti�

Érd, 2015. október 22.

                     Simó Károly
      Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
              Idősügyi Tanács elnöke

3. Az Idősügyi Tanács a tagjai közül- az elnök javaslata alapján- alelnököt választ.
4. A Tanács tagjainak megbízatása megszűnik:
a�) lemondással
b�) visszahívással
c�) a delegáló szervezet jogutód nélküli megszűnésével
d�) a tag halálával
A Tanács valamennyi tagja 1 szavazattal rendelkezik� Szavazategyenlőség esetén a Tanács Elnökének szavazata dönt� 
A delegált tagok megbízatása határozatlan időre szól.

III. Az Idősügyi Tanács elnöke
Az Idősügyi Tanács elnöke Érd Megyei Jogú Város, szociális területért felelős alpolgármestere� Az elnököt akadá-
lyoztatása esetén az alelnök helyettesíti�
Az elnök feladat és hatásköre:
a�) gondoskodik az Idősügyi Tanács szabályszerű működéséről,
b�) az Idősügyi Tanács éves munkájáról szóló beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bizottság elé terjeszti,
c�) összehívja és vezeti az Idősügyi Tanács üléseit, javaslatot tesz annak napirendjére,
d�) képviseli az Idősügyi Tanácsot,
e�) éves munkaterv elkészíttetése és előterjesztése�

IV. Az Idősügyi Tanács alelnöke
1� Az alelnök ellátja az elnök által meghatározott feladatokat, illetve annak távollétében, illetve akadályoztatása esetén 
ellátja az elnöki feladatokat� 
2. Az Alelnök felel a tagok, valamint az önkormányzat közötti kapcsolattartásért.

V. Az Idősügyi Tanács tagjainak és állandó meghívottainak jogai és kötelezettségei
1. A tagok jogai:
a�) Részt vehetnek az Idősügyi Tanács ülésein,
b�) az Idősügyi Tanács ülésein véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az Idősügyi Tanács hatáskörébe tartozó 

kérdésben,
c�) a döntéshozatalban szavazati joggal rendelkezik�

2. A tagok kötelezettségei:
a�) Az Idősügyi Tanács munkájában tevékenyen részt venni,
b�) az üléseken hozott döntésekről tájékoztatni az őket delegált szervezetet�
Az Idősügyi Tanács tagjait díjazás nem illeti meg� 

3. Az állandó meghívottak jogai:
a�) Tanácskozási joggal részt vehetnek az Idősügyi Tanács ülésein,
b�) önálló javaslatot tehetnek

4. Az állandó meghívottak kötelezettségei:
a�) Az Idősügyi Tanács munkáját tevékenyen segíteni,
b�) az üléseken hozott döntésekről tájékoztatni az általuk képviselt szervezetet�

VI. Az Idősügyi Tanács működése
1. Érd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága által előzetesen jóváhagyott éves munkaterv alapján 
látja el feladatát, melynek elkészítése a tagok javaslatai alapján az elnök feladata�
2. Az Idősügyi Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal tartja� Az ülést össze kell hívni mini-
mum három tag kezdeményezésére.
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