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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

31/2015. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el: 
1. § A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az adó alapját képező magánszemély tulajdoná-
ban lévő lakás céljára szolgáló épületben, az év első nap-
ján az ingatlant lakóhelyként tényszerűen, életvitelszerűen 
használó személyek után személyenként 10% de leg feljebb 
50 % kedvezmény illeti meg az adóalanyt.”
2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Kérelemre, tárgyévre mentesíthető az építmény után fi-
zetendő adó megfizetése alól az a magánszemély adózó, aki 
a tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épületben, az év 
első napján az ingatlant lakóhelyként tényszerűen, életvitel-
szerűen használja, ha leg feljebb egy ingatlan tulajdonjogával 
vagy leg feljebb egy ingatlanon fennálló haszonélvezeti joggal 
rendelkezik és az alábbi három feltétel bármelyike fennáll:

a)  70 éven felüli, egyedül élő és a havi nettó jövedelme nem 
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át;

b)  70 éven felüli és akinek – kétszemélyes háztartás esetén 
– a vele közös háztartásban élő 70 éven felüli házastár-
sával vagy élettársával együtt számított egy főre jutó havi 
nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíj-
minimum 200%-át;

c)  az adózó vagy a vele közös háztartásban élők egyike rok-
kantsági ellátásban vagy fogyatékossági támogatásban 
részesül, és a háztartásban az egy főre jutó nettó jöve-
delem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 
150%-át.”

3. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:
„15. § (1) A 2012. adóév elszámolásától kezdődően mentes 
a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a Htv. 37. § (1) be-
kezdése szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző 
vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja 
nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
(2) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a házi-
orvos, védőnő vállalkozó, amennyiben annak vállalkozási 

szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot 
nem haladja meg. Az ilyen címen igénybe vett adómentesség 
mellett az (1) bekezdésben foglalt általános adómentesség 
nem érvényesíthető.”
4. § A Rendelet a következő 16. alcímmel egészül ki:
„16. A csekély összegű támogatás 
15/A. § „A 15 § (1)-(2) bekezdésben meghatározott adómen-
tesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támoga-
tásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működé-
séről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 
18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 
12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági ren-
delet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében 
megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
1. cikke (2) bekezdésének kivételével –  nem használhatja 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) be-
kezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továb-
bá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) be-
kezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás 
ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító 
jármű vásárlására.
(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az 
ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására 
alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás 
odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben 
nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon 
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt 
megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizott-
sági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások 
bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja 
meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvaro-
zást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) 
bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjo-
gi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljá-
rásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott 
csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazda-
sági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazá-
sáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendeletnek   (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően 

nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bi-
zottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozha-
tó. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély 
összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támoga-
tással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos 
támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kocká-
zatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi 
bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság ál-
tal elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott 
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást 
vagy összeget.
(7) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó 
iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a 
támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támoga-
tott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási 
jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság ké-
résére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”
5. § A Rendelet IV/A. Fejezete helyébe a következő 
fejezet lép: 

„IV/A. Fejezet 
 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

15/B. § E rendelet alkalmazásában:
1. Hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb 
pénzügyi tevékenység: Az államháztartás egyensúlyát javító 
különadóról és járadékokról szóló 2006. évi LIX. törvény 7. 
§ 3-4. és 7. pontjában meghatározott szervezet által végzett 
tevékenység, valamint a biztosítókról és biztosítási tevékeny-
ségről szóló törvény 4. §-a szerinti tevékenység.
2. Távközlési tevékenység: Az elektronikus hírközlésről szóló 
2003. évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlési szolgál-
tatás keretében végzett tevékenység.

3. Energiaellátó vállalkozási tevékenység: a távhőszolgáltatás 
versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 
10. § 1. pontja szerinti energiaellátó által végzett tevékenység. 
4. Kereskedelmi tevékenység: A helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény szerinti kereskedelmi egységben végzett tevékeny-
ség.
5. Állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelem-
ben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja sze-
rinti támogatás,
6. Egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizott-
sági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.”
6. § A Rendelet a következő IV/B. Fejezettel egészül ki:

„IV/B. FEJEZET 
 ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

15/C. § Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rend-
szeresített nyomtatványon teljesíti bevallási kötelezettségét, 
melynek elektronikus úton is eleget tehet.”
7. § A Rendelet jelen rendelet 1. melléklete szerinti 1. 
melléklettel egészül ki:
8. § Ez a Rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet  T. Mészáros András
 jegyző polgármester      

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

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. november 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal 
minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.

Vállalkozás neve Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költ-
ségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez 
a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott ösz-
szeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott ma-
ximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról 
nyilatkozom.2

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támo-
gatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú 
intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is 
kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

4.  Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Sor-
szám

Támogatás 
jogalapja 

(uniós állami 
támogatási 

szabály)

Támogatást 
nyújtó 

szervezet

Támogatási 
kategória

(pl. regionális 
beruházási 
támogatás)

Kérelem 
benyújtásának 

dátuma4

Odaítélés 
dátuma

Azonos 
elszámolható 

költségek 
teljes összege 
jelentértéken

Azonos 
kockázatfinanszíro-
zási célú intézkedés 

vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalma 

/ azonos 
elszámolható 

költségek 
vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalma5

Maximális 
támogatási 

intezitás 
(%) vagy 

maximális 
támogatási 

összeg

Forint Euró Forint Euró6

2  Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és 
ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

1. melléklet a 31/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) 
szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

1. Kedvezményezett adatai
Név:

Adószám:

Elérthetőség:

Aláírásra jogosult képviselő:

E-mail cím:

(jelölje X-szel )
c Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során  
c Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során  

Egyesülés, szétválás ideje: _________   ___________   _________
   (év)             (hónap)           (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továb-
bá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése 
alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban 
részesültek. 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezmé-
nyezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási 
kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges ada-
tokat is tartalmazzák.1

2. Csekély összegű támogatások1

Sor-
szám

Támogatás 
jogalapja 

(bizottsági 
rendelet 
száma)

Támogatást nyújtó 
szervezet

Támogatás 
kedvezménye-
zettje és célja

A támogatást 
ellenszolgáltatás 
fejében végzett 
közúti kereske-
delmi árufuva-
rozáshoz vette 

igénybe?

Kérelem 
benyúj-
tásának 
dátuma2

Odaítélés 
dátuma

Támogatás 
összege

Támogatás bruttó 
támogatástartalma3

Forint Euró Forint Euró

1  Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén 
létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás 
később is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a 
támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek 
meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti 
értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
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I. RENDELETEKV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30. V. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30.

1. függelék a 31/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÚTMUTATÓ

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet4 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, vala-
mint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű tá-
mogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi 
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget5, 
figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra6 is. 

•  Mi a bruttó támogatástartalom?
 – A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell 

diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával.
•  Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak?

 – Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy
 – Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult kinevezni vagy 

elmozdítani, vagy
 – Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján meghatározó befo-

lyást gyakorolhat, vagy
 – Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás alapján egyedül 

birtokolja a szavazati jogok többségét
 – Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson ke-

resztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
•  Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait?

 – Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két 
pénzügyi év során került sor.

 – Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele 
kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási ke-
retébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

 – Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű 
támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély össze-
gű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély 
összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján 
arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

 – Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső 
határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, ame-
lyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

Halmozódás:
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazda-
sági csekély összegű támogatással]  az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a köz-
úti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő 
forintösszegig halmozható.

4 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
5  Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
6 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése3 közötti időszakban 
egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek 
oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti 
támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított 
adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Kelt:  

Kedvezményezett
 (aláírás, pecsét)

3 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás 
igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély 
összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés kelte.

4
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I. RENDELETEKV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30. V. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

32/2015. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete

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

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

 önkormányzati rendelet módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. 
§ (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói ha-
táskörében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) 
pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a 
közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. 
§ (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[6) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési 
díj összege megegyezik az intézményi térítési díj összegével, 
azzal, hogy:]
„d) szociális étkeztetés esetén a személyi térítési díj nem ha-
ladhatja meg az Szt. 116. § (1) bekezdés szerinti jövedelem 
20 %-át.”
2. § A Rendelet 9. alcíme a következő 23/A. §-sal egé-
szül ki: 
„23/A. § Az intézményi térítési díj teljes összegének megfi-
zetésére kötelezéssel, megtérítéssel, valamint az ellátás meg-
szüntetésével összefüggő valamennyi feladat- és hatáskör gya-
korlását a Közgyűlés a Polgármesterre ruházza át.” 
3. § Jelen rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba.

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet  T. Mészáros András
 jegyző polgármester      

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

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. november 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

33/2015. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. 

(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés-
ében meghatározott feladatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el:
1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. 
(IX.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ren-
delet) 4. §  (1) c) pontja helyébe a következő rendelke-
zés lép: 
[A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy 
a pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy 
külföldi oktatási intézményben:]
…
„c) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző 
tanévben kimagasló, de legalább a 4,5-es tanulmányi átlagot 
eléri.”
2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok 
esetén a Tehetséggondozó Ösztöndíjban legkorábban az ötö-
dik évfolyamtól lehet részesülni.”
3. § A Rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(2) A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási ha-
táridő leteltétől számított 45. munkanap.”
4. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„9. § A Tehetséggondozó Ösztöndíj jogosultjai minimum 
5.000,- Ft, maximum 20.000,- Ft havi támogatásban része-
sülnek a tanév tíz hónapjára.”
5. § A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
„(2) A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási ha-
táridő leteltétől számított 45. munkanap.”
6. § A Rendelet 18. §-a a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Ha a pályázó nem felel meg a kérelme szerinti ösztön-
díjra vonatkozó jogosultsági feltételeknek, a döntésre jogosult 

 – Például: 
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás mezőgazdasági 
de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási te-
vékenységéhez az alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható. 
Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/
EU bizottsági rendelet 200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támo-
gatás nyújtható. 

•   Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8–13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően 
nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható. 

•   Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet 
hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a ha-
lászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szer-
ződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) 
megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyúj-
tott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, 
a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak 
megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek forintra történő átszá-
mításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzé-
tett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó7.

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó 
ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott 
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

7  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.
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I. RENDELETEKV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30. V. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30.

1. melléklet a 33/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ŰRLAP
TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

______/______ tanév

A pályázó neve:

Születési helye, ideje:
 
Anyja neve:

A családban eltartottak száma: 
Oktatási azonosító száma:

Az ösztöndíjat készpénzben vagy átutalással kéri (megfelelő szó aláhúzandó):
készpénz                   átutalás

A pályázó (vagy törvényes képviselő) bankszámlájának adatai:

A számlatulajdonos neve:

Számlavezető bank neve, címe:

Bankszámla száma:
- -

Állandó lakcím:
Helység:
Irányítószám:

Levelezési cím:
Helység:
Irányítószám:

Utca, házszám: Utca, házszám:

Telefonszám: Telefonszám:

Az Oktatási intézmény megnevezése:

Címe: 

A pályázat rövid indoklása:

az elbírálás során pályázatát átteheti, amennyiben a másik 
ösztöndíj jogosultsági feltételeinek megfelel.”
7. § A Rendelet 20. § -a helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:
„20. § Az Esélyteremtő Ösztöndíj jogosultjai minimum 
5.000,- Ft, maximum 20.000,- Ft havi támogatásban része-
sülnek a tanév tíz hónapjára.”
8. §  (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 
1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2 
melléklete lép.
9. §  A Rendelet jelen rendelet 3. melléklete szerinti 5. 
melléklettel egészül ki.
10. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.

 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet  T. Mészáros András
 jegyző polgármester      

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

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. november 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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I. RENDELETEKV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30. V. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30.

     2. melléklet a 33/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ŰRLAP
ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

______/______ tanév

A pályázó neve:

Születési helye, ideje:
 
Anyja neve:

A családban eltartottak száma: 
Oktatási azonosító száma:

Az ösztöndíjat készpénzben vagy átutalással kéri (megfelelő szó aláhúzandó):
készpénz                  átutalás

A pályázó (vagy törvényes képviselő) bankszámlájának adatai:

A számlatulajdonos neve:

Számlavezető bank neve, címe:

Bankszámla száma:
- -

Állandó lakcím:
Helység:
Irányítószám:

Levelezési cím:
Helység:
Irányítószám:

Utca, házszám: Utca, házszám:

Telefonszám: Telefonszám:

Az Oktatási intézmény megnevezése:

Címe: 

A pályázat rövid indoklása:

Tanulmányi ösztöndíjon kívül 
milyen más ösztöndíjban részesül: 

Tanulmányi ösztöndíjon kívül 
milyen más ösztöndíjban részesül: 
A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke: 

a.) Iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás db

b.) Jövedelemigazolások db

c.) Az előző tanév végi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy oktatási intézmény igazolása a 
tanulmányi eredményről) db

d.) Osztályfőnök ajánlása db

e.) Műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van) db

f.) Pályázó lakcímkártya fénymásolata db

g.) A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak 
hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a közzétételi kérelem is) 

db

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam itt közölt adatok és megtett nyilatkozatok 
a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy:
hiányosan kitöltött adatlap, illetve a mellékletek bármelyikének hiánya esetén a pályázat érvénytelen.
a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát 
adataim kezelésére. 

Dátum:………………………………

 ……………………………………                                        …………………………………...
               Kiskorú esetén a szülő/gondviselő                                                             pályázó

4
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   3. melléklet a 33/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Jövedelmi adatok

  
A jövedelmek típusai

  
A kérelmező 
jövedelme

 A kérelmezővel közös 
háztartásban élő 
házastárs (élettárs) 
jövedelme

 A kérelmezővel közös 
háztartásban élő egyéb 
rokon jövedelme

  
Összesen

 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz

      

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló tevékenységből 
származó jövedelem

      

 3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásai (például rokkantsági 
ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti 
ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti 
életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak 
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá 
tartozó ellátás

      

 4. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások {különösen: 
gyermekgondozási díj (GYED), 
gyermekgondozási segély (GYES), 
gyermeknevelési támogatás (GYET), családi 
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás}

      

 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 
szervek által folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátások

      

 6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, 
ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.)

      

 7. A család összes nettó jövedelme       
 8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő 
tényezők (fizetett tartásdíj összege)

      

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó.

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságá-
nak igazolására szolgáló iratokat.

A pályázóval egy háztartásban élők személyi adatai:

Név Születési helye, ideje Anyja neve TAJ szám

4

A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke: 

a.) Iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás db
b.) Jövedelemigazolások db

c.) Az előző tanév végi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy oktatási intézmény igazolása a 
tanulmányi eredményről) db
d.) Osztályfőnök ajánlása db

e.) Műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van) db

f.) Pályázó lakcímkártya fénymásolata db
g) A halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű tanulóknak, családba fogadott, átmeneti nevelésbe 
vett, védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, utógondozásban részesülő pályázó esetén, annak 
fennállását igazoló határozat másolata.

db

h.) A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak 
hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a közzétételi kérelem is)

db

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam itt közölt adatok és megtett nyilatkozatok 
a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy:
hiányosan kitöltött adatlap, illetve a mellékletek bármelyikének hiánya esetén a pályázat érvénytelen.
a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát 
adataim kezelésére. 

Dátum:………………………………

 ……………………………………                                        …………………………………...
               Kiskorú esetén a szülő/gondviselő                                                             pályázó

4
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

35/2015. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 31/2010. (VII.20.)  önkormányzati rendelet és 

a mellékletét képező SZT-1 jelű Szabályozási Terv 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  6/A. § (3) bekezdés-
ében meghatározott feladatkörében eljárva, a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-ában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, 
és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 80/2013. 
(III.28.) önkormányzati határozata szerinti partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya a mellékleteiben lehatárolt (1-3 
sz. mellékletek) területére terjed ki, melyek Érd Me-
gyei Jogú Város Közgyűlése 31/2010. (VII.20.) önkor-
mányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ Rendelet) 
SZT-1 Szabályozási terv megnevezésű mellékletét az 
alábbiak szerint módosítják: 
1. Az 1. sz. melléklet (SZT 1) módosítja az 5F számú 
tervlapot;
2. A 2. sz. melléklet (SZT 2) módosítja a 6E és 6F számú 
tervlapokat;
3. A 3. sz. melléklet (SZT 3) módosítja a 8D, 9D, 11D és 
12D számú tervlapokat.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.
 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet  T. Mészáros András
 jegyző polgármester      

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

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. november 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

4

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

34/2015. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, 
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.), 
és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 

valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről 
szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendeletek 

módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. § tekintetében 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (4) 
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. 
§ tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 8. § (2) bekezdésében, valamint a 13. § (1) bekez-
dés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a következőket rendeli el:
1. § Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, 
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás köte-
lező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkor-
mányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép: 
„28. § (1) Érd Megyei Jogú Város közterületein szemetelni, 
vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda engedély 
nélkül szemetet (építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket 

stb.) lerakni, a közterületen lévő berendezési tárgyat, fát vagy 
egyéb növényt beszennyezni, rongálni tilos. Az árkokba, csa-
tornákba, folyókákba, átereszekbe zöldhulladékot, zöldnyese-
déket, falevelet, egyéb hulladékot elhelyezni tilos.”
2. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, vala-
mint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 
34/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-
ig, jogi személy esetén 1.000.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható az, aki a köztisztasági rendelet 27. § (1) 
a), 27. § (1) c), 28. §, 33.§ (1), és a 34. §-ban foglaltakat 
megszegi.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.
 Mecsériné  
 dr. Szilágyi Erzsébet  T. Mészáros András
 jegyző polgármester      

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

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2015. november 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

4
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Melléklet a 35/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

264/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a 40-es számú vasúti fővonal Kelenföld-
Százhalombatta szakaszának korszerűsítése kapcsán 

a Településszerkezeti Terv módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 
233/2010. (VII.19.) határozatával jóváhagyott Telepü-
lésszerkezeti Tervet a következőképpen módosítja:
1.) A 233/2010. (VII.19.) határozattal jóváhagyott Tele-
pülésszerkezeti Terv jelen határozat 1. és 2. számú mel-
léklete szerint módosul.
1. számú melléklet: Településszerkezeti Terv-módosítás 
TSZT 2 (2. sz. terület M=1:10 000),  
2. számú melléklet: Településszerkezeti Terv-módosítás 
TSZT 3 (3. sz. terület M=1:10 000) 
Jelen határozat a tervlapokkal együtt érvényes, azokkal 
együtt alkalmazandó. 
2.) A Közgyűlés megállapítja, hogy a hatályos Telepü-
lésszerkezeti Terv helyébe a 40a számú Kelenföld-Pusz-
taszabolcs vasútvonal Érdet érintő szakasza mentén, 
a Településszerkezeti Terv-módosítás – TSZT 2, és 
TSZT 3 megnevezésű – fedvénytervek lépnek.
3.) A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a hatályos Települész-
szerkezeti Tervlap 1. pontban meghatározott területekre 
vonatkozó részét hatályon kívül helyezi.
Mellékletek: 1. sz. melléklet, Településszerkezeti 
Terv módosítás – TSZT 2  
2. sz. melléklet, Településszerkezeti Terv módosítás – 
TSZT 3
Határidő: A döntés továbbítására – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

265/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat 
összekötő vágány létesítésével kapcsolatos telepítési 

tanulmányterv elfogadásáról
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF Zrt.), mint a 
fejlesztési cél megvalósítója által benyújtott, a határozat 
melléklete szerinti „Érd alsó – Érd összekötő vágány” 
című telepítési tanulmányterv megállapításaival egyetért, 
a megvalósítást támogatja, amennyiben a NIF Zrt. a vas-
úti vonalszakasz terület-előkészítéshez, kisajátításhoz, 
megvalósításhoz szükséges összes költség pénzügyi fede-
zetével igazoltan rendelkezik.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
beruházó NIF Zrt.-vel kezdeményezzen tárgyalásokat a 
Településszerkezeti Terv (TSZT) és Helyi Építési Sza-
bályzat és Szabályozási Terve (HÉSZ) módosítást is cél-
zó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § szerinti település-
rendezési szerződés előkészítéséről különös figyelemmel 
az alábbiakra:

 – A településrendezési szerződés a településrendezési 
eszközök módosításának költségviselésén túl tartal-
mazza azon egyéb költségeknek, vagy ráfordítások-
nak a cél megvalósítója általi átvállalását, melyek a cél 
megvalósításának előfeltételei, vagy következményei, 
és azok megvalósítása az önkormányzatot terhelné;

 – A településrendezési szerződés az érintett ingatlanok 
kisajátítása vonatkozásában minimálisan a telepítési 
tanulmányterv 1.32 fejezetében és az 1.4. szabályo-
zási koncepcióban csatolt térképmellékleteken jelölt 
ingatlanokat tartalmazza a kisajátításhoz szükséges 
pénzügyi fedezet igazolásával.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a tárgya-
lások nyomán, a fenti szempontok figyelembevételével 
véglegesítetett településrendezési szerződés aláírására.
4. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a település-
rendezési eszközök teljes településre vonatkozó felülvizs-
gálatát követően a TSZT és HÉSZ módosítását indítsa 
meg.  
Határidő: a döntés továbbítására 10 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester
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266/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásával 
kapcsolatos kezdeményezés támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése:
1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében 
támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását;
2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa 
Pest Megye Önkormányzata részére.   
Határidő: továbbításra a döntést követő első munkanap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

267/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

beruházási célokmány módosításáról az Érd, Rómer 
Flóris tér 1. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú 

ingatlanon található épület Család- és Gyermekjóléti 
Központtá történő átalakításával kapcsolatban

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Rómer Fló-
ris tér 1. szám (hrsz.: 15452/1) alatti ingatlanon ta-
lálható épület Család- és Gyermekjóléti Központtá tör-
ténő átalakítására vonatkozó, a határozat mellékletét 
képező beruházási célokmány módosítását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

268/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt 
pályázat elbírálásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipa-
ri közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 5. § (1) 
és (2) bekezdése alapján 2016. január 1. napjától 2021. 
december 31. napjáig terjedő öt éves határozott időtar-
tamra közszolgáltatási szerződést köt a Magyar Kémény 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (7400 Kaposvár, Petőfi 
tér 1., 2. em. 216., cégjegyzékszám: Cg. 14-09-300520) 
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén történő 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszol-
gáltatási szerződés aláírására.
Határidő: szerződés aláírására – 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

269/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

az érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó 
csatornahálózat üzemeltetésére kötött koncessziós 

szerződés módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a 2011. 
december 30-án Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város, 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatai valamint az Érd 
és Térsége Csatorna-Szolgáltató Konzorcium tagjai 
(Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Veolia Víz Zrt. 
és az Érd és Térsége Viziközmű Kft.) által aláírt 
Koncessziós Szerződésnek a jelen határozat mellék-
lete szerinti tartalommal történő módosításához.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés-
módosítás aláírására.
Határidő: 30 nap a határozat továbbítására
Felelős: T. Mészáros András polgármester

270/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a 2014. évre fennálló vízi közmű eszközhasználati 
díj megfizetésére irányuló követelés részbeni 

elengedéséről
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat va-
gyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rende-
let 30. § (5) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján, 
a rendelet 30. § (6) bekezdés c) pontja szerinti jogkörében 
eljárva, az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal szemben 2014. évi víziközmű-
eszközhasználati díj címén fennálló 58  196  796 forint 
összegű követelésének 50%-át, – összesen 29  098  398 
forintot – elengedi.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
eszközhasználati díj iránti követelés részbeni elengedése 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: döntés továbbítására – 2015. november 30.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

271/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

az Intézményi Gondnokság alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intézményi 
Gondnokság 290/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott 
alapító a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfo-
gadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerke-
zetbe 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

272/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító  
okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár 288/2014. (XII.18.) határozattal elfo-
gadott alapító a törzskönyvi nyilvántartásba történő be-
jegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, 
és elfogadja a 2. számú mellékletben 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

273/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a Magyar Földrajzi Múzeum alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földraj-
zi Múzeum 291/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott 
alapító a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfo-
gadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerke-
zetbe 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

274/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító 
okiratának módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula 
Művelődési Központ 293/2014. (XII.18.) határozattal 
elfogadott alapító a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosít-
ja, és elfogadja a 2. számú mellékletben 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

275/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kincses Óvoda 
153/2014. (V.29.) határozattal elfogadott alapító okiratát 
a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjától, 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

276/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 
94/2015. (IV.30.) határozattal elfogadott alapító okiratát 
a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjától, 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 módosító 
okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet szerint
Felelős: T. Mészáros András polgármester
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277/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

az önkormányzat családsegítési, illetve gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatainak ellátásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. január 1. 
napjától – a kötelező feladatát képező családsegítés, il-
letve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását -, az 
Önkormányzat fenntartásában működő Szociális Gon-
dozó Központ önálló szakmai egysége, az Érdi Család- és 
Gyermekjóléti Központ által biztosítja.  
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Érdi 
Család- és Gyermekjóléti Központ bejegyzése iránti ké-
relmet 2015. november 30-ig nyújtsa be.
Határidő: a határozat továbbítására – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

278/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 202/2015. (IX.24.) 
és a 257/2015. (X.22.) határozatát visszavonja, és egyben 
a Szociális Gondozó Központ 131/2014. (V.22.) határo-
zattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilván-
tartásba vétel időpontjától az 1. számú melléklet szerint 
módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben 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

279/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának 
módosításáról 2016. január 1. napjával 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó 
Központ 278/2015. (XI.26.) határozattal elfogadott 
alapító okiratát 2016. január 1. napjával az 1. számú 
melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú 
mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosító 
okiratot Közgyűlés nevében írja alá.
Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet szerint
Felelős: T. Mészáros András polgármester

280/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére 
vonatkozó koncepció elfogadásáról 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mel-
lékletét képező városi térfigyelő kamerarendszer fejlesz-
téséről szóló koncepciót elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fejleszté-
si koncepció megvalósulásának helyzetéről a Közgyűlést 
2016. évben negyedévente tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

281/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a térfigyelő kamerák telepítési helyeinek kijelöléséről
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 hatékonyságának javítása érde-
kében, a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztésének 
keretein belül telepítendő térfigyelő kamerák telepítési 
helyeit a határozat melléklete szerinti közterületeken je-
löli ki.
Határidő: 2015. december 1-től folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

282/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett 
Országos Pályaépítési Program című pályázat 

keretében többlet önerő biztosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Labda-
rúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépíté-
si Program című pályázat megvalósításához szükséges 
1.672.913,- Ft összegű többlet önerőt biztosítja.
A Közgyűlés a többlet önerő összegét az önkormányzat 
2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
további intézkedések megtételére és az együttműködési 
megállapodás módosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

283/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

fiókgyógyszertár létrehozásáról Érd Ófalu-Újfalu 
településrészen

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy 
Érd Ófalu-Újfalu településrészen az Érd, Felső utca 43. 
szám alatti ingatlanon, fiókgyógyszertár létesüljön, mely 
az ingatlan-nyilvántartásban 22773 helyrajzi számon ke-
rült feltüntetésre. 
2. A Közgyűlés rögzíti, hogy a Központi Gyógyszertárat 
üzemeltető Septem Patika Korlátolt Felelősségű Táraság 
(Érd, Budai út 20.) ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy az 
Érd, Felső utca 43. szám alatti ingatlanban kialakításra 
kerülő fiókgyógyszertárat a Központi Gyógyszertár fiók-
gyógyszertáraként kívánja működtetni.
3. A Közgyűlés rögzíti, hogy Érd Ófalu-Újfalu Telepü-
lésrészi Önkormányzata támogatja, hogy a településré-
szen fiókgyógyszertár működjön az Érd, Felső utca 43. 
szám alatti ingatlanon.
4. A Közgyűlés a határozat végrehajtása érdekében felha-
talmazza a polgármestert, hogy az Országos Gyógysze-
részeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél a szükséges 
intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.
Határidő: 30 nap a határozat továbbítására
Felelős: T. Mészáros András polgármester

284/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

feladat-ellátási szerződés kötéséről a 3. számú 
fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kanyuk Lász-
lóval, a Jó-Fog-Ász Bt. fogorvosával feladat-ellátási szer-
ződést köt, 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig ter-
jedő határozott időtartamra a 3. számú fogorvosi körzet 
alapellátási feladatainak ellátására. 
2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Kanyuk László, a 
Jó-Fog-Ász Bt. fogorvosa Budapest Főváros Kormány-
hivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási 
szerződést kössön. Tevékenységét dr. Kanyuk László 
személyesen látja el.
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Kanyuk László az 
érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca 39-41. 
szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő in-
gatlanban a fogorvosi feladatok ellátására biztosított or-
vosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valameny-
nyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként 
regisztráltathassa, azzal, hogy a telephely működtetésé-
vel az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiség-
gel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-
ellátási szerződés megkötésére.
Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére
Felelős: T. Mészáros András polgármester

285/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

feladat-ellátási szerződés kötéséről az 1. számú 
fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Kőhalmi Péterné 
dr. Reinelt Edit egyéni vállalkozó (vállalkozói igazolvány 
száma: ES-382256) fogszakorvossal feladat-ellátási szer-
ződést köt, 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig ter-
jedő határozott időtartamra az 1. számú fogorvosi körzet 
alapellátási feladatainak ellátására. 
2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Kőhalmi Péterné dr. 
Reinelt Edit egyéni vállalkozó fogorvos Budapest Fővá-
ros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával fi-
nanszírozási szerződést kössön. Tevékenységét Kőhalmi 
Péterné dr. Reinelt Edit személyesen látja el.
3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Kőhalmi Péterné dr. 
Reinelt Edit az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, 
Felső utca 39-41. szám alatt található, önkormányza-
ti tulajdonban lévő intézményben a fogorvosi feladatok 
ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként mű-
ködtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb 
szervezetnél ekként regisztráltathassa, azzal, hogy a te-
lephely működtetésével az önkormányzatot személyi, 
tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem 
terhelheti.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-
ellátási szerződés megkötésére.
Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére
Felelős: T. Mészáros András polgármester

286/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

az Érd, Intéző u. 30. szám alatti 24802 hrsz-ú 
ingatlan megvásárlásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a Helyi Építési Szabály-
zat végrehajtása érdekében az Ercsi úti városi sporttelep 
bővítése céljára meg kívánja vásárolni Érd, Intéző u. 30. 
szám alatti, 24802 helyrajzi számon nyilvántartott kivett 
beépítetlen terület megjelölésű ingatlant. 
A Közgyűlés az ingatlan vételárát 29.000.000.-Ft + ÁFA 
összegben határozza meg, egyúttal kötelezettséget vállal 
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Melléklet a Közgyűlés 264/2015. (XI.26.) határozatáhozarra, hogy az ingatlan vásárláshoz szükséges költségvetési 
fedezetet a 2015. évi költségvetés általános tartalékának 
terhére biztosítja. 
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a határozat-
nak megfelelő előirányzat átvezetésére a 2015. évi költ-
ségvetésben.
Amennyiben a tulajdonos a fenti vételárat nem fogadja el, 
a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján 
terület- és településrendezés céljára kezdeményezni kell 
az ingatlan kisajátítását. 

Határidő: vételi ajánlat megtételére: 15 nap 
                   a vételi ajánlat elutasítása esetén, a kisajátítási 

kérelem benyújtására: 15 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

287/2015. (XI.26.)
h a t á r o z a t a

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!

 Mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András
 jegyző polgármester   

4
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Melléklet a Közgyűlés 265/2015. (XI.26.) határozatához

A.D.U. Építész Iroda Kft 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÉRD ALSÓ – ÉRD 
ÖSSZEKÖTŐ VÁGÁNY 

LÉTESÍTÉSE 
 
 
 
 

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV 
 
 
 

Budapest 

2015. október  

A.D.U. Építész Iroda Kft 

ÉRD ALSÓ – ÉRD ÖSSZEKÖTŐ VÁGÁNY LÉTESÍTÉSE 

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV 

Készült 

A NIF Zrt és Fömterv Zrt 
megbízásából 

Tervezők: 

 

Településtervezés: 

dr Gajdos István okl. építészmérnök 

TT1 01-0072 
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TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV 

 
 
TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
Előzmények 
 
1.1. Az érintett terület (ingatlan) rövid bemutatása 

1.2. A terület és a környezet vizsgálati bemutatása  

1.21. A terület jelenlegi állapota 

A hatályos településrendezési tervek 

1.22. A KHT megállapításai (részletek a tanulmányból) 

1.23. A kisajátítással érintett terület határai 

1.3. A terület javasolt beépítése 

1.31. A kialakuló állapot kezelése 

1.32. Javasolt területfelhasználás 

1.4. Szabályozási koncepció - javaslat a szabályozás módosítására  

1.5. Közlekedés, közművesítés  

1.6. Az elérendő célok összefoglalása 

1.7. Az összekötő vágány megépítése, a változás várható környezeti hatásai, 
rövid összefoglaló  

 

 

 

 

Budapest, 2015. október 

  

 

 
A 30a vasútvonal jelenlegi állapota Érd alsó irányába nézve 

 
 
 
Előzmények 
 
A város területén az elmúlt években megtörtént a 30a számú vasúti fővonal 

korszerűsítése, átépítése. Jelenleg a 40a számú vasútvonal korszerűsítésének 
engedélyezése után, a megvalósítás előkészítése van folyamatban. Készülnek a 
kiviteli tervek, az ehhez szükséges településrendezési terv módosítása a következő 
hetekben megtörténik. 

 
A tervezett építési tevékenység célja 

Érd vasútállomás átépítése és Érd alsó (30a) - Érd vasútállomás (40a) közötti 
összekötő szakasz kiépítése, pálya, műtárgy és felsővezeték építési munkák, 
valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, váltófűtési, térvilágítási, 
felsővezeték távvezérlési munkák tervezése és építése. A két vasúti fővonal 
összekötése. 

Jelenleg a 40-es és a 30-as vonalak között Érd-felső - Tárnok állomás között 
van összekötővágány, mely a forgalom átcsoportosítását teszi lehetővé Érd-
felső, illetve Tárnok és Kelenföld állomások között, mely főleg a nyári 
idényjellegű balatoni forgalom lebonyolítását segíti. 
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A MÁV Zrt. fejlesztési terveiben szerepel az Érd-alsó és Érd állomás közötti 
összekötő vágány kiépítése. A megépítendő vágányösszekötés, közvetlen 
kapcsolatot ad a 30-as és a 40-es vonalak között. Ez azonban nem jelent többlet 
kapacitást a mai állapotokhoz viszonyítva, mivel az összekötő vágány alapvetően a 
környezeti zajterhelésre érzékenyebb területekről átterelődő gyorsvonatokat vezeti 
majd el a célállomások felé.  

 

A tervezett beruházás alapját a FÖMTERV Zrt. Érd alsó - Érd összekötő vágány Elvi 
engedélyezési terv PT pályatervezés (2014.) c. munka képezi.  

Az engedélyezéshez szükséges Környezeti hatástanulmányt a Vibrocomp Kft 
készítette 2015-ben. 

 

A tervezett összekötő vágány a 30a vasútvonal mély bevágásban lévő vonalából 
kiágazva a Velencei útig haladva, meglévő lakóterületen vág át, hogy a terepszinten 
vezetett 40a vasútvonallal az összekapcsolódás létrejöhessen Érd állomás területén.  

A tervezési terület vizsgálatára és a hatások elemzésre minimálisan a vasút és a 
Velencei út között, a város által tervezett Szent István úti átkötéstől a 40a 
vasútvonalig terjedő szakaszon van szükség. 

 

A településrendezési tervek módosításához el kell készíteni a lehatárolt területre 
vonatkozó telepítési tanulmánytervet, hogy a Közgyűlés a döntése megalapozottan 
történhessen meg. 

Módosítani kell a településszerkezeti tervet és a szabályozást is egyaránt, hogy a 
tervezett vasútvonal megvalósulhasson. 

 

A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 

  

1.1. Az érintett terület bemutatása és lehatárolása 
A tervezési terület lehatárolását nem lehet megtenni a tervezett létesítmény 
ismertetése nélkül. Ennek ismerete nélkül nem határozható meg a változás 
hatásterülete. 

 

A tervezett összekötő vágány 

 (FÖMTERV Zrt. Érd alsó - Érd összekötő vágány Elvi engedélyezési terv 
PT pályatervezés (2014.) szerint) 

Vízszintes vonalvezetés  

Az összekötő vágányon a pálya tervezési sebessége 80 km/h. A tengelyterhelés 225 
kN.  

Az összekötő vágány a 30-as vonaltól - Érd-alsó megállóhely után Érd város területén 
az Esküdt utcai útátjáró után - a 206+69,96 szelvénynél kezdődik és az átépített Érd 
állomás 10 sz. B.60 800 kitérőjéhez csatlakozik a 40-es vonal 183+10,56 
szelvényénél. Az összekötő vágány a 30-as vonal bal vágányából ágazik ki. A 
kiágazás előtt a vonalon vágány kapcsolat került elhelyezésre. A vágány kapcsolat 
B60-800-1:15,44 kitérőkből (A/l és A/2), a A/3 kiágazó kitérő B60-800-l:14,3 
kitérőből áll, a kiágazás védelmére a csonka vágány elhelyezésére (A/4) B54-XIII-1:9 
kitérőt terveztek.  

A vonali kiágazásnál a vágány tengelytávolság 5,0 m. A vágány tengelytávolság Érd-
alsó megállóhelytől a kiágazáshoz szükséges vágány kapcsolatig tart, innen a 
nyíltvonalé 4,20m-es vágány tengelytávolságra az összehúzást R-36000m sugarú 
inflexiós ellenívek biztosítják. A vágánykapcsolat az Esküdt utca útátjárót követően az 
átjárótól lOm-es távolságra kezdődik. A vágánykapcsolat A/2 és a kiágazó A/3 kitérő 
között 40m egyenes szakaszt terveztünk. 

Az összekötő vágány folyamatosan távolodik a 30-as vonal bal vágányától a bevágás 
területén- a rézsűben - a csatlakozási átmeneti íves ív sugara R=1000m. A 
vonalvezetés egyenes a 40-es vonal felé történő befordulásig. A távlati Szent István 
út kiépítéséhez engedélyezési és kiviteli terv szinten megtervezett közúti híd alatti 
átvezetésnél a tervekben szereplő pillérkiosztásnak megfelelően tervezték az egyenes 
szakaszt, a pillérek minimális távolsága a vágány tengelytől 4,40m.  

Érd állomás felé a beforduló ív v^80km/h sebességnek megfelelően R-350m sugarú 
átmeneti íves ív. A bevágásból a befordulásnál a MÁV területről magántulajdonú 
területen vezet a vágány. Az átmeneti ív végénél az állomási csatlakozás előtt a 
13+00 szelvénynél a vágány keresztezi az Érd belterületén átvezető 
Fehérvári/Velencei utat a 40-es vonal vágányaival közel párhuzamosan, a minimális 
vágány tengelytávolság a hídi szakaszon 6,60m.  

A 10 sz. kitérőhöz a helyszínrajzi kötöttségek miatt az összekötő vágány közvetlenül 
az átmeneti ív végével csatlakozik, emiatt az L=100 m átmeneti ívben a túlemelést 
olyan módon kell kifuttatni, hogy az átmeneti ív vége előtt legalább 0,25V=20m-re 
befejeződjön. Jelen esetben az átmeneti ív L'=80m hosszán kifuttatott 120mm 
túlemelés 1:667 hajlást eredményez.  

A tervezési határ Érd állomás 10 sz. kitérő eleje. (13+55,79 = 183+10,56).  
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A KHT áttekintő tervlapjának a 
részlete 

 

 

Magassági vonalvezetés  

A vonalvezetésnél a 30-as vonal 
mellett megépült támfal elbontása, illetve visszabontása szükséges az összekötő 
vágány építésekor.  

A Szent István utcai közúti híd terveinek átalakítása mindenképpen szükséges, mivel 
a közbenső pillérek alapozása a magassági vonalvezetéshez, az összekötő vágány 
elhelyezéséhez kell, hogy megvalósuljon. A magassági vonalvezetésnél rohamos 
emelkedést terveztek a kiágazó kitérő utáni szakaszon közel 430 m hosszon - 10%o 

emelkedés -, innen esésben (3,2 %o) vezet a pálya a 40-es vonal közelébe 
érkezésig, majd csatlakozik a 40-es vonal vonalvezetéséhez (0,8%o-es esés).  

Utak, útátjárók  
Az összekötő vágány kiágazása a 30-as vonalon lévő Esküdt utcai útátjárót követően 
10m-re kezdődik. Az átjáró a megvalósult állapotában nem változik.  
A vonalszakaszon Érd város Gyakornok utcáját érinti, a vonalvezetéssel az utcában 
lévő kettő ingatlan megközelítésére (a vasutak által közbezárt területen lévő) útépítés 
és útátjáró kiépítése szükséges, az útépítés az ingatlanok mai állapothoz képest 
ellenkező oldali megközelítését teszik lehetővé. A 10+52,51 szelvényben az útátjáró 
biztosítása fénysorompó, szélessége 7,0m. (Tervezői megjegyzés: A vágányok által 
bezárt területen nem maradhat lakóház, ezért nem szükséges átjáró, de a terület 
megközelítéshez szükséges!) 
 

 
Az összekötő vágány helye a 40a  vonal mellett 

 
A Fehérvári út (Velencei út) keresztezésében - különszinten – új vasúti acél híd épül, 
mely alatt a közút átépítése is szükséges a közúti űrszelvény biztosítására. Az 
útépítés a vonatkozó szakági tervek szerinti hosszon szükséges.  
 

      
Az új híd helye    Az összekötő vágány helye ahíd előtt 
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Műtárgyak  
Az összekötő vágány érinti a Szent István utca kiépítéséhez megtervezett új közúti 
hidat. A híd terveit át kell alakítani az összekötő vágány vonalvezetése miatt.  
 

A Fehérvári út keresztezésénél 14,18m nyílású gerinclemezes acélhíd épül a meglévő 
40-es vonali kettő 15-16m nyílású gerinclemezes acél híd mellett 

 

      
Az átépítendő aluljáró helye a Velencei úton 

 

Az építéssel érintett terület 

A tervezési terület két jelentős forgalmú közlekedési útvonal közé zártan épült be az 
elmúlt ötven-hatvan évben, mintegy három teleksor mélységgel. Belső feltáró útja a 
Hivatalnok – Hírnök utca, ami több helyen kiköt a régi 7-es jelű, Velencei (Balatoni) 
útra. 

Tervezési terület a 30a vasút és a Velencei út között (2012) 

A beépítés jellege kertvárosi, homogén, földszintes és földszint + egy emeletes 
családi lakóházak, valamint néhány többlakásos, társasház található még a 
területen. 

A terep eleinte kissé lejt a Diósdi úttól nyugati irányban, majd egyenletesen 
emelkedik, míg a Szent István út vonalától – ma még Elöljáró utca – ismét lejteni 
kezd kissé a 40a vasútvonalig. A 30a számú vasútvonal a Hivatalnok utcával 
párhuzamosan mély bevágásban fut és áthalad a 40a vasútvonal alatt.  

A Velencei út külön szinten, aluljáróként keresztezi a 40a vonalat, így elszakad a 
tereptől és az Elöljáró utcától magas vezetésű szervizút szolgálja ki az ingatlanokat. 
A keresztben vezetett utcák így már csak a szűkös szervizúthoz tudnak szintben 
csatlakozni.  

Az új összekötő vágány a tervek szerint az Esküdt és az Ellenőr utcák közötti felező 
vonaltól indulva kapaszkodik fel a bevágásból és nagyjából a mai Gyakornok utcánál 
éri el a terepszintet. 
 

Településrendezési szempontból a tervezési terület lehatárolása:  

Velencei út – Esküdt utca – 30a vasútvonal középvonala (Felvigyázó utca) – 
40a vasútvonal középvonala (határoló telkek telekhatára) 
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1.2. A terület és a környezet vizsgálati bemutatása  
1.21. A terület jelenlegi állapota 

Az érintett terület - a terep adottságai és az ehhez igazodó vasútvonalak 
vezetése miatt - mintegy „fennsíkon fekszik” a határoló közlekedési útvonalak 
között. A szintkülönbség helyenként nagyon jelentős, elérheti a 15-20 métert is, 
elsődlegesen a 30a vasútvonal közvetlen szomszédságában.  

A korszerűsített 30a vasútvonal a tervezési terület mellett mély bevágásban 
halad és a déli oldalán elkészült erőteljes támfal határolja a lakóterület felé. (Lásd 
még: Címkép és az Előzmények fejezetnél) 

 
A 30a vasútvonal jelenlegi állapota 

A két vasútvonal vágányai és a lakóterület közötti Máv területen szépen fejlett 
növényzet határolja. Zajvédelmi létesítmények jelenleg nincsenek a vasútvonalak 
mellett. A rézsűk nagyméretűek és meredekek.  

A 40a vonal mentén keskeny, kijárt gyalogösvény kanyarog, a 30a mellett 
valószinűleg a nagy magasság és meredek rézsű miatt nincs ösvény. A Díjnok utca 
vonalában spontán kialakult gyalogos átjáró létezik. A szabályozás szerint e helyen 
a város által tervezve aluljáró létesülne. 

 

A 40a vasútvonal menti ösvény 

A lakóterület épületállományának zöme idősebb 30-35 évesnél és megkezdődött 
egy részüknél a felújítás már. Kisebb részük az elmúlt két évtized terméke. 

Az állapotuk meglehetősen heterogén, a jól karbantartott, felújított épülettől a 
leromlott állapotú épületekig tart a skála. 

A beépítési mód jellemzően oldalhatáron álló, kisebb részük szabadon álló 
beépítésben van elhelyezve. Rendszerint az utcafronton helyezkednek el, de 
néhány esetben a kertek mélyére vannak behúzódva. 

 

 
Gyakornok u. a Hírnök u. felől és a töltés lábánál 

Földszintes, tetőtér beépítéssel létrehozott épületek, kisebb részük egyemeletes 
családi lakóház. A Gyakornok utca keleti oldalán, a vasútvonal előtt, társasházas 
beépítés alakult ki, ami jelentősen eltér a jellemzően kialakult beépítéstől. 

 

 
Társasházi beépítés 

A 19 175 hrsz Gyakornok utcai telken kétlakásos társasházak épültek 2006 
évben, illetve azt megelőzően. Négy lakás épült a telekre. 

A 19 176 hrsz telken, ami a Hírnök utcából nyílik F+2 szintes beépítési 
magassággal 20 albetétből álló, társasház létesült. Az építés időpontja 2008-2009. 
A bejegyzés, társasház alapítás 2010-ben történt. 
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Társasházak a Gyakornok utca felől 

A Hírnök utca – Hivatalnok utca egyéb szakaszán egységesebb az utcakép és a 
beépítés. 

 

A Hírnök utca és a Velencei út között sajátos helyzet alakult ki a közlekedési 
pályák és a beépíthető területek jelentő szintkülönbsége miatt. Az Elöljáró utcától 
a vasútig terjedő szakaszon 3,5 – 4,5 méter szélességű, szűkös, szervizút jött létre 
az ingatlanok kiszolgálására, ami egyirányúsítást is eredményezett. Az 
egyirányúsítás táblákkal jelzett a Gyakornok – Díjnok – Velencei útnál. 

 

 
 

Az utcák és a szervizút nem rendelkeznek szilárd, folyamatos útburkolattal, 
szilárdított, kavicsolt utak. Aszfalt burkolat csak az Eszperantó tértől keletre 
elhelyezkedő utcáknál van, ott sem teljes értékű, felújításra szorul. 

(Jelenlegi közúthálózat) 
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A szervizút képe a Velencei út mellett 

 

      
Szervizút a Gyakornok utcától nyugatra és keletre 

 

 
Gondnok utca 

 

A terület belső részén az összekötő vágány megépítésének nem lesz közvetlen 
hatása. 

 

      
Eszperantó és Hivatalnok u 

 

        
Hivatalnok utca belső része 

 

A Szent István út tervezett vonalától keletre az összekötő vágány megépítésének 
nincsenek közvetlen hatásai, annak ellenére, hogy az építés az Esküdt és Ellenőr 
utca közötti felezővonalnál kezdődik. A mély bevágásban húzódó nyomvonal segít 
ebben az esetben. 

 

Az összekötő vágány megépítése esetén az érintett és a fennmaradó kiszolgáló utak 
hálózatát felül kell vizsgálni forgalomtechnika szempontjából és az építési forgalom 
miatt várhatóan jelentősen igénybe vett utakat várhatóan fel kell újítani. 
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A hatályos településrendezési tervek 

Érd MJV jelenleg hatályos Településszerkezeti terve a 233/2010.(VII.19.) KGY. 
sz. határozattal lett elfogadva. Jelenleg van folyamatban a felülvizsgálata és 
módosítása, valamint ezt megelőzően kell a 40a vasútvonal korszerűsítésének 
beillesztésére szolgáló, kisebb részterületeket érintő módosítást jóváhagyni. 

A hatályos Helyi Építési Szabályzata az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendeletével let jóváhagyva. 

 

Hatályos Településszerkezeti Terv 

A településszerkezeti terv tervezési területre vonatkozó részlete 

 

A tervezési terület a területfelhasználást tekintve két alapvető övezetre van 
elhatárolva. Kertvárosias terület és településközponti vegyes terület.  

A településközponti terület a Velencei út északi oldalán egy telek mélységben 
kijelölt. A tervből kiolvasható szándék, hogy a területfelhasználással egyértelműen 
segítsék a városiasodást, az ellátás – szolgáltatás javítását, központképződést a 
főhálózatok melletti sávban. Ezért szakmailag indokolható a VT-2, illetve a Vt-1/l 
övezet kijelölése. 

Idézet a Településközpont vegyes területek leírásából 

„A hagyományos településközponti területek bővülését irányozza elő a 
szerkezeti terv a jelentős forgalmat bonyolító útvonalak mentén, a 
városközponthoz közeli területeken, az intézmények és a vasút környékén: a 
Fehérvári út nyugati részén, …”  
„…Ezek az új településközpont vegyes területek olyan térségben helyezkednek 
el, melyek egyrészt szolgálják a közeli intézmények bővítését és a főút menti 
vállalkozási területek kialakulását, a forgalmas utak menti lakófunkció 
csökkentését, a turizmushoz kapcsolódó szállásadó-vendéglátó szolgáltatások 
elhelyezhetőségét. 

Nem utolsó sorban e területek kedvező fekvésének megfelelő területintenzitás 
növekedés előmozdítása céljából kaptak településközpont vegyes terület 
besorolást.” 

 

A törekvés – tekintve a város kialakulását, korábbi visszafogott fejlődési 
lehetőségeit - érthető, de bizonyos területeken nem biztos, hogy célt érhet, illetve 
újabb problémákat generálhat. Így például a Velencei út melletti sávban az Elöljáró 
utcától az aluljáróig terjedő szakaszon. A külön szinten vezetett, szűk szervizút 
biztosan nem teszi lehetővé a kereskedelmi-szolgáltató, vagy akár kulturális 
létesítmény kedvező kiszolgálását, fejlődését. Az övezet intenzitása ugyan kisebb, 
mint a másutt alkalmazott Vt-2 övezeténél, de még mindig meghaladja a terület 
terhelhetőségét, a közúti kiszolgálás lehetőségét. 

Megfontolandó a terület felhasználásának, beépíthetőségének a visszafogása a 
jelen körülmények között, vagy módosítása az átalakuló (összekötő vágány 
megvalósítása) településszerkezet miatt. 

A kertvárosias lakóterület is kétféle intenzitású, amely sajátos ellentmondást 
hordoz. A vasút melletti zónában nagyobb volumenű az építés lehetősége, mint a 
belső védettebb területeken. (Ennek köszönhetően jelenhetett meg a társasházi 
beépítés a leginkább érintett területen!) 

Elméletileg és lemérve a vasút 50 méteres védőtávolsága, környezeti hatása alig 
érinti a mellette elhelyezkedő lakóterületeket és a nagyobb távolság, valamint a 
magassági vonalvezetése a vasútnak kedvezőbb helyzetet teremt, de az intenzitás 
növelése e területeken nem javasolt véleményünk szerint. 

Hatályos Szabályozási terv 

A szabályozási terv tervezési területre vonatkozó részlete 
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A hatályos szabályozás szerint az övezeti előírások a következők: 

Kertvárosias lakóterületek 
Kertvárosias lakóterületek Lke 

18. § 
 (1) A kertvárosias lakóterületen a lakóépületen kívül csak oktatási, 

egészségügyi, szociális, egyházi épület illetve funkció alakítható ki. A már 
meglévő nem lakó-rendeltetésű épület fenntartható, de nem bővíthető. 

(2) Kertvárosias lakóterületen 1000 m2 telekterületig legfeljebb 1 lakás; 1000 
m2 felett legfeljebb 2 lakás építhető. Akkor is építhető 2 lakás, ha az adott 
telek területe közterületszabályozás miatt csökken 1000 m2 alá. 

 
(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően az ott felsoroltakon felül: 

a)   az 1. sz. mellékletben felsorolt főutak, települési főutak, gyűjtő- 
és feltáró utak valamint az Alsó utca menti kertvárosi lakó-
övezetekben a lakosság ellátását szolgáló, nem zavaró, jelentős 
forgalmat nem vonzó kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
illetve ilyen funkciójú helyiség (maximum 1 rendeltetési egység), is 
elhelyezhető, illetve a meglévő helyiségek rendeltetése ilyen célra 
megváltoztatható, de ilyen funkció  létesítése mellett legfeljebb 1 
lakás helyezhető el. 

b)    az Lke-9 építési övezetben a terület rendeltetésszerű használatát 
nem zavaró hatású kézműipari építmény, illetve egyéb gazdasági 
tevékenység céljára szolgáló épület is elhelyezhető, a 2000 m2-nél 
nagyobb területű, a közép, és nagyfeszültségű légvezetékek alatti 
ingatlanokon. 

c)   a városi köztemető körüli, 100 m-en belüli kertvárosi 
lakóterületeken nem zavaró, jelentős forgalmat nem vonzó, a 
temetkezéssel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató funkciók (virág- 
és kegytárgybolt, temetkezési iroda –maximum egy rendeltetési 
egység) elhelyezhető, illetve meglévő helyiségek rendeltetése ilyen 
célra megváltoztatható, de ilyen funkció létesítése mellett legfeljebb 
1 lakás helyezhető el. 

(4) Az építési övezetekben az egyes telkek kialakíthatóságának és 
beépíthetőségének paraméterei a következők: 

 
AZ  ÉPÍTÉSI TELEK AZ  ÉPÜLETEK 

Övezeti  

jele 

beépítés 

 módja 

legkisebb 

kialakítható 
területe  

(m2)  

legnagyobb 

beépítettsége 

(%) 

legkisebb 

zöldfelületi 

aránya (%) 

legnagyobb 

szintterületi 

mutató 

Legkisebb – 
legnagyobb  

építménymagassága 
(m) 

Lke-1 SZ 700   25 50 0,38 - 6,0 

Lke-1/h SZ 1000 25 50 0,38 - 6,0 

Lke-2 O 600 30 50 0,45 - 4,5 

Lke-…..       

Lke-…..       

Lke-11 O 600 30 50 0,6 - 6,0 

(5) Az építési övezetekben a külön rendeletben meghatározottak szerinti 
feltételekkel állattartó épületek létesíthetők, melyek összes alapterülete 
legfeljebb a beépíthetőség mértékének 5 %-a lehet. Állattartó épület 
oldalhatáron álló beépítésnél a főépület szerinti oldalhatáron; 
szabadonálló beépítésnél a főépület takarásában helyezhető el. A telek 
közterületi határvonalától 20 m mélységű területrészén állattartó, 
építmény állatkifutó, trágyatároló és egyéb – az állattartással összefüggő 
építmény nem létesíthető. 

(6) Az építési övezetekben új épület alapterülete illetve meglévő épület 
bővítésével létrejövő alapterület nem lehet nagyobb az egyes építési 
övezetekben előírt legkisebb kialakítható telekmérettel számított 
alapterület kétszeresénél, kivéve szociális, oktatási, egyházi illetve 
egészségügyi épület létesül. 

(7) Új épület legnagyobb tagolatlan homlokzati hossza legfeljebb 25 m lehet. 

(8) Az Lke-1/h építési övezetben az SZT-n jelölt „megtartandó faállomány”-
al érintett területen a meglévő faállomány megtartandó, új beépítés illetve 
a „megtartandó faállomány” területét érintő bővítés a telken csak 
favédelmi terv alapján lehetséges. Favédelmi terv alapján a Szabályozási 
terven jelölt „megtartandó faállomány” területétől 15 % eltérés 
lehetséges. 

(9) Az Lke-7 jelű építési övezetben az előkert felőli építési határvonalat 
egyben építési vonalnak kell tekinteni. Az elhelyezendő épületek utcai 
homlokzatmagassága nem haladhatja meg a legnagyobb építmény-
magasság mértékét, udvari homlokzatmagassága pedig az utcai 
homlokzat Balti tenger feletti szintmagasságát. 

 

Településközpont vegyes területek 
VEGYES TERÜLETEK 

20. § 
 (1) A településközpont vegyes övezetekben lakóépület, továbbá kereskedelmi, 

szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási, egyházi, 
oktatási, művelődési, sport-, egészségügyi, szociális épületek helyezhetők 
el. A lakóépületen kívüli funkciók lakóépületben is elhelyezhetők. 

(2) A központi vegyes övezetekben több önálló rendeltetési egységet magába 
foglaló, elsősorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági épületek helyezhetők el. Ezen kívül elhelyezhető még 
vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület, közösségi szórakoztató, 
kulturális, egyházi, oktatási, sport-, egészségügyi, szociális épület. 

(3) A központi vegyes övezetekben önálló lakóépület nem helyezhető el. A 
kereskedelmi, szolgáltató célú gazdasági épületen belül a tulajdonos, a 
használó és a személyzet számára szolgáló lakások elhelyezhetők. 

(4) Az övezetekben fűrészáru gyártó, fémmegmunkáló, autóbontó, színesfém-
felvásárló, hulladékgyűjtő és kezelő, kamion, illetve teherautó parkoló, 
tüzelő- és építőanyag telep, valamint vegyi feldolgozó műhely, üzem nem 
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létesíthető, a meglévő nem bővíthető. Építőanyag vonatkozásában 
bemutató terem (pl. szaniteráru, nyílászárók, stb.) létesíthető, azonban 
önálló raktárépület a Vt-7 jelű építési övezet kivételével nem helyezhető el 
(az értékesítés csak raktárról történő szállítással valósítható meg). 

(5) A településközpont vegyes övezetekben építhető lakás ill. rendeltetési 
egységek maximális száma az egyes övezetenként meghatározott 
szintterületi mutatóból és a telek nagyságából számított maximálisan 
építhető bruttó szintterület 130-al történő osztásából lefelé kerekítve 
számolt érték. A lakás illetve rendeltetési egység számításnál a 7.§ (3) 
bekezdés szerint számolt terület nem vehető figyelembe.  

(6) A (5) bekezdés szerinti számítás mellett az alábbi építési övezetekben a 
megengedett legnagyobb lakásszám a következő: 

 Vt-1, Vt-1/l, Vt-1/ó, Vt-2, Vt-2/l építési övezetekben: max. 3 db 

 Vt-3, Vt-5, Vt-6, Vt-7 jelű építési övezetben:   max. 4 db 

Kivétel ez alól a 4. számú mellékletben lehatárolt, alább felsorolt területek, 
melyek esetében csak az (5) bekezdés szerinti számítás alkalmazandó: 

a) Parkvárosi alközpont: M7-es – Simító utca – Törökbálinti út – Sóskúti 
út – Gépész utca – M7-es 

b) „Pára” területe: Somogyvári utca – Bajcsy-Zsilinszky út – hrsz 6564 
DK-i határa – hrsz 6564 és 6562/2 DNY-i határa – hrsz 6562/1 DK-i 
határa, Salgói utca – hrsz 6585 DK-i határa – Selmeci utca – 
Somogyvári utca 

c) Városközpont:  Velencei u. – Elöljáró u. – Hivatalnok u. – Esküdt u. – 
(Főnök u.) – Elnök u. – Érd-Felső vasútvonal – Tompa M. u. – Erkel F. 
u. – Sándor u. – Zoltán u. – 13635 hrsz. Ny-i telekhatár – 13636 hrsz. 
Ny-i és É-i telekhatár– Diósdi u. – Aba u. – Marcella u. – Érd-Alsó 
vasútvonal – Angyalka u. – Ágota u. – 22257 hrsz. K-i telekhatár – 
Budai u. –  Emőke u. – Emma u. – Edit u. – Alsó u. – Karolina u. – 
Felső u. – Katalin u. – Ilona u. – Ercsi u. – 18870 hrsz. D-i telekhatár – 
18869 hrsz. D-i telekhatár – Intéző u. – Mérnök u. – 18754 hrsz. ÉK-i 
és DK-i telekhatár – Érd-Felső vasútvonal – Velencei u. 

(7) Vegyes terület építési övezeteiben az egy beruházás keretében öt vagy 
annál több lakás építése esetén a megvalósítandó lakások méret szerinti 
eloszlása az alábbi kell legyen: 

-legfeljebb a lakások 40%-a lehet kisméretű, de legalább 45 m2-es, 
-legalább a lakások 40%-a kell közepes méretű legyen, legalább 60 m2-

es, 
-legalább a lakások 20%-a kell a közepesnél nagyobb méretű legyen, 

legalább 75 m2-es. 
 Több ütemben készülő beruházás esetén a fenti eloszlás minden építési 

ütemre érvényes kell legyen. A lakások fenti méretébe a lakáshoz tartozó 
erkély, terasz nem számít bele.  

(8) Vegyes terület építési övezeteiben az egy beruházás keretében öt vagy 
annál több lakás építése esetén lakásonként min. 5 m2-es tároló helyiség 
alakítandó ki az épületen belül.  

(9) Vegyes területeken haszonállattartást szolgáló építmények nem 

létesíthetők. 

(10) Nem lakófunkciójú új épület esetén a reklám berendezéseket illetve 
cégfelirat helyét az épület homlokzatával együtt kell megtervezni. 

(11) Vegyes területek területén az oktatási, egyházi, szociális és egészségügyi 
épületek, valamint a 10000 m2-t meghaladó bruttó szintterületű, fő 
rendeltetésében kereskedelmi épületek építési vonal hiányában zártsorú 
beépítési módú övezetekben az építési helyen belül szabadonállóan is 
elhelyezhetők. 

(12) A vegyes területeken a telekre előírt zöldfelületnek háromszintűnek kell 
lennie. [Háromszintűnek akkor minősül a zöldfelület, ha a beültetési 
kötelezettségű, illetve a fásításra kijelölt telekrészen kívüli zöldfelület 
minden 150m2-ére  

a) legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztő lombos fa és 
továbbá  

b) legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje, és 
c) a telek többi, nem burkolt felületen gyep vagy talajtakaró növényzet 

telepítése megtörtént. 
(OTÉK 5. számú melléklet)] 

 

Településközpont vegyes építési övezetek Vt 
21. § 

 

(1) Az építési övezetekben az egyes telkek kialakíthatóságának és 
beépíthetőségének paraméterei a következők: 

 

AZ  ÉPÍTÉSI TELEK AZ  ÉPÜLETEK 

Övezeti  

jele 

beépítés 

 módja 

legkisebb 

kialakítható 
területe  

(m2)  

Legkisebb- 
legnagyobb 

beépítettsége 

(%) 

legkisebb 

zöldfelületi 

aránya (%) 

legnagyobb 

szintterületi 

mutató 

Legkisebb – 
legnagyobb  

építménymagassága 
(m) 

Vt-1 Z 600  -50 50 1,25 -7,5 

Vt-1/ó O K/400 -60 20 1,0 -7,5 

Vt-1/l SZ 600  -50 30 1,25 -7,5 

Vt-m K 1000 -50 30 1,25 -6,0 

Vt-t SZ 1000 -50 40 1,75 -10,5 

Vt-2 SZ 900 -50 30 1,75 -10,5 

Vt-…..       

Vt-m/M       

 

(2) A Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4 jelű övezetekben, ahol a telek lakóövezet határán 
helyezkedik el (Lk, Lke vagy Lf) és nem lakóépület létesül, úgy a 
lakóövezettel határos telekhatáron minimum 2,0 m magas esztétikus tömör 
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kerítést kell létesíteni, továbbá a lakóövezet felé eső telekhatáron a 
kerítéstől számított 2 m-s sávban lombos növényzet, (cserje, fa) ültetendő. 

(3) A Vt-m jelű építési övezet előírásai az alábbiak: 

a) Az eredeti kapuzatok helyén az átjárást biztosítani kell. 
b) A Magyar Földrajzi Múzeum épületének két oldalán, az új beépítések, 

csak a védett épületegyüttes funkciójához kapcsolódó, kulturális-
szolgáltató funkciójú épületek lehetnek. 

c) A múzeum hátsó telekhatárán álló tömör kerítésen legfeljebb öt kapu 
létesíthető, a park és a sétány összekötésével a gyalogosforgalom 
átvezetése érdekében. 

d) Az építési övezet beépíthetőségének tisztázása érdekében elvi építési 
engedélyezési eljárást kell lefolytatni. 

(4) A Vt-t övezet területén a kizárólagos funkció a templom, a kapcsolódó 
építmények és park. Az építési övezeten belül több épület is elhelyezhető. 
Az építési övezet beépíthetőségének tisztázása érdekében elvi építési 
engedélyezési eljárást kell lefolytatni. 

(5) A Vt-4 jelű építési övezetben a főút felőli alsó két szinten csak közcélú 
rendeltetés létesíthető. A közösségi, közszolgálati és kereskedelmi 
építmények közterület felőli telekhatárán kerítés nem építhető. 

(6) A Budai út menti Vt-4 övezetekben az utcai homlokzatmagasság min. 12,0 
m. 

(7) A Vt-5 jelű építési övezetben a közösségi, közszolgálati és kereskedelmi 
építmények közterület felőli telekhatárán kerítés nem építhető. 

(8) A Vt-2 jelű építési övezetben a Magyar Földrajzi Múzeum 
műemlékegyüttes tömbjétől délre lévő tömbben a sétány és az Alsó utca 
mentén álló épületek sétányra néző homlokzatmagassága max. 10,5 m 
lehet. 

(9) A Vt-6 jelű építési övezetben csak az előírt kialakítható telekméretet elérő 
telkek építhetők be. Lakás funkció a szolgálati lakások (személyzet 
számára) kivételével nem alakítható ki. 

(10) A Vt-m/M jelű övezet a Minaret telkének kijelölt övezete, ahol a Minaret 
körül min. 100 m-2-es telek alakítandó ki. 

 

 

  

 

1.22. A KHT megállapításai (részletek a tanulmányból) 
Az engedélyezéshez szükséges Környezeti hatás-
tanulmányt a Vibrocomp Kft készítette 2015-ben. 

 
Közvetlen hatásterület  
A fejleszteni tervezett vasúti vonalhoz legközelebb található védendő 
létesítmények a tervezési területtől mintegy 15-70 m-re a 27/2008. (XII. 3.) 
sz. KvVM–EüM együttes rendelet (továbbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint 
besorolva:  

- falusias lakóterületek (2. sor),  
- településközponti vegyes terület (3. sor).  

 
A zajtól védendő legközelebbi falusias épületek a Hivatalnok utcáról nyílnak 
(az Esküdt utca és a Velencei út közötti szakaszon), továbbá a Hivatalnok 
utcából nyíló Gyakornok és Díjnok utcák épületei, valamint vegyes területen a 
Velencei út menti lakóépületek. A távolabbi lakóterületek (amelyeket a 
hatásterület már nem érint), a Hivatalnok és utca és a Velencei út között, 
kertvárosias lakóterületek.  
 
A nyomvonal további közvetlen környezetében zajtól védendő létesítményeket 
nem tartalmazó településközponti vegyes területek találhatóak a Velencei út és 
Érd állomás között.  
 

Összefoglaló értékelés  
Az illetékes szakhatóságok véleményének figyelembevételével és a környezeti 
vizsgálatok és számítások alapján a várható környezeti hatásokkal 
kapcsolatban az alábbi megállapítások tehetők:  
 
Földvédelmi szempontból üzemszerűen olajszennyezéssel nem kell 
számolni, előfordulása havária eseménynek számít. A vegyszeres gyomirtást 
korlátozó, illetve kizáró tényezők: természetvédelmi terület, 20 m távolságon 
belül található élővíz és érzékeny kultúrák. A 40-es vonal felé történő 
befordulásnál Érd város belterületén ingatlanok kisajátítása és elbontása 
tervezett. Az ingatlanok közül majdnem mindegyiken lakóházak is érintettek.  
A környezetvédelmi előírások betartásával földvédelmi szempontból 
kedvezőtlen hatással nem kell számolni.  
 
Vízvédelmi szempontból az összekötő vágány vízelvezetésének módja és 
hatékonysága a meghatározó. A vízelvezetést a vágány mellet előre gyártott 
elemekből készülő árok rendszer és földárok biztosítja. A tervezési terület Érd 
belterületén található, felszíni vízfolyást nem érint, ellenben a várhatóan 2015. 
júniusában elfogadásra kerülő, Sasvárosi vízbázis hidrogeológiai B 
védőidomának felszíni vetületét keresztezi röviden. Erre a keresztezésre 
nincsen jogszabályi korlátozás.  
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Az előírt védelmi intézkedések betartása mellett az összekötő 
vágány kiépítése nem jelent kedvezőtlen hatást sem a felszíni-, sem 
a felszín alatti vizekre.  
 
Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett Érd-alsó – Érd állomás 
között új vasúti összekötő pályaszakasz létesítése a közvetlen és közvetett 
hatásterület levegőminőségre gyakorolt hatása - a rövid, kissé 
terhelő építési időt kivéve - nem jelentős, és összességében kedvező.  
 
Zajvédelmi szempontból megállapítható, hogy a hatásterületen a vasúti 
forgalomtól származó zajterhelés esetében zajvédelmi intézkedések 
alkalmazása nélkül biztosítható, hogy a legközelebbi védendő épületeknél a 
tervezett létesítménytől származó zaj ne lépje túl a jogszabályban előírt 
határértékeket.  
 
Az építési zaj elviselhetőnek minősíthető, a várható zajterhelés 
zajvédelmi intézkedések alkalmazásával megfelel a jogszabályban 
előírt követelményeknek.  
 
Rezgésvédelmi szempontból az elvégzett számítások alapján megállapítható, 
hogy a vasúttól eredő távlati környezeti rezgésterhelés a pálya tengelyétől 
mintegy 20-25 m távolságban határérték alá csökken.  
 
Mivel jelen projekt esetében a 25 m-en belüli épületek szanálásra 
kerülnek, a tervezési terület további épületei esetében tehát fentiek 
alapján összegezve a következő megállapítások tehetőek:  

 

A megmaradó épületek érzékelhető mértékben távolabb találhatóak a 
vasúti nyomvonaltól megállapítható, hogy az itt elhelyezkedő épületek 
védendő helyiségeit érő távlati környezeti rezgésterhelés nem fogja 
megközelíteni a 27/2008.(XII.3.) sz. KvVM-EüM rendelet szerinti 
határértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2 ill. a 
maximális Amax=200 mm/s2 értéket nappal, Amax=100 mm/s2 értéket 
éjjel.  

Az építés alatti rezgés elviselhetőnek tekinthető, nem tartjuk 
indokoltnak monitoring vizsgálatok végzését.  

 

Élővilág-védelmi szempontból megállapítható, hogy a tervezett szakaszon 
a nyomvonal védett természeti területeket nem érint, nem közelít meg, a 
szükséges terület-igénybevétel élővilág-védelmi szempontból értékes 
területeket nem érint. A tervezett fejlesztés végig antropogén, települési 
környezetben zajlik, már meglévő vasúti vonalak környezetében kialakítva.  
 
A beruházás tényleges helyszíne (közvetlen hatásterület), a 
közvetlen építési terület nem tekinthető értékes élőhelynek.  
 

Az épített környezet védelme szempontjából elmondható, hogy a 
vizsgált nyomvonal régészeti lelőhelyet vagy egyéb építészeti, művi értéket 
közvetlenül nem érint. A nyomvonal 100 m-es környezetében helyi védelemre 
javasolt épületek találhatók kis számban.  
 
Tájvédelmi szempontból két típusú zöldfelületet érint a tervezett beruházás 
közvetlenül: vasút menti zöldsávot (növényzete fás- gyepes jellegű), valamint 
lakóingatlanok magánkertjeit (növényzete fás-cserjés-gyepes jellegű). Fontos 
kiemelni, hogy Érd település szerkezeti terve alapján helyi védett fát, 
településszerkezeti jelentőségű zöldfelületet, valamint zöldterületet sem érint a 
tervezett beruházás. Mindebből adódóan a projekt által érintett területen 
megtalálható jelenlegi növényzetet tekintve, településökológiai szempontból 
kiemelkedő jelentőségű zöldterületet, valamint a zöldfelületi-rendszert 
meghatározó egyéb zöldfelületi elemet, vagy növényegyedet nem érint a 
tervezett beruházás. 
 
Tájvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható. Az új összekötő 
vágány a szükséges terület-igénybevétellel érintett területen, a 
lakóépület elbontások miatt meg fogja változtatni lokálisan a 
településképet. Azokon a szakaszokon azonban, ahol a vágány a 
jelenlegi vasútvonalakhoz közel halad, jelentős változás nem várható 
(a 30-as vonal mentén bevágásban halad).  
 
Hulladékgazdálkodási szempontból a vasút-korszerűsítés következtében az 
üzemelés alatti hulladékok mennyisége nem változik jelentősen.  
 
 
 
A környezeti vizsgálatok és számítások alapján a várható környezeti 
hatásokkal kapcsolatban az alábbi megállapítás tehető:  
 
Az összes hatást, hatótényezőt mérlegelve a vasútvonal fejlesztése 
környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból megvalósítható.  
A tervezett létesítmény megfelel a vonatkozó jogszabályokban 
foglalt előírásoknak, a tervezett létesítmény hatása nem jelentős.  
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1.23. A kisajátítással érintett terület határai (A KHT adatai alapján) 
Az összekötő vágány jelentős hosszon MÁV Zrt. területen (Magyar Állam 
tulajdonában, de a MÁV Zrt. kezelésében lévő területen) vezet. A 40-es vonal felé 
történő befordulásnál az Érd város belterületén lévő Hírnök utca 8., 10., 12., 14., 16., 
18., 20., Gyakornok utca 5., 7., 9., 11. Díjnok utca 2., 3. számú ingatlanok területét 
érinti. Az ingatlanok közül majdnem mindegyiken lakóházak is érintettek. 

A kisajátítással érintett ingatlanok helyrajzi számai:  
 

utca neve hrsz megnevezés  
 19024/2 MÁV 30-as vonal  
Hirnök utca  19183/1  kisajátítással érintettt  
 19182  kisajátítással érintettt  
 19181  kisajátítással érintettt  
 19180  kisajátítással érintettt  
 19179  kisajátítással érintettt  
 19178  kisajátítással érintettt  
 19177  kisajátítással érintettt  
 19176  kisajátítással érintettt  
 19175  kisajátítással érintettt  
Gyakornok utca  19174  kisajátítással érintettt  
 19025  kisajátítással érintettt  
 19026/1  kisajátítással érintettt  
 19026/2  kisajátítással érintettt  
 19027  kisajátítással érintettt  
 19028  kisajátítással érintettt  
 19029  kisajátítással érintettt  
 19030  kisajátítással érintettt  
 19031  kisajátítással érintettt  
Díjnok utca  19032  kisajátítással érintettt  
 19033  kisajátítással érintettt  
 19034  kisajátítással érintettt  
 19038/1  kisajátítással érintettt  
 18473/18  MÁV Érd áll  
 18473/15   
 18473/14   

 

A következő tervlap bemutatja a szabályozási terv részletén a tervezett vágány 
elhelyezkedését és a KHT szerint kisajátítandó telkeket.  

Kisajátítás a KHT szerint - részletek 

 

 

  



ÉRDI KÖZLÖNY

56 57

III. MELLÉKLETEKV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30. V. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30.

 

1.3. A terület javasolt beépítése  
A „Tervezett változások – Kisajátítás” megnevezésű tervlap bemutatja, hogy a KHT 
szerint melyik ingatlanokat kell teljesen vagy részlegesen igénybe venni az 
összekötő vágány megépítésekor. 

A Gyakornok utca 40a vasútvonal eső oldalának az ingatlanai érintettek elsősorban, 
amelyekből a hrsz 19028-19031, a 19033-19034, a 19038/1 mindenképpen 
elbontandó, valamint a 19175-19177 hrsz úgyszintén. A korábbi anyagok szerint 3-4 
épület megmaradhat a vágányok által közrezárt területen, melyeknek 
megközelítésére szintbeni közúti átjárót terveztek. Ezek a hrsz 19025-19027 számú 
ingatlanok. (Fennmaradásuk csak ideiglenes jelleggel történhet és csak az építés 
időtartama alatt!) 

A közelség ellenére megmaradóak a hrsz 19035/1-2, a 19036, 19037, 19038/2 és a 
09039-19041 számú telkek. 

(Tervezett változások – Kisajátítás) 

A KHT mindössze 14 db lakóépület teljes kisajátítását határozza meg, ami 
lakásszámban 36-40 db lakást jelent. 

Ebből 4 ingatlan teljesen, 3 részben az új vágány és a régi közötti elzárt területre 
kerül. A többi telek a lakóterületi oldalon marad. 

Az így kialakított terület gyakorlatilag csak védelmi funkciókat tud ellátni, egyéb 
beépítésre szánt, hasznosítható terület nem alakítható ki rajta.  

 

1.31. A kialakuló állapot kezelése 

A tervezett kisajátításokkal keskeny, cakkozott szélű sáv alakul ki a vasúti területek 
és a megmaradó lakó- és településközponti területek között. A sáv még 
növényzettel betelepítve is nehezen fenntartható, átmeneti zóna lesz, melynek 
használati értéke csekély.  

Védőerdő funkciója is nehezen érvényesülhet. 

A vasút vonalak által kialakuló, közrezárt terület legfeljebb vasúti üzemi 
területként hasznosítható, a KHT-ban leírt vasúti átjáró ezt kiszolgálhatja, de lakó, 
sem egyéb városi funkció itt nem tervezhető. Üzemi területként is kevés közúti 
forgalmat vonzó létesítmény helyezhető el rajta. 

A megmaradó épületek megközelítése is nehézkessé válik, mert a jelenlegi 
egyirányú hurok nem tartható meg. A megközelítési útnak új nyomvonalat kiépíteni 
azt jelenti, hogy az eredetileg is keskeny zöldsáv egyértelműen közlekedési területté 
alakul, még lehetetlenebb helyzetbe hozva a megmaradó telkeket.  

A szervizút zsákutcává alakítása nehezen megoldható a Gyakornok utca és az új 
vágány közötti szakaszon az új vágány mellett. 

Annak érdekében, hogy a város testében az összekötő vágány ne újabb sebet 
jelentsen, mérsékelten nagyobb terület felhasználásának átgondolása javasolható. 
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1.32. Javasolt területfelhasználás 

Területi változások 

A KHT-ban szereplő javaslat szerint: 

Vasúti területté válik nagyobb részt, a kertvárosias- és közterületből Lke-
11 KÖk terület lesz mintegy 7 150 m², valamint az új vágánynak a területe 
kb 3 700 m² 

Védő zöldsávvá alakul a kertvárosias (részben Vt-1/I övezetből) területből 
Lke-11 Ev „erdő” terület lesz mintegy 2 220 + 4 635 m² 

Továbbra is lakó- és településközponti terület marad mintegy 6 700 m² 

 

Az előző fejezetrészben leírtak szerint az így kialakuló területfelhasználás nem jelent 
teljes értékű megoldást a terület további használata szempontjából. A Gyakornok 
utca nyugati oldalán megmaradó telkek, lakóépületek használati értékükből 
jelentősen veszítenek és korábbi helyzetükhöz képest rosszabb környezeti állapotba 
kerülnek.  

A Hírnök utca megmaradó három lakóháza is nagyon közel marad az új vágányhoz, 
helyzetük kritikus.  

 

Megfontolandónak tartjuk a terület jövőbeni állapotának a javítására, hogy nagyobb 
terület területfelhasználása módosuljon, mint ami a KHT javaslatában szereplő 
változás. 

A Gyakornok utca nyugati oldalán teljes mértékben szűnjön meg a lakófunkció, 
alakuljon ki szélesebb zöldsáv, aminek védelmi és környezeti értéke is nagyobb, 
valamint növekedjen a Hirnök utca mellett is három telekkel a védelmi zóna. A 
nagyobb zöldfelület ligetes kialakításával nagyobb használati és védelmi értékkel bír. 

A javasolt változás ennek megfelelően: 

Vasúti területté válik nagyobb részt, a kertvárosias- és közterületből Lke-
11 KÖk terület lesz mintegy 7 150 m², valamint az új vágánynak a területe 
ami 3 708 m² 

Védő zöldsávvá alakul a kertvárosias és településközpont vegyes övezet 
területéből Vt-1/I,Lke-11 Ev „erdő” terület lesz mintegy 5 593 és 1 619, 
valamint 5 893 m²= 13 105 m² 

A terület egy kisebb részén intézmény/településközpont vegyes terület jöhet 
létre kb 3 582 m² területtel 

 

A területen élők érdekében mindenképpen fontos, valamint a megvalósítás 
érdekében kellően átgondolt és környezeti szempontból is kiérlelt javaslat készüljön.  
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ÉRD ÖSSZEKÖTŐ VÁGÁNY - JAVASOLT VÁLTOZÁSOK

1. VASÚT TERÜLETE 2. VÉDŐZÖLD 3. INTÉZMÉNY TERÜLET
jelmagyarázat:

TERVEZETT GYALOGOS ÖSSZEKÖTTETÉS



ÉRDI KÖZLÖNY

60 61

III. MELLÉKLETEKV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30. V. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30.

A módosított javaslat szerint kisajátítandó ingatlanok: 

 

utca neve hrsz megnevezés  
   
Gyakornok u 19035/1 teljes kisajátítás 
 19035/2 teljes kisajátítás 
 19036 teljes kisajátítás 
 19037 teljes kisajátítás 
Velencei út 19038/2 teljes kisajátítás 
(szevizút) 19039 teljes kisajátítás 
 19040 teljes kisajátítás 
 19041 teljes kisajátítás 
 19042 teljes kisajátítás 
Hirnök utca  19178 teljes kisajátítás 
 19079 teljes kisajátítás 
 19180 teljes kisajátítás 
   

 

 

  

1.4. Szabályozási koncepció - javaslat a szabályozás módosítására  
 

Az összekötő vágány megvalósítása a vasúti fővonali hálózat fejlesztéséhez 
szükséges.  

Megvalósítása során sérülnek lokálisan egyéni érdekek és kisebb mértékben a 
településszerkezet is, ezért törekedni kell arra, hogy a megvalósuló állapot 
legalább a jelenlegi helyzettel egyenértékű legyen, ne eredményezzen rosszabb 
állapotot.  

Környezetvédelmi, településszerkezeti, területfelhasználási szempontból kell 
mérlegelni a megfelelő megoldást. Az igénybe vett területen nem elegendő a 
legkisebb mértékű kisajátítást figyelembe venni, a környezeti minőség érdekében 
nagyobb területen kell az átalakulásnak megtörténni.  

A területfelhasználás módosításával mérsékelni lehet és mérsékelni kell a 
területet érő hatásokat. 

 

A vasút mellett szélesebb, jobb környezeti értéket adó védő funkciójú 
zöldsávot kell kialakítani. 

A környezeti értelemben rosszabb helyzetbe kerülő lakótelkeket meg kell 
szüntetni. 

A lakóterület helyett javasolt, közösségi-szolgáltató funkciójú területet 
létrehozni, ami a lakóterületi igényeket szolgálja ki. 

Megfontolandónak tartjuk a lakóterületi szabályozás ismételt átgondolását a 
vasútvonalak melletti területen, hogy ne lehessen társasházakkal túlépíteni a 
területet. 

 

Javasolt területfelhasználás 

1. Vasúti üzemi terület   12 161 m² (meglévő területtel együtt) 

2. Zöldterület – védőerdő  13 105 m² 

3. Intézmény terület     3 582 m² 

Új vasúti terület/új vágány    3 708 m² 
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1. VASÚT TERÜLETE 2. VÉDŐZÖLD 3. INTÉZMÉNY TERÜLET
jelmagyarázat:

ÉRD ÖSSZEKÖTŐ VÁGÁNY - SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

TERVEZETT GYALOGOS ÖSSZEKÖTTETÉS

 
1.5. Közlekedés, közműfejlesztés 
 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a közelmúltban megépült a 30a 
sz. vasútvonal Kelenföld – Tárnok közötti szakasza és jelenleg készülnek a Kelenföld-
Százhalombatta 40a sz. vasútvonalszakasz korszerűsítésnek kiviteli és tender tervei.. 
A 40a vasút vonal az „egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 
közigazgatás hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről” szóló 345/2012 (XII.6) 
Korm. Rendelet 1. melléklet 2.8 pontja alapján kiemelt jelentőségű. 

 

Az Érd alsó – Érd összekötő vágány megépítése ugyancsak a 345/2012. (XII. 6.) 
Korm. rendelet 2.11 melléklete szerint a 30a. számú vasútvonal, Budapest-Kelenföld-
Székesfehérvár szakasz rekonstrukciójának részeként kiemelt jelentőségű. 

 

Közlekedés 

 

Kötöttpályás közlekedés 

 

Érd MJV-t érintő nagyvasúti hálózatot a Budapest − Pusztaszabolcs (40a sz.) és a 
Budapest − Székesfehérvár (30a sz.) vonalak jelentik. A vasúti pályákon bevezetésre 
kerül az ütemes menetrend szerinti elővárosi vasúti közlekedés (és várhatóan 
távlatban a vasúti pályákat a városi közösségi közlekedésre felhasználó rendszer is). 

A vonalat teljes hosszában, v=120 km/h sebességre kell alkalmassá tenni, az 
állomásokat úgy kell átalakítani, hogy megfeleljenek a teherforgalom jellegében 
bekövetkezett változásoknak, az utasforgalmat a lehető legmagasabb színvonalon 
tudják lebonyolítani. 

A kiépítési sebesség 120 km/h, de jelenleg 100 km/h állandó sebességkorlátozás és 
elsősorban az állomásokon 60-80 km/h ideiglenes korlátozások vannak érvényben. 

A beruházás egyik célja a sebesség növelése - ahol lehetséges - 120 km/h-ra. A 
fővágányokban új felépítmény létesül, az állomásokon, megállóhelyeken 55 cm 
magas peronok, utas aluljárók, liftek, rámpák létesülnek (a korábbi beruházások 
figyelembevételével, esetleg változatlanul hagyása mellett). Megújulnak az 
állomásépületek és új P+R parkolók létesülnek. A villamos-felsővezetéket átépítésre 
kerül, a forgalombiztonság javítása érdekében korszerű, elektronikus biztosító-
berendezések épülnek. 

A korszerűsítésre kerülő pályaszakaszok (minimális korrekciós részek), az átépítést 
követően ugyancsak kétvágányúak és villamosítottak lesznek, a tengelyterhelés 225 
kN-ra nő. 
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A 40a sz. vasúti pálya a jelenlegi nyomvonalán épül át, jelentősebb korrekciók nem 
lesznek. A pálya teljes hosszán új alépítmény és felépítmény készül, új vízelvezető 
rendszer (szivárgók, árkok) épül. 
 
A nagyléptékű korszerűsítési munkák részeként készül az Érd alsó – Érd vasútállomás 
közötti összekötő vágány, ami teljesen új kiépítésű lesz.  
 

Érd vasútállomás átépítése és Érd alsó (30a) - Érd vasútállomás (40a) közötti 
összekötő szakasz kiépítése, pálya, műtárgy és felsővezeték építési munkák, valamint 
a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, váltófűtési, térvilágítási, felsővezeték 
távvezérlési munkák tervezésével és építésével tervezett, a két vasúti fővonal 
összekötése.  

Az összekötés nem jelent többlet kapacitást a mai állapotokhoz viszonyítva, mivel az 
összekötő vágány alapvetően a környezeti zajterhelésre érzékenyebb területekről 
átterelődő gyorsvonatokat vezeti majd el a célállomások felé.  

Az összekötő vágány új hídon keresztezi a Velencei utat és éri el Érd 
vasútállomásának a vágányhálózatát. 

Érd állomás új vágányszerkezetének kialakítása már a tervezett, a 30a vonallal 
történő Érd alsó - Érd állomás összekötő vágány figyelembevételével készült. 

 

 

Közúti közlekedés 

 

A várost érintő gyorsforgalmi úthálózatot az M7 autópálya és a 2008 évben átadásra 
került M6 autópálya alkotja. A gyorsforgalmi utak jövőbeni fejlesztése nincs közvetlen 
kapcsolatban e terv feladataival. 

Az országos jelentőségű főúthálózati elemek közül a vizsgált területet országos 
főútvonal nem érinti, ezek fejlesztése jelen tervnek nem feladata.  

A város főútvonalai közül a régi, 7 sz. un. „balatoni út” – Velencei út halad át a 
területen és az összekötő vágány megépítésével egy időben, az aluljáró új hossz-
szelvénnyel és keresztmetszettel átépül. 

Távlatban megépül az un. Szent István-híd, amelynek e tervezési területet érintő 
szakasza az Elöljáró utca nyomvonalán éri majd el a Velencei utat. 

 

A vasútvonalat egyéb közúthálózati elem a szakaszon nem keresztezi (felüljáró vagy 
aluljáró).  

Szintbeni keresztezés 

 

az elzárt terület megközelítésére megépítése tervezett 

 

Városi közösségi közlekedés 

 

Érd város területén a helyi és helyközi buszjáratokat a Volánbusz Zrt üzemelteti. A 
helyi járatok kapcsolatot biztosítanak a vasútállomáshoz és a megállóhelyekhez.  

A közösségi közlekedés további fejlesztésével javítani lehet a vasútra történő 
ráhordást és így az érdiek személygépkocsival történő közlekedése helyett erősödne 
a korszerűsített vasút szerepe a közösségi közlekedésben. Átszállási lehetőséget kell 
biztosítani a megállóhelyeken és az állomáson a két közösségi közlekedési ágazat 
viszonylatai között. 

Parkolás 

A vasút korszerűsítés kapcsán az állomásokon és megállóhelyeken kiépülnek a 
normativáknak megfelelően a P+R parkolók. 

 

 

KÖZMŰVEK 

 

Az Érd alsó - Érd állomás összekötő vágány megépítése megszünteti a Gyakornok 
utca északi szakaszát és megszűnik a Díjnok utca. E két szakaszon fel kell számolni a 
meglévő közművezetékeket. 

A vasútvonal megépítési munkái a közművek egyéb hálózati jellegét és kapcsolatait 
nem érintik.  

A közüzemi ellátást a vasútvonalak által közrezárt területen a tervezett funkciótól 
függően kell megvalósítani és ellátni vízi- és energiaközművekkel. 
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Melléklet a Közgyűlés 267/2015. (XI.26.) határozatához

CÉLOKMÁNY

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

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

Érd Bethlen Gábor utca 33. hrsz.:15452/1 ingatlanon található 
épület Gyermekjóléti Központ megvalósítása során felmerülő 
tevékenységek: 
Szolgáltatás megrendelése:

 – Kivitelezés 
 – Eszközbeszerzés
 – Kerítés kiépítése és területrendezés
 – Műszaki ellenőr
 – Energetikai tanúsítvány 
 – Épületfeltüntetési vázrajz
 – Egyéb költségek 

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása Gyermekjóléti Központ kialakítása céljából került a Bethlen Gábor 33. 
sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan kiválasztásra. A jelenlegi 
– Érd, Emma u. 7. szám alatti – épület és a kapcsolódó telekrész 
jelenlegi állapotában nem alkalmas a tervezett rendeltetés ellátására, 
ezért szükséges a meglévő ingatlan célnak megfelelően történő 
felújítása és átalakítása.

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

Az Érd Bethlen Gábor utca 33. szám alatti
(hrsz.:15452/1) meglévő önkormányzati tulajdonú ingatlannak 
a kedvező elhelyezkedése, tömegközlekedéssel történő jó 
megközelíthetősége indokolta az ingatlan kiválasztását. Lehetőség 
van a megfelelő számú parkoló kialakítására.

5.  A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások 
indoklása 

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:
 –  költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel 

(legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó 
szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

 –  a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki 
értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)  

 – az összegek Áfával növelten értendőek

Tervező által készített, tételes költségvetés alapján a kivitelezés, 
továbbá a kapcsolódó feladatok becsült költségei:
Kivitelezés  71 945 500 Ft 
Eszközbeszerzés:  16 726 281 Ft
Kerítés kiépítése és területrendezés  9 842 527 Ft
Műszaki ellenőr  1 016 000 Ft
Energetikai tanúsítvány  60 000,- Ft
Épületfeltüntetési vázrajz  41 656,- Ft
Egyéb költségek  368 036,- Ft

7.  A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: 
 – intézményi költségvetés 
 – önkormányzati költségvetés
 –  központi költségvetési támogatás, elkülönített állami 

pénzalap, decentralizált támogatás 
 – egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): 

Önkormányzati költségvetés
Beruházás teljes összege:  100 000 000 Ft. 

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

 –  A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)
 –  A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 

lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú 
polgármesteri utasítás

9.  Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és 
költségkalkulációja 

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély. 

1.6. AZ ELÉRENDŐ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

A Telepítési tanulmányterv és a településrendezési tervek módosításának célja, 
hogy Érd MJV városon áthaladó vasúti fővonalak korszerűsítéséhez kapcsolódó, Érd 
alsó - Érd állomás összekötő vágány megépítéséhez szükséges területfelhasználási 
módosítások, övezeti átsorolások, közterületet érintő szabályozások beépülhessenek 
a település rendezési terveibe és lehetővé tegyék a megvalósítást. 

Az elemzések szerint szükség van, a településszerkezeti tervet érintő 
módosításokra, valamint szabályozási módosításokat kell átvezetni a város érintett 
területén.  

 

Nagyobb mértékű területfelhasználási változásra van szükség ott, ahol az összekötő 
vágány áthalad a jelenlegi kertvárosias területen és érint településközpont vegyes 
terület is, a Gyakornok utca környezetében. 

Megfontolandó az új vasútvonal közelében megmaradó lakó- és egyéb területek 
szabályozása, felülvizsgálata. 

 

 

1.7. Az összekötő vágány megépítése, a változás várható környezeti 
hatásai, rövid összefoglaló  
 

Érd városát érintő nagyvasúti hálózatot a Budapest − Pusztaszabolcs (40a sz.) és a 
Budapest − Székesfehérvár (30a sz.) vonalak jelentik. 

Az Érd alsó - Érd állomás összekötő vágány kiegészítése a főhálózatnak, lokális 
jelleggel ugyan, de jelentős változást okoz az érintett területen, ami a 
területfelhasználás módosításával mérsékelhető. Egyéb területeken hatása nem 
érzékelhető. 

 

A környezeti vizsgálatok és számítások alapján a várható környezeti hatásokkal 
kapcsolatban az alábbi megállapítás tehető (KHT):  
 
Az összes hatást, hatótényezőt mérlegelve a vasútvonal fejlesztése környezetvédelmi 
és természetvédelmi szempontból megvalósítható.  
A tervezett létesítmény megfelel a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak, a 
tervezett létesítmény hatása nem jelentős.  
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Melléklet a Közgyűlés 269/2015. (XI.26.) határozatához

MÓDOSÍTOTT

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS
EGYSÉGES SZERKEZETBEN – 

„ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS,
DIÓSD VÁROS,

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG
közigazgatási területén már meglévő, valamint az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban 

KEOP európai uniós támogatással megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elve-
zetését és tisztítását szolgáló víziközművek koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetéséről”

2015. 

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

Önkormányzati saját ingatlan. Az épületbővítés építésügyi hatósági 
engedélyköteles tevékenység. Gyermekjóléti központként történő 
működéshez a szükséges engedélyek beszerzése az épület műszaki 
átvétele és az építésügyi használatbavételi engedély kézhezvétele 
után történhet.

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

A beruházáshoz szükséges előkészítés:
Tervdokumentáció (engedélyezési és kiviteli) rendelkezésre áll.

12.  Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az 
infrastruktúra terhelésére 

Víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna be van kötve az ingatlanba. Az 
infrastruktúra terhelése várhatóan nem növekszik meg jelentősen.

13.  Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás 
módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

14.  Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok  (várható 
időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe 
helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) 
Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, 
stb.)

Várható időpont: 2015. november 1.

15.  Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének 
biztosítása 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetése

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

17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)

Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 267/2015. (XI.26.) határozatával jóváhagyta. 

Érd, 2015. november 26.

T. Mészáros András
polgármester

4
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MÓDOSÍTOTT 
KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS

– EGYSÉGES SZERKEZETBEN – 
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Diósd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete (székhely 2049 Diósd, Szt. István tér 1. adószám:15390211-2-13, 
törzsszám: 390219, képviseli Bogó László polgármester), 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő Testülete (székhely 2461 Tárnok, Dózsa György út 150., adószám: 
15390149-2-13, törzsszám: 730149, képviseli Szolnoki Gábor polgármester)
mint megrendelők és koncesszióba adók (a továbbiakban: Megrendelők)

másrészről 

Név:  Érd és Térsége Csatorna-Szolgáltató Konzorcium 
Tagjai:  1.Fővárosi Csatornázási Művek Zrt 
Székhelye:  1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4. 
Adószáma:  10893850-2-44 
Cégjegyzék száma:  01 10 042418 
Statisztikai számjele: 10893850-3700-114-01
Bankszámla száma:  10102093-04853203-00000009 
Képviseli:   Palkó György vezérigazgató 
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata …………/2015. (…………….) KGY. határozata;
Diósd Város Önkormányzata …………/2015. (…………….) Kt határozata;
Tárnok Község Önkormányzata …………/2015. (…………….) Kt határozata;

1.5. A koncessziós szerződés célja
Jelen Módosított Koncessziós Szerződés célja az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város, Tárnok Nagyközség közigaz-
gatási területén már meglévő, a KEOP Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban – továbbiakban 
KEOP Projekt – megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását 
szolgáló víziközművek koncessziós szerződés keretében történő működtetési feltételeinek, valamint a Megrendelő és 
a Koncesszor közötti kapcsolatok részletes szabályozása.

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelők jelen Módosított Koncessziós Szerződésben rögzített jogaikat és kö-
telezettségeiket Koncesszorral szemben külön-külön, a saját településükre vonatkozó sajátosságoknak megfelelő 
mértékben és körben, önállóan gyakorolják, ennek megfelelően, Koncesszor illetve a Koncessziós Társaság is kü-
lön-külön jogosult és köteles Megrendelőkkel szemben, a saját településükre vonatkozó sajátosságoknak megfelelő 
mértékben és körben, a jelen szerződésben rögzített jogait, és kötelezettségeit gyakorolni.

 2. A KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. A koncesszióköteles tevékenység
Jelen Módosított Koncessziós Szerződés tárgya az Érd Megyei Jogú Város, Diósd  Város, Tárnok Nagyközség köz-
igazgatási területén már meglévő, a KEOP projektben megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, 
a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek működtetése az alábbiak szerint:
A koncesszió-köteles tevékenység a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 2. § f) 
pontja szerinti szennyvízelvezető, -tisztító mű üzemeltetése:

 – a folyamatos szennyvízelvezetés, a szennyvíztisztítás, a tisztított szennyvíz elvezetése és elhelyezése, 
mennyiségének és minőségének mérése a vonatkozó előírások szerint, a keletkezett szennyvízisza-
pok kezelése és elhelyezése, a hibaelhárítás, az ügyelet vagy készenlét,

 –  a szennyvízelvezetéssel és – tisztítással kapcsolatos egyéb tevékenység, így különösen: a közszolgál-
tatás igénybevételével járó – külön jogszabályban meghatározott – feltételek vizsgálata, a közüzemi 
díj számlázása és beszedése,

 –  a szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz szennyezőanyag tartalmának rendszeres vizsgálata,
 –  az üzemeltetéssel összefüggő nyilvántartás és adatszolgáltatás.

2.2. A Koncesszor jogai és kötelezettségei
2.2.1. Az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén már a Koncessziós 
Szerződés megkötésekor meglévő, a KEOP projektben  megvalósuló, valamint a Koncessziós Szerződés időtartama 
alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek hasznosítási joga átengedésének időtarta-
ma alatt (azaz a működtetés megkezdésétől – 2012. január 1-jétől – 2036.december 31. napjáig) Koncesszort – 
mint koncessziós jogosultat – terhelő alapvető, a jelen Koncessziós Szerződésben részletezett kötelezettségek:

a. egyösszegű koncessziós díj megfizetése a Koncessziós Szerződés hatályba lépésétől számított 
8 banki munkanapon belül Megrendelők részére a 7.1. pontban megjelölt összegben és ott írt 
részarány figyelembevételével; 

b. a Koncessziós Szerződésben írt feltételek szerinti koncessziós társaság határidőben történő 
létrehozása és működtetése oly módon, hogy a Koncessziós Társaság mindenkor az érvényes 
jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban foglaltaknak megfelelően lássa el üzemeltetési 
tevékenységét;

c. üzemeltetési feltételek megteremtése, és helytállás a szükséges engedélyek  megszerzéséért, ide-
értve a jogerős vízjogi hatósági üzemeltetési engedélyek megszerzését is;

mint nyertes ajánlattevő, koncessziós jogosult (a továbbiakban: Koncesszor), 
és amely szerződés – a részletes rendelkezések szerint kiterjed Koncesszor által létrehozandó társaságra (továb-
biakban: Koncessziós Társaság között (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek), az alulírott napon, az alább 
részletezett feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. A koncessziós pályázati eljárás lefolytatása 
Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelők a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény –továbbiakban Koncesz-
sziós törvény 4.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény vonatkozó 
rendelkezéseire is – a tulajdonukban lévő, illetve abba kerülő érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatorna-
hálózat üzemeltetésére valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló 
víziközművek üzemeltetésére közös koncessziós pályázatot írtak ki 2011-ben.
A Pályázati Kiírás 3. pontja szerint a szerződés tárgya: „Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség, Tárnok Nagy-
község közigazgatási területén már meglévő, az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP 
európai uniós támogatással megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és 
tisztítását szolgáló víziközművek koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetése.” 

1.2. A koncessziós pályázat nyertese
A Koncessziós törvény szerint lefolytatott koncessziós pályázati eljárás nyertese a 2011. év december 30. napján 
megtartott eredményhirdetés alapján a Koncesszor lett, amelyre tekintettel Szerződő Felek Koncessziós Szerződést 
kötöttek, amelynek elválaszthatatlan részét képezik a hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Koncessziós Szer-
ződés).

1.3. A Koncessziós Szerződés módosítása
Felek rögzítik, hogy a Koncessziós Szerződés megkötését követően a Koncessziós Társaság működésére, gaz-
dálkodási eredményeire kihatást gyakorló jogszabályi változásokra – különösen a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény („Vksztv.”), és az annak végrehajtására  kiadott, a víziközmű-szolgáltatásról szó-
ló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet 
(„Vhr.”) hatályba lépésére – tekintettel, a jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt koncessziós szer-
ződést (a továbbiakban „Módosított Koncessziós Szerződés”) fogadják el azzal, hogy a Módosított Koncessziós 
Szerződés hatályba lépésének napjával mindenben, teljes körűen a 2011.december 30-án aláírt Koncessziós 
Szerződés helyébe lép.

1.4. Értelmező rendelkezések
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Módosított Koncessziós Szerződés szerinti

 – közüzemi szolgáltatás, közüzemi közszolgáltatás, közszolgáltatási tevékenység alatt,  a Vksztv. szerinti vízi-
közmű-szolgáltatás,

 – közüzemi szolgáltató, közüzemi közszolgáltató, üzemeltető alatt a Vksztv. szerinti víziközmű-szolgáltató,
 – közüzemi díj, közüzemi szolgáltatási díj, szolgáltatási díj alatt a jelen Módosított Koncessziós Szerződés sze-

rinti Szolgáltatási Díj,
 – víziközmű fejlesztés, víziközmű-beruházás alatt, a Vksztv. szerinti  víziközmű-fejlesztés

fogyasztó alatt a Vksztv. szerinti felhasználó értendő.
1.4. Felhatalmazások

Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Módosított Koncessziós Szerződés aláírása a Megrendelők részéről aláb-
bi képviselő-testületi határozataiban foglalt felhatalmazás alapján történik:  
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2.4.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy Koncesszor rendelkezésére bocsátott víziközművek működetésével a jelen Kon-
cessziós Szerződés alapján végzendő, közműves szennyvízelvezetés és tisztítás (együtt szennyvízkezelés) közüzemi 
közszolgáltatásnak minősül. Koncesszor a fentiek ismeretében a jelen Koncessziós Szerződés aláírásával vállalja a 
közüzemi közszolgáltatás jelen szerződés szerinti teljesítését/ellátását.
2.4.6. Felek rögzítik, hogy a Koncessziós Társaság, mint víziközmű-szolgáltató tekintetében Koncessziós Társa-
sággal kapcsolatos hatósági feladatokat a Vksztv-ben foglalt kivételekkel, jelen Módosított Koncessziós Szerződés 
aláírásakor a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal („MEKH” vagy ,,Hivatal”) látja el.

3. A KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS HATÁLYA

3.1. Területi hatály 
A jelen Koncessziós Szerződés szerinti feladatok területi hatálya Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város, Tárnok 
Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
A jelen Koncessziós Szerződés alapján, a jelen szerződés területi hatálya alá tartozó, és a szennyvízközmű-háló-
zatba bekötött ingatlanok tulajdonosai, illetve egyéb jogcímen használói (továbbiakban együtt: felhasználók) részére 
végezhető közüzemi közszolgáltatás.

3.2. Alanyi hatály (érintett személyi kör)
A jelen Koncessziós Szerződés Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén 
élő lakosságot (állandó és ideiglenes tartózkodásúakat egyaránt), valamint azon intézményeket, gazdálkodó szer-
vezeteket érinti, amelyek székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek az érintett közigazgatási területen.

3.3. A szerződés tárgyi hatálya
A jelen Módosított Koncessziós Szerződésben meghatározott koncesszióköteles tevékenység – a víziközmű szolgál-
tatási tevékenységek közül – kizárólag a Vksztv. szerinti közműves szennyvízelvezetés és -tisztítási (ide nem értve a 
tüzivíz-biztosítást) víziközmű-szolgáltatásra terjed ki.

3.4. Időbeli hatály, a koncesszió időtartama
 – A jelen Módosított Koncessziós Szerződést Szerződő Felek határozott időre, 2036. december 31. napjáig 

kötik.
 – A jelen Módosított Koncessziós Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek egyidejű 

aláírásának napjával. 
 – A jelen szerződés hatályát veszti minden egyéb jogcselekmény nélkül a határozott időtartam lejártakor, még-

pedig azzal, hogy a létesítmények ezt követően is alkalmasak legyenek a vonatkozó közfeladatok (közszolgál-
tatás) megfelelő ellátására. 

 – A közszolgáltatási tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. június 25. napja. A közszolgáltatási tevé-
kenység befejezésének és a Koncessziós Szerződés megszűnésének napja: 2036. december 31. napja.

4. ÖNKORMÁNYZATI KÖZMŰVAGYON

4.1. A közművagyon meghatározása
Megrendelők közigazgatási területének ellátását szolgáló szennyvízközmű-vagyon meghatározása az alábbi:
A Megrendelők közművagyonát képező vezetékek és hálózati tartozékaik, valamint azon szerelvények összessége, 
amelyek lehetővé teszik a szennyvíz összegyűjtését, az épített környezetből való elvezetését, esetleges tárolását és keze-
lés után a befogadóba való bevezetését. Ez a vagyon tartalmaz minden rögzített vagy helyhez nem kötött műtárgyat 
és berendezést, amely szükséges a szennyvízelvezetési szolgáltatás biztosításához, illetve amely elősegíti a rendszer 
optimális és megbízható működését (pl.: átemelők, elektromos berendezések, adatátviteli berendezések és vezérlések, 
szennyvíztisztító berendezések, tartalék-áramforrások, stb.).

d. a meglévő és a KEOP Projekt keretében, illetve később megépítendő teljes szennyvízkezelő 
rendszer átvétele, és jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő működtetése (üzemeltetés, 
fenntartás, karbantartás) közszolgáltatóként az üzemeltetési (működtetési) időszak lejártáig.

2.2.2. Koncesszor a koncesszió-köteles tevékenység gyakorlásának jogát Megrendelők hozzájárulása nélkül másra 
nem ruházhatja át, valamint azt más gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként nem viheti be.
2.2.3. Koncesszor felelősségének határai: felelősségének korlátozása vagy kizárása hiányában sem köteles Koncesz-
szor az olyan károk megtérítésére, melyek a Koncessziós Társaság tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok 
következményei, azzal, hogy ilyen esetben Koncesszor köteles biztosítani azt, hogy

a. a Koncessziós Társaság a közüzemi szolgáltató cégektől elvárható fokozott gondosság követel-
ményei szerint tegyen eleget a jelen Koncessziós Szerződésben vállalt kötelezettségeinek;

b. legjobb szakmai tudása szerint mindent megtegyen a jelen Koncessziós Szerződésben foglalt 
szakmai irányítás körébe tartozó kötelezettségeik teljesítéséért.

2.3. Megrendelők jogai és kötelezettségei
2.3.1. A Szerződő Felek a Koncessziós Szerződés aláírásakor az alábbiakban állapodtak meg: 
A Koncessziós Szerződésben, a Megrendelők kötelezettséget vállaltak arra, hogy a szerződés időtartama alatt, 
a  Koncessziós Szerződés 2. számú, illetve 3. számú mellékletében rögzített díjképlet szerint, az aláíráskori 
Koncessziós Szerződés 7.6. pontja valamint 2. számú melléklete szerint előírtaknak megfelelően fogják 
megállapítani a tárgyévi Szolgáltatási Díjat,
2.3.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2.3.1 pontban meghatározott feltételek a jelen egységes szerkezetű, 
Módosított Koncessziós Szerződésben foglaltak szerint módosulnak.

Megrendelők tájékoztatják Koncesszort, hogy a KEOP támogatás elfogadásakor vállalták a közcsatorna kötelező 
igénybevételének előírására irányuló intézkedést.

2.4. A koncesszió kizárólagossága, a hasznosítási jog (közszolgáltatási kötelezettség) átengedése, átvállalása
2.4.1. Megrendelők az önkormányzati feladat-ellátási körükbe tartozó települési szennyvíz-kezelési közszolgáltatás 
megszervezéséről a jelen Koncessziós Szerződés aláírásával gondoskodnak. Koncesszor a lefolytatott koncessziós 
pályázati eljárás alapján jogosult és egyben köteles is e közszolgáltatási feladat ellátására.
2.4.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés alapján, a Koncesszióról szóló 1991. évi XVI. 
törvény 14.§-ra figyelemmel, Koncesszor a működtetés megkezdésétől, a jelen Koncessziós Szerződés megszűnéséig, 
a szerződés területi határain belül, közüzemi közszolgáltatás céljából koncessziós díjjal ellentételezett kizárólagos 
joggal jogosult működtetni (ideértve az üzemeltetéshez és fenntartáshoz szükséges munkák és feladatok elvégzését is) 
a jelen Koncessziós Szerződés alapján részére a közüzemi közszolgáltatás ellátása céljából átadott szennyvízelvezető 
és- kezelő víziközmű rendszereket. A kizárólagos jog vonatkozik az előbbieken belül – különösen, de nem kizáró-
lag – az ügyfélszolgálati feladatokra, a karbantartási és a korszerűsítési munkák elvégzésére, továbbá az ezekhez 
és a koncesszióba vett szennyvízközműveknek a felújítási és pótlási munkáihoz kapcsolódó műszaki előkészítési és 
lebonyolítási feladatokra.
2.4.3. A Koncesszor kizárólagos joggal biztosítja a Megrendelők  közigazgatási területén keletkező szennyvizek 
elvezetését és tisztítását a kapacitások határáig oly módon, hogy Koncesszor jogosult a szennyvíz elvezető rendszerek 
és tisztító létesítmények működtetésének racionalizálására, optimalizálására úgy, hogy Megrendelőknek a létesít-
ményekkel összefüggő egyéb kötelezettségeit és jogait ne csorbítsa. Koncesszor a víziközmű eszközök kapacitásának 
legteljesebb kihasználása érdekében a rendelkezésre álló források erejéig köteles minden, nemzetközi tapasztalatok 
alapján megtehető és elérhető műszaki fejlesztést kezdeményezni, a rendelkezésre álló pénzügyi korlátok figyelembe 
vételével.
2.4.4. Megrendelők kijelentik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés időtartama alatt, Érd Megyei Jogú Város, Diósd 
Város, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén, Érd Megyei Jogú Város, Diósd Város, Tárnok Nagyközség ön-
kormányzatának képviselő-testületei más gazdálkodó szervezet részére a szennyvízelvezetési és tisztítási közüzemi 
szolgáltatás végzésének jogát nem kívánják átengedni.
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igény. A Koncessziós Társaság a működtetési időszak lejártakor köteles nyilatkozatot adni továbbá arra 
vonatkozóan, hogy az általa üzemeltetett létesítmények műszaki és környezeti állapota a jogszabályi 
előírásoknak maradéktalanul megfelel. A visszaszolgáltatáskor az átadásra kerülő közműveket a 6.6.1. pont 
szerinti eszköznyilvántartás, szakági műszaki közműnyilvántartások szerint, mindenkor hatályos jogszabályi 
előírások betartásával adja át. 
4.5.2. A koncesszió-köteles tevékenységgel összefüggésben létrejött önkormányzati törzsvagyonnak minősülő va-
gyontárgy rendeltetésszerű használatát elősegítő vagyontárgyak (működtető vagyon) üzembe helyezésük után a 
Koncessziós Társaság tulajdonába kerülnek, 

5. A KONCESSZIÓS TÁRSASÁG

5.1. A koncessziós társaság megalapítása
5.1.1. A Koncesszor a Koncessziós Szerződés aláírásától számított 90 napon belül köteles létrehozni – és az annak 
bejegyzésére irányuló kérelmet az illetékes cégbíróságon előterjeszteni – az alábbiakban meghatározott tulajdonosi 
struktúrával és feltételrendszer mellett belföldi székhelyű korlátolt felelősségű társaságot (továbbiakban: Koncessziós 
Társaság), amely Koncessziós Társaság a Koncessziós Szerződésben rögzített feltételrendszer mellett válik jogosulttá 
a koncessziós tevékenység folytatására és a koncessziós jog gyakorlására. Koncesszor a  szerződésben kötelezettséget 
vállalt arra vonatkozóan, hogy a Koncessziós Szerződésben rögzített követelményeket a Koncessziós Társaság Tár-
sasági szerződésében érvényesíti. Koncesszor koncessziós szerződésből eredő valamennyi joga és kötelezettsége – a 
Koncessziós Szerződésben külön meghatározott kivételekkel – átszáll ezen Koncessziós Társaságra.
5.1.2. Megrendelők jogosultak a társasági szerződés aláírását a 7.1. pont szerinti egyösszegű koncessziós díj befize-
téséhez kötni. A Koncessziós Társaság bejegyzésének elmaradása a Koncessziós Szerződés Megrendelők részéről 
történő, azonnali hatályú felmondását eredményezi, kivéve, ha a mulasztás a Megrendelők felróható magatartásával 
összefüggésben következik be.

5.2. A Koncesszor egyetemleges felelőssége
5.2.1. Koncesszor kötelezettséget vállal arra, hogy leg jobb tudása szerint biztosítja a Koncessziós Társaság műkö-
dését, valamint a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben és a Koncessziós Társaság társasági szerződésében 
meghatározott célok elérését. Koncesszor ezen kötelmét a a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben, valamint a 
kapcsolódó dokumentumokban meghatározott módon, a Koncessziós Társaság irányításában betöltött szerepében, 
valamint – taggyűlési felhatalmazás esetén – tagi mellékszolgáltatás nyújtásán keresztül teljesíti.
5.2.2. A Koncessziós Társaság és Koncesszor a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben a Koncessziós Társaság 
terhére rögzített kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek.
5.2.3. A Koncessziós Társaság – Koncesszor egyetemleges felelősségvállalása mellett – a koncessziós tevékenység el-
látásával kapcsolatban, harmadik személyekkel szemben felmerülő kártalanítási, kártérítési és egyéb kötelezettségek 
teljesítéséért kizárólagos felelősséggel tartozik.

5.3. A Koncessziós Társaság törzstőkéje
A Koncessziós Társaság törzstőkéje 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint, mely az alapításkor rendelkezésre bo-
csátott pénzbeli betétből áll.

5.4. A Koncessziós Társaság részesedések és szavazati arányai
5.4.1.  A társaság tagjai, és a Koncessziós Társaságban kialakuló részesedési, szavazati aránya a következő:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata:  62%  6.200.000,-Ft
Diósd Város Önkormányzata  6%    600.000,-Ft
Tárnok Nagyközség Önkormányzata 6%     600.000,-Ft
Koncesszor(ok): 26%  2.600.000,-Ft
5.4.2. Koncesszor(ok) tudomásul veszi, hogy Megrendelők részesedésének mértéke nem csökkenhet a fenti többségi 
arányok alá. Koncesszor(ok) egy üzletrészre jogosult(ak).

4.2. A Közművagyon átadása 
4.2.1. A Koncessziós Szerződésben az önkormányzatok, mint Megrendelők rögzítették, hogy a Koncessziós Szer-
ződés mind a 2012. január 1-én tulajdonukban lévő, mind pedig az ezt követően, a koncessziós időtartam alatt 
tulajdonukba kerülő szennyvízközművek,, valamint a szennyvízközművek üzemeltetéséhez szükséges valamennyi 
vagyontárgy koncessziós üzemeltetésére készült és annak előírásait tartalmazza.
4.2.2. A Koncessziós Szerződés megkötésekor már megépült és működő, szennyvízelvezetést és tisztítást 
biztosító létesítmények az Érd és Térsége Víziközmű Kft üzemeltetésében voltak. Az Érd és Térsége Víziközmű 
Kft köteles volt az üzemeltetésében lévő szennyvízközmű-vagyont tételes lista szerint a Megrendelők részére 
visszaadni, akik azt szintén tételes lista szerint a Koncessziós Társaság részére átadták. A jelenlegi üzemeltetőt 
megillető üzemeltetési jog megszűnésének napja: a Koncessziós Társaság általi üzemeltetés megkezdését 
megelőző, utolsó naptári nap, amely nappal átadásra kerül a jelen Koncessziós Szerződés mellékletében 
megfelelően a Megrendelőket illető már meglévő vagyon. 
4.2.3. A Koncessziós Szerződés megkötésekor folyó beruházás során épülő létesítmények műszaki átadás-
átvételi eljárása során a Megrendelők képviseletében a Koncessziós Társaság köteles eljárni. A Koncessziós 
Társaság ezen eljárás során a mindenkori számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően leltár szerint köteles 
a létesítményeket átvenni, és ezt követően – a vagyonba vétel érdekében – a létesítményeket az üzembe helyezés 
napjával egyidejűleg a Megrendelők tulajdonába adni, az átadás-átvételi eljárás során keletkezett okiratok 
egyidejű átadásával. 
A Koncessziós Szerződés megkötésekor meglévő közművagyonnak a részletes meghatározását a jelen Módosított 
Koncessziós Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.2.4. Megrendelők tájékoztatják a Koncesszort, hogy a Koncessziós Szerződés megkötésekor 
 – a szennyvízkezelési közüzemi közszolgáltatással érintett lakosok száma összesen:83004 fő, melyen belül: 
 – Érd Megyei Jogú Város: 65034 fő 
 – Tárnok Nagyközség: 9140 fő
 – Diósd Nagyközség: 8830 fő
 – a szennyvízkezelési közüzemi közszolgáltatással érintett területen a Koncessziós Szerződés megkötésekor  

prognosztizált keletkező szennyvíz várható mennyisége 2016-tól: 3.400.000,- m3/év.
Érd Megyei Jogú Város: 2.550.000,- m3/év
Tárnok Nagyközség: 420.000,-m3/év
Diósd Nagyközség: 430.000,- m3/év

4.3. Szolgalmi jogok, engedélyek
Az önkormányzati tulajdonú víziközmű létesítmények rendezetlen szolgalmi, illetve használati jogi kérdéseit Meg-
rendelők rendezik Koncesszor szakmai közreműködésével, amely tartalmazza a szolgalmi/használati jogok ke-
letkezésére szolgáló dokumentáció összeállítását a szakmai – műszaki munkarésszel és a jogi munkarésszel, és 
előterjesztést a kért intézkedésre. 
Ha a közterület határainak módosítása miatt bármely meglévő szennyvízvezeték magánterületre kerül, a Megren-
delők kötelesek szolgalmi, illetve használati jogot bejegyeztetni a területre, illetve megfizetni (vagy megfizettetni) a 
közmű áthelyezés költségeit. Ugyanez vonatkozik a magánterületen átmenő szennyvízvezetékek, valamint tartozé-
kaik esetére is.

4.4. Megrendelők tulajdonában lévő létesítmények megterhelhetősége
Koncesszor nem jogosult a Megrendelők tulajdonában és Megrendelőktől átvett, a Koncessziós Társaság birtoká-
ban, használatában és üzemeltetésében lévő létesítmények megterhelésére.

4.5. A közművagyon visszaszolgáltatása 
4.5.1. A működtetési időszak lejártakor a Koncessziós Társaság olyan állapotban köteles Megrendelők részére 
visszabocsátani a létesítményeket, hogy azok alkalmasak legyenek a vonatkozó közfeladatok (közszolgáltatás) 
megfelelő ellátására, és azokon ne legyen harmadik felet megillető kötelezettségvállalás, egyéb teher vagy 
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5.7. A szavazásra vonatkozó szabályok
5.7.1. Megrendelők kötelezik magukat, hogy a Koncessziós Társaság Taggyűlésén a következő pontokban írtak 
szerint együtt szavaznak a Koncesszor képviselőjével:

a. A Koncessziós Társaság ügyvezetőjének kinevezése és visszahívása, díjazásának megállapítása, 
munkáltatói jogok gyakorlása.

b. A Koncessziós Társaság öttagú Felügyelő Bizottságában a Koncesszor által jelölt két tag kine-
vezése és visszahívása.

5.7.2. Koncesszor kötelezi magát, hogy a Koncessziós Társaság Taggyűlésén a következő pontokban együtt szavaz 
Megrendelők képviselőivel:

a. A Koncessziós Társaság öttagú Felügyelő Bizottságában a Megrendelők által jelölt három tag 
kinevezése és visszahívása.

b. A Felügyelő Bizottság elnökének jelölése
c. A könyvvizsgáló kijelölése.

5.7.3. Az alább meghatározott esetekben, a Taggyűlés 75%-ának igen szavazata szükséges:
a. a Koncessziós Társasági szerződés módosítása (kivéve, amikor a taggyűlés egyhangú határo-

zatára van szükség, hogy kötelezettség növeléséről, új kötelezettség megállapításáról, illetőleg 
egyes tag jogainak csorbításáról rendelkezzen);

b. a pótbefizetés elrendelése veszteségek esetére;
c. a pótbefizetés teljesítésére határidő megállapítása;
d. a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Koncessziós Társasággal való egyesü-

lés, a Koncessziós Társaság megszűnésének elhatározása;
e. a törzstőke felemelése, leszállítása;
f. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználá-

sára vonatkozó döntést;
g. a Koncesszorhoz tartozó Koncessziós Társasági tag és a Koncessziós Társaság között kötendő 

Mellékszolgáltatásokra irányuló szerződések megkötése és módosítása
h. az üzletrész kívülállóra történő átruházása kizárólag adásvételi szerződés útján;
i. a Koncessziós Társaság tevékenységének megváltoztatása;
j. mindazok az ügyek, amelyeket a Ptk. ide sorol;
k. az éves üzleti terv elfogadása
l. a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének megállapítása, ha a Vksztv. eltérően nem ren-

delkezik
m. a számviteli politika elfogadása

5.8. Az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések
A Koncessziós Társaság ügyvezetője csak természetes személy lehet.
Az ügyvezetőnek a Koncessziós Társaságnál végzendő feladatai tekintetében – amennyiben azt munkaviszonyban 
látja el – a munkáltatói jogokat a Koncessziós Társaság Taggyűlése gyakorolja. E feladatokat a Koncessziós Társa-
ság és az ügyvezető között szerződésben kell rögzíteni.

5.9. A felügyelő bizottságra vonatkozó rendelkezések
A Koncessziós Társaság felügyelő bizottsága (a továbbiakban: Felügyelő Bizottság) öt tagból áll, három tagot Meg-
rendelők, kettő tagot pedig Koncesszor jelöl.
A Felügyelő Bizottság elnökét 5 évre a Felügyelő Bizottsági tagok választják.
A Felügyelő Bizottság elnöke Megrendelők által jelölt Felügyelő Bizottsági tagok közül kerül ki.

5.4.3. Szerződő Felek vállalták, hogy a fenti tulajdonosi részesedésüknek megfelelő vagyoni hozzájárulásukat Kon-
cessziós Társaság társasági szerződésének aláírásával egyidejűleg a Koncessziós Társaság rendelkezésére bocsátják. 
5.4.4. Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában Koncesszor(ok) nem ruházhatja át, és nem terhelheti meg a Kon-
cessziós Társaságban lévő üzletrészét és semmilyen, a jelen Koncessziós Szerződés hatálya alá tartozó, az üzletré-
szére vonatkozó jogot.

5.5. A Koncessziós Társaság osztalékaránya
A Koncessziós Társaság tagjai, és a Koncessziós Társaságban kialakuló osztalékarány a következő:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata:  20,94 %
Diósd Város Önkormányzata: 2,03 %
Tárnok Nagyközség Önkormányzata:   2,03 %
Koncesszor: 75,00 %.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Koncessziós Társaságban az osztalék nem kerül limitálásra.

5.6. A taggyűlés kizárólagos hatásköre
A Koncessziós Társaság Taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vo-
natkozó döntést

 – a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése 
 – osztalékelőleg fizetésének elhatározása
 – üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése
 – a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat
 – a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása 
 – az ügyvezető igazgató megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyve-

zető igazgató a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása
 – a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk, díjazásuk megállapítása
 – a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása
 – az olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, az ügyvezető igazgatójával, 

vagy annak közeli hozzátartozóival köt, illetőleg a mindenkori jegyzett tőke 25 %-át meghaladó szerződések jó-
váhagyása, kivéve a társaság alapszolgáltatás működtetéséhez szükséges szerződések megkötésének jóváhagyását

 – az alapításért felelős tagok, az ügyvezető igazgató és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igé-
nyek érvényesítése

 – a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása
 – a társasági szerződés módosítása
 – az éves üzleti terv jóváhagyása
 – a társaság hitelfelvételének előzetes jóváhagyása
 – a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének megállapítása, ha a Vksztv. eltérően nem  rendelkezik,
 – a Koncesszorhoz tartozó Koncessziós Társasági tag és a Koncessziós Társaság között kötendő Mel-

lékszolgáltatásokra irányuló szerződések megkötése és módosítása
 – a számviteli politika elfogadása
 – elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
 – a Ptk. XXIV. fejezete rendelkezéseiben meghatározott esetekben rendelkezés az üzletrészről;
 – eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
 – az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés   tervezetének tartal-

máról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; 
 – tagok, az ügyvezető igazgató, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések 

érvényesítése;
 – az üzletrész kívülállóra történő átruházásánál a beleegyezés megadása.
 – mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy jelen társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskö-

rébe utal.
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6.3. Elkülönített Alap 
6.3.1. Megrendelők a koncesszióba adott víziközművek fejlesztési  forrásainak biztosítására településenként elkülö-
nített Alapot (továbbiakban: Alap) hoznak létre, amelyek bevételei (pénzeszközei) Megrendelők (települési önkor-
mányzatonként elkülönítve) tulajdonát képezik.
Az Alapokat Megrendelők kezelik, Megrendelők bankjánál vezetett elkülönített bankszámlán.
6.3.2. Az Alapok bevételei:

a. a víziközmű létesítmények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság által meg-
fizetendő, a jelen Koncessziós Szerződés 6.3.1. pontja szerint Megrendelők által e célra nyitott 
Alapban elhelyezett (Érd esetében Bank által kijelölt ESCROW befizetésgyűjtő számlán ke-
resztül befolyó), a 7.2. pont rendelkezéseinek megfelelően kiszámított eszközhasználati díjnak 
az a része, amely a víziközművek fejlesztési céljából kerül megállapításra az eszközhasználati 
díjban, és amelyet kizárólag víziközmű-fejlesztésre lehet fordítani;

b. a víziközmű létesítmények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság által meg-
fizetendő, a jelen Koncessziós Szerződés 6.3.1. pontja szerint Megrendelők által e célra nyitott 
Alapban elhelyezett (Érd esetében a Bank által kijelölt ESCROW befizetésgyűjtő számlán ke-
resztül befolyó) a 7.2. pont rendelkezéseinek megfelelően kiszámított eszközhasználati díjként 
megfizetendő díjnak az a része, amely a víziközművek fejlesztésével összefüggő adósságszolgá-
lat fedezeteként kerül megállapításra és amelyet kizárólag adósságszolgálat teljesítésére lehet 
fordítani;

c. a Koncessziós Társaság által, a Vksztv. előírásai szerint beszedett víziközmű-fejlesztési hozzá-
járulások, amelyek kizárólag a szennyvíz-közművek felújítására, rekonstrukciójára, fejlesztésére 
fordíthatóak.

d. a víziközmű létesítmények fejlesztésére befizetett egyedi, társulási hozzájárulások, csatlakozási 
díjak, építési célú állami és európai uniós céltámogatások;

e. az Alapok felhasználható pénzeszközeinek befektetéséből származó kamat;
f. Megrendelők által adott egyéb támogatás;
g. Megrendelők részesedése a Koncessziós Társaság nyereségéből, 
h. minden egyéb beruházási célú hozzájárulás, pályázaton elnyert forrás;
i. a víziközmű társulatok által átadott pénzeszközök.

6.3.3. Az Alapok bevételeit az adósságszolgálatba kerülő részen felül, kizárólagosan a koncesszióba adott és a Módo-
sított Koncessziós Szerződés aláírását követően átadásra kerülő szennyvíz-közműhálózat és kapcsolódó műtárgyak, 
berendezések fejlesztésére kell fordítani, a MEKH által elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv figyelembe vételével.

6.4. Gördülő Fejlesztési Terv
6.4.1. A Koncessziós Társaság köteles a Vksztv. 11.§ (2) bekezdése alapján, a Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási 
és Pótlási Tervét a Vksztv. és a Vhr. vonatkozó rendelkezései szerint évente elkészíteni és benyújtani, a MEKH 
részére a Vksztv.-ben meghatározott határidőben. (Jelenleg minden év szeptember 15-ig.) 
6.4.2. A Koncessziós Társaság köteles a Gördülő Fejlesztési Tervnek a – Vksztv. 11.§ (2) bekezdése alapján a Meg-
rendelők elkészítési és benyújtási kötelezettségi körébe tartozó – Beruházási Tervére vonatkozó javaslatát elkészíteni 
és azt, az abban foglaltakkal való egyetértő nyilatkozatával együtt Megrendelők részére legkésőbb a tárgyévet meg-
előző év július 10. napjáig megküldeni. Megrendelők kötelesek a – Koncessziós Társaság javaslatának figyelembevé-
telével kidolgozott – Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervét a Koncessziós Társaságnak legkésőbb a tárgyévet 
megelőző év augusztus 10. napjáig véleményezés céljából megküldeni. A Koncessziós Társaságnak a kézhezvételtől 
számított 30 nap áll rendelkezésre a véleményezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a MEKH részé-
re jóváhagyásra benyújtott terv mellékletét képezi.
6.4.3. A Gördülő Fejlesztési Terv készítés elveinek összhangban kell állnia a Koncessziós Pályázat nyertes ajánlatá-
val és a KEOP Projekthez készített és elfogadott pénzügyi költség-haszon elemzéssel (továbbiakban: CBA).
6.4.3. A Gördülő Fejlesztési Terv tartalmazza a tervezett fejlesztések finanszírozási igényét és forrásának megjelö-
lését is.

5.10. A Könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezések
Szerződő Felek rögzítik, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult delegálni a Koncessziós Társaság 
felé könyvvizsgálót.

5.11. Koncessziós Társaság megszűnése 
5.11.1. A jelen Koncessziós Szerződés meghatározott koncessziós időtartam lejártakor vagy a koncessziós szerző-
désnek más okból történt jogutód nélküli megszűnése esetén (9. pont) legkésőbb az azt megállapító jogerős bírósági 
határozat közlésétől számított harminc napon belül a koncessziós társaság tagjai (részvényesei) kötelesek a végel-
számolást lefolytatni, melynek elmulasztása esetén a cégbíróság hivatalból intézkedik a jogutód nélküli megszűnés 
jogkövetkezményeinek érvényesítéséről.
5.11.2. A Koncessziós Társaság jogutód nélküli megszüntetése esetén a tagok (részvényesek) részére az őket megil-
lető vagyonmaradványt csak abban az esetben lehet kiszolgáltatni (kifizetni), ha az önkormányzat a tulajdonában 
levő vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átadását igazolta, kivéve, ha a kizárólagos önkormányzati 
törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgy üzembe helyezésére ezen időpontig nem került sor.
5.11.3. A Koncessziós Társaság fizetésképtelenség miatt történő felszámolása a koncessziós szerződés megszűnését 
is jelenti.
5.11.4. Ha a Koncessziós Társaságot bíróság felszámolási eljárás során megszünteti, a Megrendelők által a társa-
ság használatába adott vagyontárgyak a hitelezői követelések kielégítésének fedezetéül nem szolgálhatnak, azt a 
felszámoló köteles a Megrendelők részére kiszolgáltatni. A felszámolási vagyon értékesítése során Megrendelőket a 
törzsvagyonnak minősülő vagyontárgy rendeltetésszerű használatát elősegítő, és a Koncessziós Társaság vagyonába 
kerülő vagyon vonatkozásában elővásárlási jog illeti meg.

6. MŰKÖDTETÉSI FELTÉTELEK

6.1. Az ellátandó közszolgáltatás, mint közfeladat részletes meghatározása
A Koncessziós Társaság által jelen Koncessziós Szerződés alapján ellátandó közszolgáltatás: a Koncessziós Szer-
ződés megkötésének időpontjában a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. 
(IV.5.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerint, 2011. december 31. napjától a Vksztv., valamint 2013. már-
cius 01. napjától a Vhr. és a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet (Víziközmű 
üzemeltetési rendelet) szerint a jelen Koncessziós Szerződés szerinti szennyvízelvezető, és -tisztító vízi létesítmé-
nyeknek – továbbiakban együtt szennyvízközműveknek – a Megrendelők közigazgatási  területén és a koncessziós 
időszak lejártáig történő szakszerű, a hatályos jogszabályoknak megfelelő üzemeltetése.

6.2. A koncesszióba vett vagyon/eszközök működtetésével kapcsolatos rendelkezések
6.2.1. A Koncessziós Társaság köteles a használatába vett létesítményekkel felelős módon, a szakmai irányításra ki-
jelölt társaságtól elvárható fokozott gondossággal, rendeltetésszerűen gazdálkodni, állagmegóvásukról gondoskodni. 
Az e kötelezettség megszegésével okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint felel.
6.2.2. A Koncessziós Társaság köteles a használatába vett létesítmények megóvásáról gondoskodni, a létesítmények 
megóvása érdekében tett, halaszthatatlan intézkedéseiről Megrendelőket írásban tájékoztatni. A Megrendelők és 
Koncessziós Társaság kötelesek a másik felet értesíteni azon biztosítási káreseményekről, amelyek a Megrendelők 
vagyonával kapcsolatban következtek be.
6.2.3 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetésbe vett víziközműveken végzett fejlesztési 
tevékenység, valamint a fejlesztés fogalma alatt a Vksztv-ben meghatározott fogalmat értik, vagyis víziközműre 
irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenységet, mely célja szerint új víziközmű létesítését, a meglévő 
víziközmű bővítését, rekonstrukcióját és pótlását is magába foglalhatja.
Szerződő Felek rögzítik, hogy, az önkormányzati tulajdonú víziközmű eszközök felújítása, rekonstrukciója és fej-
lesztése Megrendelők feladata.
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6.5.6.3. A munkák átvétele után az átadott rendszer megvalósulási dokumentációja átadásával az illetékes 
önkormányzat a beruházást a Koncessziós Társaságnak üzemeltetésre átadja. 

6.5.6.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Hivatal által elfogadott, Gördülő Fejlesztési Tervben 
szereplő, és Megrendelők érdekkörében felmerülő okból elmaradt fejlesztések következményeiért Megrendelők 
mentesítik a Koncessziós Társaságot a harmadik személyekkel szemben fennálló minden felelősség alól. 
Szerződő Felek rögzítik, hogy nem tekintik a Megrendelők érdekkörében felmerülő oknak azt, ha a Koncessziós 
Társaság neki felróható módon kötelezettségszegően nem tett eleget határidőben az eszközhasználati díj 
fizetési kötelezettségének, és a Megrendelők Alapjának ezen okból nem volt forrása az eszközhasználati díj 
terhére megállapított  fejlesztések elvégzésre. 

6.6. Koncessziós Társaság nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége
6.6.1. A Koncessziós Társaság köteles az általa használt/üzemeltetett létesítmények műszakilag és gazdaságilag 
szükséges részletezettségű eszköznyilvántartását és tételes leltárt vezetni, melyben szerepel legalább:

a. megnevezés, műszaki jellemzők, leltári szám
b. a nagyobb hibaelhárítások és karbantartások létesítményenkénti nyilvántartása, mely tartal-

mazza legalább a hibaelhárítás helyét, idejét, műszaki jellemzőit,
c. a felújítás, rekonstrukciók létesítményenkénti nyilvántartása, amely tartalmazza legalább a fel-

újítás, rekonstrukció helyét, idejét, műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat,
d. a felújítás, rekonstrukció aktiválási értékét és az aktiváló személy megjelölését, az alvállalkozók 

megnevezését, díjazását,
e. a beruházások nyilvántartását, amely tartalmazza legalább a beruházás helyét, idejét, műszaki 

jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat, költségnemek szerint, az aktiválás értékét és az aktiváló 
személy megjelölését, a vállalkozók megnevezését, díjazását.

6.6.2. A Koncessziós Társaság köteles évente, az üzleti évről készült beszámoló mellékleteként – Megrendelők tulaj-
donviszonyai szerint megbontásban – műszaki beszámolót készíteni, amelyben fel kell tüntetni a koncesszióba vett 
szennyvíz-közművek üzemeltetését és műszaki állapotát jellemző adatokat: 

a. a felhasznált erőforrások mennyisége az alábbi bontásban:
 – igénybe vett villamos energia,
 – igénybe vett gázenergia,
 –  igénybe vett szolgáltatások szolgáltatónkénti, alvállalkozói teljesítmények, alvállalkozók 

szerinti bontásban, értékben, feladatleírásban
b. csatornahálózatra vonatkozóan:

 –  üzemeltetett csatornahossz, azon belül gravitációs, nyomott, szívott, egyéb, átmérő, kor és 
anyag szerint

 – az elvezetett szennyvíz mennyisége, azon belül lakosságtól, egyéb szervezetektől
 – kiemelt csatornaiszap mennyisége
 – bekötések száma, fogyasztók száma
 – tisztított csatornahossz
 – vizsgált csatornahossz
 – javított csatornahossz
 – dugulás elhárítás száma
 – elöntések száma

c. átemelő telepekre vonatkozóan:
 – energia felhasználás,
 – üzemzavarok száma,
 – nagyobb karbantartások, javítások,
 – dugulások száma,
 – szívótér tisztítások száma, kiemelt iszap mennyisége.

d. tisztítótelepre vonatkozóan:

6.4.4. A Gördülő Feljesztési Terv az eszközök tulajdonosai és a víziközmű alrendszerek szerinti bontásban a Vhr. 
szerinti ütemezésben és követelményeknek megfelelően tartalmazza a megvalósítani tervezett víziközmű-fejleszté-
seket, minden évben gördülő tervezési móddal, műszaki tartalom, költség előirányzat és időbeli ütemezés meghatá-
rozásával. A tervben elő kell irányozni a váratlan, előre nem tervezhető meghibásodások következtében szükségessé 
váló fejlesztési munkák elvégzését is.  
6.4.5. A Koncessziós Társaság, a Gördülő Fejlesztési Tervnek az általa a MEKH részére benyújtandó Felújítási 
és Pótlási Tervét minden év _július 31. napjáig köteles a Megrendelők részére véleményezés céljából megküldeni. 
6.4.6. a Hivatal részére benyújtani tervezett Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervére vonatkozóan a 
Megrendelők a Koncessziós Társaság részére, a Megrendelők által módosított Beruházási Tervére vonatkozóan a 
Koncessziós Társaság a Megrendelők részére annak kézhezvételétől számított 30 napon belül adhat ki véleményt. 
A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a MEKH részére jóváhagyásra benyújtott terv mellékletét képezi. 
Amennyiben a véleményezésre  nyitva álló 30 napos határidő eredménytelenül telik el úgy a Gördülő Fejlesztési 
Terv adott tervrésze elfogadottnak minősül a másik fél részéről. 
6.4.7.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv Hivatal általi elfogadása érdekében 
együttműködnek, és egyeztetések útján rendezik a vitás kérdéseket. 

6.5. Az Éves Fejlesztési Terv végrehajtása
6.5.1. Megrendelők a Hivatal által Elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv alapján (melynek I. üteme az Éves Fejleszté-
si Terv), kötelesek az Éves Fejlesztési Tervben szereplő várható kiadásokra az Alapba befolyó forrásokat biztosítani 
oly módon, hogy – összhangban a Koncessziós Szerződés 6.3. pontjával –  az Alapban lévő forrásokat elsődlegesen 
az Éves Fejlesztési Tervben szereplő kiadásokra fordítják. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelőknek a Hiva-
tal által jóváhagyott, Éves Fejlesztési Tervben az eszközhasználati díj terhére tervezett beruházások megvalósítása 
érdekében egyéb forrásbiztosítási (feltöltési) kötelezettsége nincs, még abban az esetben sem, ha a Koncessziós Tár-
saság nem tesz eleget az eszközhasználati díj megfizetési kötelezettségének. Ez utóbbi esetben ugyanis, a MEKH 
elnöke által meghatározott eszközhasználati díj mértékéig a – 7.2.1.pontban foglaltaknak megfelelően – Koncesz-
szornak van helytállási kötelezettsége. 

6.5.2. Ezen fejlesztési munkákat a Koncessziós Társaságnak a MEKH által jóváhagyott Beszerzési Szabályzata 
illetve – értékhatártól függően – a mindenkor hatályos Közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles 
elvégezni, illetve elvégeztetni.

6.5.3. A Koncessziós Társaság az Éves Fejlesztési Terv alapján ténylegesen elvégzett, végrehajtott fejlesztési tevé-
kenységről negyedévente köteles az adott negyedévet követő hónap 15. napjáig tételes költségelszámolást készíteni 
és azt Megrendelőknek jóváhagyásra benyújtani, amely egyben a Koncessziós Társaság Megrendelők felé történő 
negyedéves elszámolási számlájának az alapja.
6.5.4. A Koncessziós Társaság az Éves Fejlesztési Terv végrehajtását és elszámolását egyebekben a jelen Módosí-
tott Koncessziós Szerződés 6. számú mellékletét képező Egységes Eljárásrend szerint végzi. A tárgyévben az Alap 
terhére végzett fejlesztési munkáiról a vonatkozó hatályos ágazati jogszabályoknak megfelelően  a tárgyévet követő 
év _február 28. napjáig írásbeli összefoglaló jelentést készít és azt megküldi a Megrendelők részére. 
6.5.5. A Megrendelő köteles üzemeltetői szakvéleményt kérni a Koncessziós Társaságtól minden új szennyvízköz-
mű műtárggyal és berendezéssel kapcsolatos tervezési tevékenység során;
6.5.6. A Koncessziós Társaság köteles Megrendelők által üzembe helyezett új műtárgyak átvételére és üzemeltetésre, 
ha ezek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, műszaki irányelveknek, terveknek. 
6.5.6.1. A Koncessziós Társaság képviselője jogosult minden új létesítmény beruházásánál amelynek üzemeltetésére 
később kötelezetté válik az építési terület megtekintésére, a szakmai észrevételek megtételére, és nyilatkozat adására 
az üzemeltetésre való alkalmasságról a beruházó felé.

6.5.6.2. A Koncessziós Társaságot meg kell hívni az átadás-átvételi eljárásra, és joga van ahhoz, hogy észrevételeit 
az eljárás jegyzőkönyvébe megtegye. 
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h. Rendelkeznie kell az üzemeltetéshez szükséges, a hatályos jogszabályokban előírt dokumen-
tumokkal,  így például a műtárgyakra és berendezésekre vonatkozó dokumentációk, kezelési, 
karbantartási utasítások, a magyar nyelvű gépkönyvek; munkavédelmi és érintésvédelmi bi-
zonylatok, műszaki átadási és üzembe helyezési jegyzőkönyvek, vízjogi üzemeltetési engedély.

i. A környezetvédelmi előírások folyamatos betartása Koncessziós Társaság feladata. Koncesszi-
ós Társaság felel mindazon károkért, amelyek ezen környezetvédelmi előírások megszegéséből 
erednek. Ugyancsak viseli az ezzel kapcsolatos szankciókat. Koncessziós Társaság a tevékeny-
sége során fokozott gondot fordít arra, hogy környezet állapotára értékelhető befolyással ren-
delkező erőforrásait – a közüzemi közszolgáltatás ellátásának veszélyeztetése nélkül – a lehető 
leghatékonyabban, környezetkímélő módon hasznosítsa.

j. Az üzembiztonságot érintő meghibásodásokról az érintett Megrendelőt köteles írásban értesí-
teni és a javítást a mindenkori jogszabályi előírások szerint elvégezni.

6.7.3. Koncessziós Társaság kötelessége a felszín alatti vízbázis védelmi feladatok ellátása:
a. A szennyvízkezelő műbe bebocsátott, a tisztítás alatt álló, valamint a tisztított szennyvíz és a 

szennyvíziszap fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai, szükség szerinti toxikológiai vizsgá-
latát a Koncessziós Társaság végzi vagy végezteti. Üzemviteli laboratóriumi vizsgálatokról a 
Koncessziós Társaság saját vagy megbízott laboratórium útján gondoskodik. A tisztított szeny-
nyvíz, illetőleg szennyvíziszap minőség ellenőrzését szolgáló vizsgálatok végzésére csak a külön 
jogszabály által e tevékenységre elismert, illetőleg a környezetvédelmi hatóság által erre alkal-
masnak elfogadott laboratórium jogosult. A Koncessziós Társaság az elvezetett vagy a tisztított 
szennyvíz minőségében bekövetkezett hátrányos változás észlelésekor az okok felderítése és 
a minőségromlás megszüntetése érdekében köteles haladéktalanul intézkedni, szükség esetén 
államigazgatási eljárást kezdeményezni. A szennyvízelvezető mű üzemeltetését szolgáló beren-
dezések, műszerek folyamatos működéséről és fenntartásáról Koncessziós Társaságnak kell 
gondoskodnia. E feladat elvégzésére megfelelő szakképzettséggel rendelkező személlyel, illető-
leg szervezettel megállapodást köthet.  

b. Feladata a csatornaszennyezők felderítése és a csatornabírság kiszabásának kezdeményezése.
c. Megrendelőkkel együttműködve törekszik a csapadékvíz és talajvíz szennyvízcsatorna hálózat-

ba bejutásának megakadályozására. 
6.7.4. Koncessziós Társaság egyéb kötelezettségei:

a. Köteles gondoskodni a szervezett munkarendről, ügyeleti, készenléti szolgálatról Víziközmű 
üzemeltetési rendelet 1.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

b. Koncessziós Társaság köteles a Víziközmű üzemeltetési rendelet 1.sz. mellékletében megje-
lölt feladatokat az ott meghatározott képesítéssel rendelkező, valamint a munkaköri, szakmai, 
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. 
(IV.24.) NM rendelet alapján alkalmasnak minősített személyek útján ellátni.

c.  A Koncessziós Társaság a szolgáltató rendszert korábban üzemeltető Érd és Térsége Víziközmű 
Kft 2010. december 31-i állapotnak megfelelő, a koncessziós tevékenység közigazgatási területére 
eső, a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 4. számú mellékletében rögzített munkajogi 
személyi állományát foglalkoztatja, amennyiben a foglalkoztatást azonos bértömeg mellett a 
munkavállaló felvállalja.

d. Elvégzi a Vksztv.-ben a Vhr.-ben, valamint a Víziközmű üzemeltetési rendeletben meghatáro-
zottaknak megfelelően a jelen szerződés tárgyát képező víziközművek üzemeltetésére vonatko-
zó feladatait, gondoskodik az üzemeltetési szabályzat elkészítéséről, a szükséges ellenőrzések, 
vizsgálatok elvégzéséről, továbbá az előírt nyilvántartások vezetéséről, adatszolgáltatás ellátá-
sáról.

e. Feladata a vízjogi üzemeltetési engedély megkérése a szerződés tárgyát képező víziközmű rend-
szerre, illetve az engedély folyamatosságának fenntartása.

 – tisztított szennyvíz mennyisége, a telepre beérkező és a telepről elfolyó szennyvíz minősége,
 – felhasznált energia, és vegyszer mennyisége,
 – nagyobb üzemzavarok száma, és következménye,
 –  nagyobb javítások, karbantartások száma, helye, csatornamű hulladékok (beleértve a 

szennyvíziszapot is) mennyisége, elhelyezése, hatósági ellenőrzések, vizsgálatok és eljárások 
eredménye.

6.7. A Koncessziós Társaság kötelességei a működtetés során
6.7.1. A Koncessziós Társaság a jelen Koncessziós Szerződés alapján használatába adott szennyvíz-közművek mű-
ködtetése körében köteles:

a. biztosítani a rendelkezésére álló víziközművek teljesítőképességének erejéig az ingatlanokon 
keletkező szennyvizek közüzemi szolgáltatás keretében történő összegyűjtését, károkozás nél-
küli elvezetését, és tisztítását; 

b. biztosítani a csatornahálózat üzemeltetéséhez, fenntartásához, és a közszolgáltatás biztonsá-
gos és folyamatos ellátáshoz szükséges, saját tulajdonú, vagy bérelt, bármikor igénybe vehető 
csatornatisztító célgépeket, kamerás csatornavizsgáló berendezéseket, földmunka gépeket és 
egyéb, a szakmai jogszabályokban meghatározott eszközrendszert, és az ezek kezelését végző, 
képzett szakembereket;

c. meghatározni a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjét, személyes, telefonos és 
interneten elérhető ügyfélszolgálatot működtetni, valamint biztosítani az elektronikus köz-
szolgáltatási rendszerhez történő csatlakozás lehetőségét;

d. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítésére és meghatá-
rozott nyilvántartási rendszer működtetésére;

e. a Megrendelők általi ellenőrzések tűrésére;
f. a jelen Koncessziós Szerződésben meghatározott eszközhasználati díj fizetésére.
g. biztosítani, hogy a Vksztv és a Vhr. szerinti kiszervezett tevékenységeinek mértéke és módja nem 

akadályozza a Vksztv. 35.§ (1) bekezdés szerinti működési engedély fenntartását. E körben a Kon-
cessziós Társaság kötelezettséget vállal a jogszabályokban foglalt kiszervezett tevékenységek tájékoz-
tatási és engedélyezési kötelezettségének jelen Koncessziós Szerződés hatálya alatti teljesítésére.

6.7.2. A Koncessziós Társaság a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a Vksztv-ben és a kapcsolódó jogszabá-
lyokban előírt követelményeknek megfelelni és a közüzemi közszolgáltatást folyamatosan ellátni az alábbiak szerint:

a. Köteles – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a tisztított szennyvizet elhelyezni, a kelet-
kezett szennyvíziszap kezelését és elhelyezését biztosítani.

b. Feladata a csatornamű hulladékok (pl. rácsszemét, csatornaiszap, homok) elhelyezéséről, ártal-
matlanításáról való gondoskodás.

c. Gondoskodik a keletkező zsír összegyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről és/vagy lerakásáról az 
érvényben lévő előírásokat, törvényeket követve.

d. Amennyiben a szennyvíz eredetű hulladékok tekintetében a hatósági szabályozás változik, a 
csatornadíj módosításra kerül úgy, hogy a hulladékkezelési és elhelyezési költségnövekmények 
beépülnek a díjba, illetve adatszolgáltatáskor az ármegállapításra jogosult Hatóság felé bejelen-
tésre kerülnek.

e. Jogosult áramkimaradás, havária esetén a Dunába vezető vészkiömlő csatorna zsilipjének fel-
nyitásával a vészkiömlő elvezető képességének megfelelő mértékű szennyvíz Dunába történő 
bevezetésére.

f. Amennyiben a közcsatornán érkező szennyvíz minősége eltér a jogszabály által meghatározot-
tól, a szennyvíztisztító hatásfoka csökkenhet.

g. Köteles napi 24 órán keresztül a hálózati, technológiai és elektromos üzemzavarok elhárítá-
sára, és minden műszakilag indokolt és szükséges intézkedést megtenni ezek megelőzése és 
a biztonságos közmű-üzemeltetés érdekében, a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési 
engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően. 

cdp://1/99800033.NM/
cdp://1/99800033.NM/
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6.7.6.3. A települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadása:
A szennyvíztisztító telepen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadásáról a Szerződő Felek a foga-
dás feltételeiről és díjairól külön megállapodást kötnek.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése nem tartozik Koncessziós Társaság szerződéses 
kötelezettségei közé. 
Ha a jelen szerződés időtartama alatt a Megrendelők a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízgyűjtésére 
és kezelésére közszolgáltatóként Koncessziós Társaságot bízzák meg, akkor ezen feladat ellátására külön közszolgál-
tatási szerződés keretében kerülhet sor.

6.7.7. Megrendelők kötelezettségei a működtetés során
Megrendelők a jelen Koncessziós Szerződés teljesítése során kötelesek:

a. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a helyi közszolgáltatók számára szükséges 
információk szolgáltatására;

b. a jelen szerződés területi hatálya alá tartozó közigazgatási területen működtetett különböző 
közszolgáltatások összehangolásának elősegítésére;

c. a Koncessziós Társaság  kizárólagos közszolgáltatási jogának folyamatos biztosítására és fenn-
tartására;

d. a víziközmű-szolgáltatás díjával kapcsolatban és azzal összefüggő a Koncessziós Szerződésben 
rögzített kötelezettségei teljesítésére;

e. a Hivatal által elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv végrehajtására,
f. az évenként őket megillető eszközhasználati díj elkülönített kezelésére és annak a jelen Kon-

cessziós Szerződésben meghatározott célok szerinti felhasználására, a KEOP Projekt CBA-
ban rögzített elvek és ütemterv figyelembevételével,

g. a gerinchálózat műszaki átadását követő egy éven belül kötelezni a felhasználókat a gerincháló-
zatra történő rákötésre.

6.7.8. A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai
Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei 
teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű 
hatását. Ha a tájékoztatott fél írásban másképp nem rendelkezett, a tájékoztató félnek folytatnia kell a Szerződés 
szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

7.  A KONCESSZIÓS DÍJ MEGHATÁROZÁSA, A DÍJRENDSZER, VALAMINT A KONCESSZIÓ-
KÖTELES TEVÉKENYSÉG, PÉNZÜGYI FELTÉTELEI

7.1. Egyösszegű koncessziós díj
Koncesszor a jelen Koncessziós Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 8 (nyolc) banki munkanapon belül 
köteles a Megrendelők részére, számla ellenében, egy összegben – a pályázati biztosítékként letett 5.000.000,-Ft, 
azaz Ötmillió forint beszámításával – összesen nettó 635.000.000,- azaz hatszázharmincötmillió forint –  összegű 
egyszeri koncessziós díjat fizetni az alábbiak szerint:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére:  532.257.000 Ft
Bank megnevezése, bankszámlaszám:

Diósd Nagyközség Önkormányzata részére:        52.133.500 Ft
Bank megnevezése, bankszámlaszám:

Tárnok Nagyközség Önkormányzata részére:        50.609.500 Ft
Bank megnevezése, bankszámlaszám:

f. Köteles a közszolgáltatás ellátásra átadott rendszer műszaki teljesítőképességének határain be-
lül a vízügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szolgáltatás biztosí-
tására.

g. További kötelessége:
 –  a szakági műszaki közműnyilvántartások vezetése, azokról adatszolgáltatás biztosítása, 

ügyeleti szolgálat szervezése, fenntartása, amely alkalmas a felmerülő hibák javításának 12 
órán belüli megkezdésére, 

 –  a közszolgáltatás ellátására átvett víziközmű rendszer rendszeres ellenőrzése, előírás 
szerinti működtetése, 

 –  a közszolgáltatás ellátására átvett víziközmű rendszer műtárgyainak, védőterületeinek 
karbantartása, állagmegóvása, gépészeti, villamos és irányítástechnikai berendezések 
karbantartása,

 –  az ipari szennyvízkibocsátók rendszeres ellenőrzése, csatornabírságolási eljárás 
kezdeményezése a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

h Koncessziós Társaság az általa végzett szennyvízszolgáltatás ellenértékének számlázhatósága 
érdekében köteles a jelen Koncessziós Szerződés 5. számú mellékletében foglalt tartalommal, a 
szerződésben meghatározott ellenérték fejében az Érd és Térsége Víziközmű Kft. leolvasási és 
üzemelési szabályai szerinti leolvasási adatait átvenni.

6.7.5. Karbantartás, hibaelhárítás
Karbantartási (ideértve a sürgős felújítási munkát és hibaelhárítást) jellegű munkák burkolat bontásai 
esetén a Koncessziós Társaság közterület-használati, burkolatbontási engedéllyel kapcsolatos díjat nem 
fizet. Amennyiben bármely vezetéken csőtörés vagy meghibásodás keletkezik, a Koncessziós Társaság a hiba 
elhárításához nem kér engedélyt. A hiba elhárítását a Koncessziós Társaság a bejelentést/észlelést követő 8 
órán belül megkezdi és bontási munkát egyidejűleg a közútkezelőnek bejelenti.
A hiba elhárítását a Koncessziós Társaság – érdekkörén kívül eső, normál üzemmeneten kívüli hiba 
elhárításának esetét, illetve az aszfaltozás és burkolat helyreállításának időjárási viszonyok miatti késleltetését 
kivéve – 72 órán belül köteles befejezni.
Amennyiben a hibaelhárítás során feltárt sérült csőszál 30%-a hibás vagy a cső másképpen nem javítható úgy 
a teljes szálat ki kell cserélni. 
A gyártási hossznak megfelelő, illetve a 6 (hat) méter vagy a fölötti hosszban végzett csatorna hálózati 
vezetékcsere rekonstrukciónak minősül.
Az utak helyreállítását az finanszírozza, aki az ott végzett hibaelhárítási, karbantartási, felújítási/pótlási és 
új vezeték építési munkálatokat finanszírozza. Ezen munkálatok során a Koncessziós Társaság a mindenkor 
hatályos közúti közlekedésről szóló törvény ( jelenleg 1988. évi I. törvény), illetve a vonatkozó helyi 
önkormányzati rendeletek előírásait köteles betartani.

6.7.6. Szennyvíz bekötések
6.7.6.1. A Koncessziós Társaság vállalja, hogy csak azoknak a fogyasztóknak és annyi érdekeltségi egység után 
engedélyezi a rákötést az üzemelő hálózatra, amelyek esetén a vonatkozó jogszabályok alapján az érdekeltségi 
hozzájárulást, víziközmű-fejlesztési hozzájárulást vagy utólagos rácsatlakozási díjat megfizették és ezt – 
Megrendelőkkel egyeztetett formában – a rákötést kérelmezők igazolják.
A Koncessziós Társaság – Megrendelők pályázatban vállalt fejlesztési kötelezettségére tekintettel – elfogadja 
és alkalmazza Megrendelők által kidolgozott legegyszerűbb hatósági eljárásrendet. Az eljárásrend elfogadását 
és alkalmazását kizárólag akkor tagadhatja meg amennyiben az jogszabályba ütközik.
6.7.6.2. A szennyvíz elvezető törzshálózatba történő bekötéshez szükséges bekötővezeték létesítését, annak a már 
üzemeltetett törzshálózatra való rákötését a Koncessziós Társaság köteles a leendő fogyasztó, mint megrendelő költ-
ségére elvégezni, vagy elvégeztetni. A bekötővezeték megépítését, illetve a törzshálózatra történő rákötését a megren-
delő költségére a Koncessziós Társaság végzi el. A Koncessziós Társaság megbízásából a bekötés létesítését építés 
kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy is elvégezheti.
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7.3.6.1.Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről írásbeli formának kell tekinteni az alábbiak szerint 
megküldött fizetési felszólítást : tértivevényes ajánlott küldemény, faxlevél, e-mail. 

7.3.6.2.A kézbesítés időpontja: 
a) levél személyes kézbesítése esetén az átvétel napja;
b)  tértivevényes ajánlott küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett időpont;
c)  telefax esetén – ha az adatátvitel munkanapon 16.00 óra előtt történik – a sikeres adatátvitel 

visszaigazolásául szolgáló adási nyugtán feltüntetett időpont, illetve egyéb esetben a továbbítást 
követő első munkanap 8.00 órakor;

d)  e-mail üzenet esetén – ha az munkanapon 16.00 óra előtt megérkezik – az üzenet címzett 
félhez való megérkezésének időpontja a továbbítás napján, illetve egyéb esetben a továbbítást 
követő első munkanap 8.00 órakor.

7.3.6.3. A tértivevényes ajánlott küldeményként elküldött értesítés, levél a kézbesítés megkísérlésétől számított 
5. napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha a tértivevény „ismeretlen”, „elköltözött”, „nem fogadta el” vagy „nem 
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz a részére megadott értesítési címről.

7.3.6.4. A telefax útján elküldött értesítés a küldés időpontjában akkor is kézbesítettnek minősül, ha a feladó 
részére megadott telefaxszámot a címzett a másik fél előzetes értesítése nélkül változtatta meg, és a telefax útján 
küldött üzenet ezért nem jut el hozzá.

7.4. Zálogjog
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Diósd Város Önkormányzata, és Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
az illetékességi területén a Koncessziós Társaság – jelen Koncessziós Szerződés alapján végzett közüzemi szenny-
víz-elvezetési szolgáltatáshoz kapcsolódó – árbevételének az eszközhasználati díjra vonatkozó részére zálogjogot 
alapíthat  valamint ezen összeg erejéig felhatalmazást kap beszedési megbízásra a Koncessziós Társaság valamennyi 
bankszámlája ellenében.

7.5. Biztosítás
Megrendelők a tulajdonukat képező – a közüzemi szennyvíz-elvezetési és – tisztítási közszolgáltatás jelen 
Koncessziós Szerződés szerinti ellátásához szükséges – vagyontárgyak vagyonbiztosításáról, saját költségükre 
kötelesek gondoskodni. Működéshez kapcsolódó felelősségbiztosítást Koncessziós Társaság köteles megkötni 
a közszolgáltatási tevékenység megkezdése előtt.

7.6. A díjmegállapítás rendje a Koncessziós Szerződés megkötésekor
A Koncessziós Szerződés aláírásakor, Felek az akkor hatályos jogszabályok alapján, az alábbiakban 
állapodtak meg: 
7.6.1. A szennyvíz-elvezetési díj (Szolgáltatási Díj)
7.6.1.1 A Koncessziós Társaság az üzemeltetés során a szennyvíz-elvezetési díjat – továbbiakban Szolgáltatási Díj 
– közvetlenül a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóktól jogosult beszedni. 
7.6.1.2.:A Koncessziós Szerződés aláírásakor hatályos jogszabályok értelmében a közszolgáltatásért járó díjazás 
(a továbbiakban: Szolgáltatási Díj) egységárát a Megrendelők képviselő-testületei – ármegállapítási jogkörükben 
eljárva – a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kötelesek megállapítani. A Koncessziós 
Társaság köteles a Szolgáltatási Díj megállapításához a döntéshez szükséges adatokat a Megrendelők rendelkezé-
sére bocsátani legkésőbb a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig, melynek alapján a Megrendelők vállalják, 
hogy azt tárgyévet megelőző év december 31-ig elfogadják. 
7.6.1.3.  A 2012-2015. évek alatti működtetési időszakban, a Szolgáltatási Díj mértékét, a jelen Koncessziós Szer-
ződés 2. a) számú melléklete szerinti díjképlet alapján kell megállapítani
7.6.1.4.  A 2016. naptári évtől kezdődően, a Szolgáltatási Díj értékének megállapítására, a jelen Koncessziós Szer-
ződés 2. b) számú mellékletében rögzített díjképlet alkalmazandó.

7.2. Eszközhasználati díj
7.2.1. A Koncessziós Társaság – a közszolgáltatás keretében történő üzemeltetés megkezdésétől kezdődően köteles 
Megrendelők részére a használatába adott eszközök használatáért eszközhasználati díjat fizetni a tárgynegyedévet 
követő hónap utolsó napjáig, a Megrendelők által kiállított szabályszerű számla ellenében történő jóváírással, a 
Megrendelők által e célra elkülönítetten kezelt, és a kötelezett felé kijelölt bankszámlákra. Az eszközhasználati díjjal 
szemben beszámításra nincs lehetőség. Az eszközhasználati díj egyedüli kizárólagos teljesítésének módja a kijelölt 
számlára történő jóváírás. A jelen Koncessziós Szerződésben meghatározott eszközhasználati díj megfizetéséért a 
Koncesszor helytáll. 

7.2.2. Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 2016. január 1-jétől hatályos 18.§-a értelmében, az eszközhasználati díj tárgy-
évi mértékét a MEKH elnöke rendeletben állapítja meg. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Koncessziós Társaság 
2016. évtől kezdődően, a MEKH által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv Éves Fejlesztési Tervében szereplő 
eszközhasználati díj terhére tervezett fejlesztések összegének megfelelő összegű, de leg feljebb a MEKH elnöke által 
a tárgyévre rendeletben megállapított eszközhasználati díjat köteles Megrendelők részére megfizetni 

7.2.3. Felek megállapodnak abban, hogy legkésőbb 2016. június 30. napjáig közös, a Koncessziós Társaság tagy-
gyűlése által elfogadásra kerülő egyeztetési eljárási rendet alakítanak ki annak érdekében, hogy a MEKH elnöke 
általi eszközhasználati díj-megállapítások során, megfelelő módon képviselhessék a Koncessziós Társaság és Felek 
érdekeit.

7.2.4. Megrendelők az elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv tárgyévi felújítási és pótlási tervében meghatározott mun-
kák fedezetére befizetendő eszközhasználati díjat, kötelesek az általuk létrehozott elkülönített Alapban kezelni.

7.3. Óvadéki betét
7.3.1. A Koncesszor 50.000.000,-Ft, azaz Ötvenmillió forintot óvadéki betétben köteles a Koncessziós Szerződés 
megkötésétől számított 8 (nyolc) banki napon belül elhelyezni, vagy 50.000.000,-Ft, azaz Ötvenmillió forint érték-
ben köteles Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata,    mint kedvezményezett javára első osztályú magyar banktól 
származó visszavonhatatlan legalább 5 évre szóló és megújításra kerülő, a Koncessziós Szerződés teljes tartama 
alatt a Érd Megyei Jogú Város javára érvényben tartott bankgaranciát nyújtani, amellyel a jelen Koncessziós Szer-
ződés 7.1.,  és 7.2. pontjában meghatározott díjfizetési kötelezettségeit biztosítja.
7.3.2. Az óvadéki betét vagy a bankgarancia részbeni vagy teljes felhasználását követően a Koncessziós Társaságnak 
haladéktalanul gondoskodni kell az óvadéki betét feltöltéséről, illetve a bankgarancia ismét teljes mértékű rendelke-
zésre állásáról, a Koncessziós szerződés teljes tartamára.

7.3.3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett akkor jogosult az óvadéki betét felhasználá-
sára, ha Koncesszor vagy a Koncessziós Társaság a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 7.1. és 7.2. pontjában 
meghatározott bármely fizetési kötelezettségével 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esett.

7.3.4. Felek rögzítik, hogy Koncesszor a 7.1. pont szerinti egyösszegű koncessziós díjfizetési kötelezettségét teljesítette.

7.3.5. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kijelenti, hogy a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 7.2.3. 
pontjában 2013. évre meghatározott, valamint a 2015. évi számított elméleti érték felének megfelelő összegű eszköz-
használati díjat a Koncessziós Társaság számla ellenében már megfizetett részére.

7.3.6. Érd  Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az óvadéki betét, vagy a bankga-
rancia lehívását csak akkor kezdeményezi, ha a Koncessziós Társaság, a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 
rendelkezéseivel összhangban álló, szabályszerűen kiállított számlában meghatározott eszközhasználati díj megfize-
tésével – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Koncessziós Társaság és a Koncesszor részére írásban 
megküldött és kézbesített fizetési felszólítás ellenére – 15 napot meghaladó késedelembe esik.
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7.6.3. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
7.6.3.1. A Vksztv. 21. alcímében foglaltaknak megfelelően, gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósítása, 
vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének, vagy minőségének növelése esetén, a gazdálkodó szervezet által 
fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegéről a Hivatal Elnöke rendeletben dönt. 
7.6.3.2. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás beszedésére a Koncessziós Társaság jogosult a Megrendelők (ellátásért 
felelősök) javára, amellyel évente köteles elszámolni Megrendelőkkel a Vksztv. és az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

7.7.  A Szolgáltatási Díj megállapítási rendjével kapcsolatos kötelezettségvállalások
Felek, tekintettel arra, hogy a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 7.6.1. és 7.6.2. pontja szerinti ár-
megállapítási jogkörrel Megrendelők jelen Módosított Koncessziós Szerződés aláírásakor nem rendelkeznek, 
a Szolgáltatási Díjra vonatkozóan az alábbiakban állapodnak meg:

7.7.1. Felek rögzítik, hogy – mindaddig, amíg Megrendelők a Szolgáltatási Díj megállapítására vonatkozó 
árhatósági jogkörrel nem rendelkeznek – a jelen Módosított Koncessziós Szerződés szerinti Szolgáltatási 
Díj fogalmát a továbbiakban tartalmilag azonosnak tekintik a Vksztv.  VIII. fejezetében szabályozott, a 
víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter, mint árhatóság ár-megállapítási jogkörébe tartozó, hatósági árként 
alkalmazandó víziközmű-szolgáltatási díj fogalmával. 

7.7.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Módosított Koncessziós Szerződés szerinti Szolgáltatási 
Díjként értelmezik továbbá a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter, mint árhatóság által első ízben 
megállapítandó víziközmű-szolgáltatási díjról szóló rendelet hatályba lépéséig törvényi rendelkezések alapján 
alkalmazandó szolgáltatási díjakat is.

7.7.3. Megrendelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szolgáltatási Díj miniszteri hatáskörben történő  
megállapítására vonatkozó, a MEKH által lefolytatásra kerülő díj-előkészítési, valamint a miniszteri díj-
megállapítási eljárás során, minden jogszerű, lehetséges módon, szükség esetén akár képviselő-testületi 
döntés meghozatalával is támogatják a minimálisan nonprofit (azaz Koncesszornak a koncessziós eljárásban 
tett ajánlatára figyelemmel legalább a Koncesszorok befektetéseinek megtérülését biztosító) működésben 
a Koncessziós Társaságot, a Megrendelők ugyanakkor a megállapított Szolgáltatási Díj tekintetében nem 
felelnek a Koncessziós Társaság felé a minimálisan nonprofit működés vonatkozásában. 

7.7.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy kölcsönösen és közösen képviselik a MEKH és az árhatóságként 
eljáró miniszter előtt a tárgyévre vonatkozó díj-megállapítási eljárás során, a jelen Módosított Koncessziós 
Szerződésben rögzített – az Önkormányzatokat megillető eszközhasználati díj mértékének megállapítására, 
valamint a Koncesszor befektetésének megtérülését biztosító, a Koncessziós Pályázat nyertes ajánlatában 
elfogadott haszonkulcs alkalmazására vonatkozó – kötelezettségvállalásokat és mindent megtesznek annak 
érdekben, hogy az adott tárgyévi Szolgáltatási Díjban a víziközmű-szolgáltatás folyamatos  és biztonságos 
ellátásának finanszírozási fedezete mellett, biztosított legyen a jelen Módosított Koncessziós Szerződés alapján 
a Megrendelőket megillető eszközhasználati díj és a Koncesszort megillető nyereség fedezete is.

7.7.5. Az érintett  Megrendelők vállalják, hogy a Koncessziós Társaság részére megfizetik azt az árbevétel kiesést, 
vagy eredménycsökkenést, amely a Koncessziós Társaságot amiatt éri, hogy Megrendelők a jelen 7.7.3-7.7.4. pontok-
ban vállalt kötelezettségeiket megsértik. 

7.6.1.5.  A Szolgáltatási Díj megállapítása jelen Koncessziós Szerződés 2. a-b) számú melléklete szerinti díjkép-
let alkalmazásával, a CBA számításokban meghatározott elveknek megfelelően, a CBA számításban megállapí-
tott jövedelemtermelő képesség, és támogatási arány megőrzése mellett, az árak megállapításáról szóló, 1990. évi 
LXXXVII. törvény (Ártörvény) előírásainak megfelelően az alábbi elvek figyelembe vételével történik: 

a. A Megrendelők képviselő-testületei a díjjavaslat alapján az Ártörvény szerint élnek árhatósági 
jogkörükkel és a következő év január 1-i hatályba lépéssel megállapítják az adott településen 
érvényes szolgáltatási díjat. 

b. Az ármegállapító rendelet alapja, az adott időszakra alkalmazandó díjképlet alapján készített 
díjjavaslat, mely a tárgyév első három negyedéveinek tényadataiból prognosztizált, a tárgyévre 
vonatkozó értékesítési és költségadatok alapján, a következő év várható változásait figyelembe 
véve készül.

c. A Koncessziós Társaság minden év október 31. napjáig köteles a következő évi Szolgáltatási 
Díjra vonatkozó javaslatát a Megrendelők elé terjeszteni.

d. A szolgáltatási díj megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor Koncessziós Társaság a je-
len szerződés 2.c). számú mellékletében meghatározott elvek figyelembe vételével köteles eljár-
ni.

7.6.1.6. A Koncessziós Társaság vállalja, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén 
alkalmazandó szennyvíz-elvezetési díj előterjesztés ellenőrzése és verifikálása érdekében, a finanszírozó bankja által 
javasolt tanácsadó cég számára a működésébe teljes körű betekintést enged, és felhatalmazza, hogy a Bank részére a 
szükséges információkat átadja. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata akkor fogadja el az előterjesztett díjat, ha 
a megbízott tanácsadó cég jóváhagyta azt. 

7.6.1.7. Az érintett  Megrendelők vállalják, hogy a Koncessziós Társaság részére megfizetik az erről kiállított havi 
számlák alapján azt az árbevétel kiesést, amely a Koncessziós Társaságot amiatt éri, hogy a Koncessziós Szerző-
désben meghatározott díjképlet szerint számított szolgáltatási díjnál az érintett  Önkormányzatok alacsonyabb 
díjat,fogadtak el, illetve amely amiatt áll be, hogy a Szolgáltatási Díj elfogadásával valamely Megrendelő késedelem-
be esik.

7.6.1.8. Amennyiben a Megrendelők a jelen megállapodás szerinti díjképlet szerint számított szolgáltatási 
díjnál magasabb díjat állapítanak meg a 7.6.1.5.  pont szerint, az abból eredő – adóval csökkentett – többlet 
bevétellel jogosultak rendelkezni.

7.6.1.9. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 7.6.1. pontban meghatározott feltételek a jelen egységes szerkezetű, 
Módosított Koncessziós Szerződésben foglaltak szerint változnak meg.

7.6.1.10. A Szerződő Felek a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben rögzítik, hogy a 7.6.1.- 7.6.1.8. 
pontokban meghatározott rendelkezések jelenleg nem alkalmazhatóak, mert ellentétesek a Vksztv. 
rendelkezéseivel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Módosított Koncessziós Szerződés 7.6.1.- 7.6.1.8. pontokban 
meghatározott rendelkezései abban az esetben kerülhetnek újra alkalmazásra, ha azok – jogszabály módosításra 
figyelemmel – összhangba kerülnek a Vksztv. és a jelen Módosított Koncessziós Szerződés rendelkezéseivel.

7.6.2. Vízterhelési díj
A vízterhelési díj (VTD) a Szolgáltatási Díjnak nem része. A vízterhelési díjat a Koncessziós Társaság áthárítja 
a fogyasztókra. A VTD-t szennyvízrendszerenként azonos módon és mértékben kell meghatározni a rendszerre 
kapcsolt összes érintett Megrendelő területén levő fogyasztói csoportokra vonatkozóan. 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Koncessziós Társaság a vízterhelési díj fogyasztókra történő áthá-
rítása mennyiségarányosan történik a jelen Koncessziós Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott képlet 
alkalmazásával.
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c. Koncessziós Társaság köteles a KEOP projekt záró egyenleg bizottsági átutalásától számított 5 
évig a KEOP Közreműködő Szervezet, valamint az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság 
illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, 
a Kincstár, illetve a KEOP Irányító Hatóság és a KEOP Kifizető Hatóság által kért, a támogatás 
felhasználásával illetve a beruházás megvalósításával kapcsolatos adatokat haladéktalanul közölni.

d. Koncessziós Társaság tudomásul veszi, hogy a KEOP projekt során létrejövő létesítményeket a 
beruházás befejezésétől számított legalább 5 évig köteles az elfogadott támogatási kérelemben 
rögzített funkciónak és a jelen szerződésében foglalt műszaki tartalomnak megfelelően üzemeltetni. 
Koncessziós Társaság csak a Megrendelők és a Közreműködő Szervezet előzetes hozzájárulásával 
jogosult megváltoztatni a beruházás működési, üzemeltetési feltételeit, a támogatás odaítélésekor 
rögzített eredeti körülményeket, így különösen a beruházás jellegét, műszaki és egyéb paramétereit, stb. 

7.10.3 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján létrejövő víziközmű-szolgáltatási jogviszonnyal összefüggő 
tájékoztatási kötelezettségek, ellenőrzési jogosultságok, a tájékoztatás és ellenőrzés rendje, terjedelme 
vonatkozásban a jelen szerződésben, valamint a Vksztv.-ben és a Vhr.-ben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

8. A SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

8.1. Megrendelők szerződésszegése:
Megrendelők szerződésszegést követnek el, ha a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben vállalt kötelezettségeiket 
nem teljesítik, így különösen:

a. A jelen Módosított Koncessziós Szerződés 5.7. pontjában foglalt kötelezettségek ellenére a 
Koncessziós Társaság Taggyűlésén szavazati jogukat az 5.7. pontban meghatározottakkal el-
lentétesen gyakorolják, vagy tartózkodásukkal, vagy más magatartásukkal hozzájárulnak ah-
hoz, hogy a Koncessziós Társaság taggyűlésén az együttszavazással kiváltani kívánt joghatás 
elmaradjon 

b. Ha megszegik a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 2.4. pontjában foglaltakat. 
c. Ha a jelen Módosított Koncessziós Szerződés mellékleteiben meghatározott képletek alapján 

számítottnál alacsonyabb szennyvíz-elvezetési díjat fogadnak el, vagy a szennyvíz-elvezetési díj 
elfogadásával késedelembe esnek, és az ez esetre vonatkozó fizetési kötelezettségüknek felszó-
lítás ellenére nem tesznek eleget a 7.6.1.7. pontja szerint.

d. Ha a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 7.7. pontjában vállalt kötelezettségeiket megszegik.
e. Amennyiben a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben meghatározott titoktartási meg-

állapodást megszegik, és ezzel vagy más szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásukkal 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Koncesszor által rendelkezésre bocsátott know-how-k, vagy üzleti 
titkok nyilvánosságra kerüljenek.

f. A jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv tárgyévre tervezett munkáira nem biztosítanak az 
Alapban megfelelő pénzügyi fedezetet

8.2. Koncesszor szerződésszegése
Koncesszor szerződésszegést követ el, ha 

a. a Koncessziós Szerződés 5.1. pontjában foglalt társaság cégbírósági nyilvántartásba vétele az 
előírt határnapra Koncesszorra visszavezethető okból elmarad,  

b. a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 2.2. pontjában foglalt és 5.2. pontjában vállalt köte-
lezettségeit megsérti

c. a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 5.7. pontjában foglalt kötelezettségek ellenére a Kon-
cessziós Társaság Taggyűlésén szavazati jogát a meghatározottakkal ellentétesen gyakorolják, 
vagy tartózkodással, vagy más magatartással hozzájárul ahhoz, hogy a Koncessziós Társaság 
taggyűlésén az együttszavazással kiváltani kívánt joghatás elmaradjon

d. a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 5.3-5.11 pontjaiban foglalt kötelezettségeit megsérti 

7.8. Az igazolt díjhátralékok kiegyenlítésére vonatkozó eljárás
7.8.1. A Koncessziós Társaság a közszolgáltatási tevékenysége során köteles a kiszámlázott szolgáltatási díjak be-
szedéséről teljes körűen gondoskodni.
7.8.2. A Koncessziós Társaság köteles pénzgazdálkodását úgy megszervezni, hogy a kiszámlázott szolgáltatási díjak 
fizetési határidőn belüli, illetve a lejárt, be nem folyt követelések nélkül is folyamatosan és tartósan fedezni tudja folyó 
kiadásait. 
7.8.3. A közüzemi közszolgáltatás díjszámlázásának rendjét Koncessziós Társaság – a Megrendelő tájékoztatása 
mellett – a fogyasztóvédelmi szabályok betartásával, belső szabályzatában határozza meg.
7.8.4. A Koncessziós Társaság köteles a közüzemi közszolgáltatás számlázáshoz alkalmazott informatikai, pénz-
ügyi, számlázási rendszerét a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kialakítani és működtetni.
7.8.5. A Koncessziós Társaság a késedelmes díjfizetések után köteles késedelmi kamatot érvényesíteni a késedelme-
sen fizető fogyasztókkal szemben.
7.8.6. A Koncessziós Társaság a kiszámlázott szolgáltatási díjak beszedése érdekében jogosult a közszolgáltatást 
igénybe vevő, illetve igénybevételre kötelezett felhasználókat/fogyasztókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban 
felszólítani, illetőleg a tartozás behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel élve, egyéb behajtást 
végezni (pl. ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás kibocsátása, – ha a jogszabály engedi, a szolgáltatás korlátozása, 
megszüntetése –, végrehajtás, felszámolási eljárás kezdeményezése stb.)
7.8.7. Amennyiben a behajtás költségei és gazdaságossági szempontok indokolják, a Koncessziós Társaság 
jogosult a díjköveteléseket vagy azok egy részét – megfelelő pénzügyi és jogi garanciák mellett – pénzügyi 
intézményre (hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás) engedményezni. 

7.9. A Koncessziós Társaság által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek 
7.9.1. A Koncessziós Társaság jogosult vállalkozási tevékenysége keretében víziközmű-szolgáltatást nyújtani más 
önkormányzatok részére. Erre a célra azonban csak Megrendelők által fel nem használt kapacitások használhatók 
fel és csak addig az ideig, ameddig a kapacitások a Megrendelők bővülő igényei kielégítéséhez nem szükségesek.
7.9.2. A Koncessziós Társaság a koncesszió-köteles közüzemi közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, egyéb bevé-
telszerző tevékenységeket is végezhet.
Amennyiben Koncessziós Társaság a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett (ha erre jogszabály lehető-
séget biztosít) más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét 
is alkalmaznia kell.
7.9.3 A közüzemi közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételszerző tevékenységeknek összhangban kell állniuk a 
KEOP támogatás igénybevételének feltételeivel.
7.9.4. A Koncessziós Társaság az egyéb bevételeit köteles jogcímenként, elkülönítetten nyilvántartani. Az így reali-
zált bevételeket, és a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat elkülönítetten kell nyilvántartani. 
Amennyiben a közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételszerző tevékenység költségei, ráfordításai meghaladják a 
tevékenységgel elért bevétel összegét, a többletköltségek a közüzemi közszolgáltatás díjában nem érvényesíthetők.

7.10.  A Megrendelők ellenőrzési jogai, tájékoztatási kötelezettségek:
7.10.1. A Koncessziós Társaság a Koncessziós Szerződés alapján megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, 
és célszerűségét Megrendelők a Koncessziós Társaság Taggyűlése és Felügyelő bizottsága útján jogosultak ellenőrizni.
7.10.2. A KEOP projekt ellenőrzése:

a. Az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső 
ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve a KEOP Irányító Hatóság, a 
KEOP Közreműködő Szervezet, és a KEOP Kifizető Hatóság által a támogatás felhasználásával 
kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket a Koncessziós Társaság tűrni köteles.

b. Az ellenőrzések eredményességének elősegítése érdekében Koncessziós Társaság köteles adott 
esetben – előzetes értesítés alapján – akár a helyszínen is lehetővé tenni az ellenőrzési feladatok 
ellátásával megbízottak munkáját, számukra minden szükséges tájékoztatást megadni, kérésükre 
a beruházással összefüggésben keletkezett bizonylatokba, számlákba, stb. betekintést engedni, 
ellenőrzési tevékenységüket támogatni.
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8.5.4. Megrendelői szerződésszegés esetén a Koncesszor jogosult a jelen Módosított Koncessziós Szerződés és a 
kapcsolódó szerződések megváltozott körülmények miatti módosítását kezdeményezni
8.5.5.A Koncessziós Társaság tulajdonosai, valamint a Koncessziós Társaság jogosult a szerződésszegővel szemben 
érvényesíteni minden kárt, amely őket érte. A kár fogalmába beleértendő mindaz, amit a Polgári Törvénykönyv a 
kár fogalmán ért, egyebek mellett minden a Megrendelők szerződésszegő magatartásából eredő esetleges üzemeltető 
váltással kapcsolatban felmerülő minden többletköltség, a Koncessziós Társaság tulajdonosainak a szerződés lejár-
tának időpontjáig elmaradt haszna, stb.

8.6. A Koncessziós Társaság szerződésszegésének szankciói:
Amennyiben a Koncessziós Társaság a 8.3. pontban meghatározott szerződésszegést követ el, a Megrendelők az 
alábbi igényeket támaszthatják:
8.6.1.  A 8.3.a.) alpontjában meghatározott szerződésszegés esetén a Koncessziós Társaság köteles a Megrendelőket 
ért kárt egymáshoz viszonyított üzletrészeik arányában megtéríteni.
8.6.2. A 8.3. b) és c.) alpontjában meghatározott szerződésszegés esetén Megrendelők jogosultak az okozott kár 
teljes összegét követelni Koncessziós Társaságtól.
8.6.3. A 8.3. d.) és e) alpontjában meghatározott szerződésszegés esetén a bármely megrendelő jogosult a teljes Kon-
cessziós Szerződés vonatkozásában azonnali hatállyal felmondani.
8.6.4. A Koncessziós Társaság a használatába vett vagyontárgyakat neki felróható esetleges megsemmisüléséből 
vagy megrongálódásából eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik, az ezzel 
járó kockázatokat viselni köteles. Felek jelen pontban nem szabályozott kártérítési felelőssége vonatkozásában 
a Ptk. 6:142.§ -6:152.§-ában foglalt rendelkezések irányadóak. 

8.7.  Szavatossági jogok és kötelezettségek
8.7.1. A Megrendelők szavatolják, hogy a Koncessziós Szerződés megkötésekor üzemeltetésre átadott, va-
lamint a Koncessziós Szerződés és a Módosított Koncessziós Szerződés hatálya alatt üzemeltetésre átadott 
víziközmű-eszközök kizárólagos tulajdonát képezik.

8.7.2. A Megrendelők szavatolják, hogy a Koncessziós Szerződés megkötésekor üzemeltetésre átadott, va-
lamint a Koncessziós Szerződés és a Módosított Koncessziós Szerződés hatálya alatt üzemeltetésre átadott 
víziközmű-rendszerekre nézve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely a víziközmű-üzemeltetés 
jogszerű folytatását kizárná, vagy az annak körébe tartozó víziközmű-szolgáltatás ellátásának folyamatosságát 
veszélyeztetné vagy elnehezítené.

8.7.3. A Koncessziós Társaság szavatossági felelősséget vállal az üzemeltetési tevékenység mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelő végzésére és az esetlegesen előforduló hibás teljesítésért a Ptk. szerint köteles helyt-
állni.

9. A szerződés megszűnése 
9.1. A jelen Módosított Koncessziós Szerződés megszűnik:

 – elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
 – lehetetlenüléssel
 – a 3.4.pontban meghatározott időtartam lejártával,
 – a Koncessziós Társaság (közszolgáltató) jogutód nélküli megszűnésével,
 – bármelyik fél felmondásával. 

9.2. A Koncessziós Társaság a Koncessziós Szerződéstől a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének megkez-
déséig elállhat, azt követően pedig a szerződést felmondhatja, ha a jelen Koncessziós Szerződés megkötését követően 
alkotott és hatályba lépett jogszabály a szerződés tartalmi elemeit, vagy a víziközművek működetési feltételeit úgy 
változtatja meg, hogy az a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítését lehetetleníti, vagy a Koncessziós Társaságnak a 
szerződésszerű teljesítés körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. Ez esetben Megrendelőket 
illeti a Koncesszor által már megfizetett egyösszegű koncessziós díj időarányos része.

e) a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 7.7. pontjában foglalt kötelezettségeit megszegi.
f. a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 7.2. pontjában foglalt kötelezettségeit megszegi.

8.3. A Koncessziós Társaság szerződésszegése
A Koncessziós Társaság szerződésszegést követ el:

a. Ha a jelen Módosított Koncessziós Szerződés 5. pontja alapján taggyűlési hatáskörbe tartozó 
kérdéskörben taggyűlés tartása nélkül intézkedik, vagy tartózkodásával, vagy más magatartá-
sával hozzájárul ahhoz, hogy a Koncessziós Társaság taggyűlésének döntése az előírtak szerint 
ne szülessen meg.

b) Amennyiben a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben meghatározott titoktartási megál-
lapodást megszegi.

c)  Amennyiben a közművagyon tekintetében vállalt 6.2.1. pontja szerinti kötelezettsége ellenére 
beálló, illetve a harmadik személyekkel szemben okozott kárt nem téríti meg (5.3.2. pont),

d) Amennyiben a koncessziós jog gyakorlása körében és a működtetésre vonatkozóan 6.7.1. pont-
ban előírt kötelezettségvállalásait súlyosan megszegi.

e) Amennyiben Megrendelőknek fizetendő Szerződő Felek által jóváhagyott eszközhasználati 
díjakban a Koncessziós Társaságnak felróható okokból legalább fél éves időtartamban bármely 
Megrendelő irányában késedelembe esett.

 8.4. Eljárás szerződésszegés esetén
Amennyiben Szerződő Felek közül bármelyik a jelen Módosított Koncessziós Szerződést vagy az ehhez Kapcsolódó 
egyéb megállapodásokat a 8.1-8.3 pontokban részletezett esetekben vagy egyéb módon jelentősen megszegik (köz-
vetve vagy közvetlenül), a szerződésszerűen teljesítő másik fél írásban részletesen tájékoztatja a szerződésszegő felet 
a vélt szerződésszegésről. A szerződésszegő fél köteles a szerződésszegést ésszerű időn, de legkésőbb 60 napon belül 
megszüntetni.

8.5 Megrendelők szerződésszegésének szankciói:
8.5.1 A 8.1.b) pontnak megszegése esetén Szerződő Felek kötelesek újratárgyalni a jelen Módosított Koncessziós 
Szerződés feltételeit és mindent elkövetni annak érdekében, hogy a megállapodás a megváltozott körülmények kö-
zött is tovább működjön, az újratárgyalt feltételek szerint. Amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni Szerződő 
Feleknek, a fenti esetben a Koncesszor jogosult jelen Koncessziós Szerződést felmondani. 
8.5.2. A jelen Módosított Koncessziós Szerződés 7.6.1.7.pontjában, illetve 7.7.3-7.7.5. pontjaiban meghatározott 
szerződésszegés esetén, a Megrendelők vállalják, hogy a Koncessziós Társaság részére megfizetik annak a kárnak 
az összegét, amely a Koncessziós Társaságot amiatt éri, hogy a jelen Módosított Koncessziós Szerződés   7.7.3.-
7.7.5. pontjaiban foglalt kötelezettségüket nem teljesítik. Amennyiben a jelen Módosított Koncessziós Szerződésben 
meghatározott díjképlet szerinti számított szennyvíz-elvezetési díj megszavazásával a Megrendelők képviselő-tes-
tületének valamelyike késedelembe esik, úgy az a Megrendelő köteles megfizetni a Koncessziós Társaság részére a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot, valamint megtéríteni a Koncessziós 
Társaság részére azt a kárt, amely a késedelem miatt állt elő.
8.5.3. Amennyiben a Megrendelők valamelyike, vagy több Megrendelő – akár különböző időben – a 8.2 és 8.3. 
pontban foglaltakon kívüli ok miatt mondja fel a jelen Módosított Koncessziós Szerződést, akkor a Koncessziós 
Társaság abban az esetben jogosult jelen Koncessziós Szerződést a többi megrendelővel szemben felmondani, ha a 
szerződést felmondó megrendelő, vagy Megrendelők közigazgatási területén keletkező alaptevékenységi árbevétel 
együttesen a Koncessziós Társaság teljes alaptevékenységi (szennyvízelvezetés) árbevételének 10%-át meghaladja. A 
jelen Módosított Koncessziós Szerződést felmondó Megrendelők árbevétel kiesése összeadódik. Egyetlen megrendelő 
szerződés felmondása esetén a szerződés felmondást megelőző év árbevételéből a szerződést felmondó megrendelőre 
vonatkozó árbevétel a meghatározó. Több, szerződést felmondó Megrendelő esetén az elsőként szerződést felmondó 
Megrendelő szerződés felmondását megelőző év árbevételén belül a szerződést felmondó megrendelőkkel kapcsolatos 
árbevétel teljes alaptevékenységi árbevételhez viszonyított arányát kell vizsgálni. 
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lalt hatályvesztése tekintetében a Felek az adatszolgáltatásra a Vksztv. 21. §-ában foglaltakat, az elszámolásra a 
jelen Koncessziós Szerződés foglaltakat, a birtokátruházásra a Hivatal határozatában foglaltakat alkalmazzák 

10. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. A koncessziós pályázati eljárás dokumentumai 
10.1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Koncessziós Szerződés a fenti tárgyú koncessziós pályázati eljárásban 
megjelent Pályázati Felhívásban, a hozzá kapcsolódó Dokumentációban, továbbá a Koncessziós Társaság által a 
koncessziós pályázati eljárás során benyújtott Ajánlatban meghatározott együttes feltételrendszer figyelembevételével 
jött létre. Ennél fogva a Koncessziós Szerződés több ízben visszahivatkozik ezen dokumentumokra, amelyek teljes és 
azonos tartalmú szövege mindkét fél részére rendelkezésre áll.  
10.1.2 A jelen Koncessziós Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Kon-
cessziós Szerződés elválaszthatatlan részét képező alábbi dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Koncessziós 
Szerződéssel együtt a Teljes Koncessziós Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumen-
tumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később 
álló dokumentum rendelkezéseit:

a. Koncessziós Szerződés
b.  Koncessziós Társaság Társasági szerződése
c. Közművagyon meghatározása
d. A Szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó díjképletek, figyelembe véve a Vksztv. vonatkozó 

rendelkezéseit is
e.  a fizetendő eszközhasználati díj megállapításának elvei
f. vízterhelési díj megállapításának szabályai
g. a Koncesszor Ajánlati Nyilatkozata 
h.  Koncessziós pályázati felhívás és dokumentáció.

10.1.3. A Teljes Koncessziós Szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendőek, és amennyiben 
a Teljes Koncessziós Szerződés valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható rész érvénytelennek bizonyul, akkor 
az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen Szerződés többi rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit.

10.2. Alkalmazott jog, jogviták rendezése, illetékesség
10.2.1. A jelen Koncessziós Szerződés és Szerződő Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.
10.2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében a Koncessziós Társaság használatába adott va-
gyontárgyak egy része a KEOP projekt során jöttek/jönnek létre, ezért a jelen szerződés, illetve módosításai érvé-
nyességéhez a megvalósuló eszközrendszer üzembe helyezésétől számított 10 évig a KEOP Közreműködő szervezet 
hozzájárulása szükséges. A Koncessziós szerződés csak mellékleteivel együtt érvényes.
10.2.3. A Szerződésre a magyar jog az irányadó, ide értve elsősorban a Koncessziós törvényt, a  a Vksztv-t, a Vhr.-t 
valamint a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezéseit. 
10.2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködnek. 
Esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton rendezik. 

10.3. Referencia
Megrendelők kötelezik magukat, hogy Koncesszor ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, a 
szöveg előzetes egyeztetését követően Koncesszor részére kiállítják.

10.4. Titoktartás
10.1. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Koncessziós Szerződés és a Módosított Koncessziós Szerződés telje-
sítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a Szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok 
tartalmát üzleti titokként kezelik. Az üzleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat az információkat, 
adatokat stb., amelyek bármely jogszabály szerint közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

9.3.1. Ha a jelen Koncessziós Szerződés, a teljesítés olyan okból való lehetetlenülése miatt szűnik meg, amelyért nem 
a Koncessziós Társaság a felelős, Koncesszor jogosult az általa megfizetett egyösszegű koncessziós díjnak a számára 
még meg nem térült részére  ..
Ezen túlmenően, ha a szerződés, a teljesítés olyan okból való lehetetlenülése miatt szűnik meg, amelyért a Megren-
delők a felelősek, Koncesszor jogosult az igazolt kárát Megrendelőkkel szemben érvényesíteni. 
9.4. A Koncesszor a Koncessziós Szerződés 8.5.1. és a 8.5.3. pontjai valamint a 8.4. pontban jelzett türelmi idő 
lejártát követően akkor mondhatja fel, ha a Megrendelők a jelen Koncessziós Szerződésben meghatározott kötele-
zettségüket súlyosan megsértik, és ezzel a Koncessziós Társaságnak, vagy a Koncesszornak igazoltan kárt okoznak, 
vagy akadályozzák a közszolgáltatás teljesítését.. Ezen esetekben a Megrendelők teljes kártérítési kötelezettséggel 
tartoznak ideértve a Koncessziós Társaság, és a Koncesszor elmaradt hasznát is. 
9.5.1 Megrendelők a Koncessziós Szerződést felmondhatják,

a. ha a Koncessziós Társaság – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó jog-
szabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy 
hatóság jogerősen megállapította, 

b. a 8.4. pontban jelzett türelmi idő lejártát követően, ha a Koncessziós Társaság a jelen Koncesz-
sziós Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette,

c) a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (Koncessziós törvény) 17. § (2) bekezdése, 20. § (1) 
bekezdése és 21. § (3) bekezdése szerinti esetekben.

9.5.2. Amennyiben a Megrendelők a fentiek szerinti felmondási jogukkal élnek, a Koncessziós Társaság elveszíti az 
addig befizetett koncessziós, illetve eszközhasználati díjat, valamint köteles a Koncessziós szerződés alapján átadott 
vagyonelemek visszaszolgáltatására, a 4.5. pont szerint, mely időpontig a Megrendelők nem kötelesek az óvadékba 
helyezett összeg felszabadításához hozzájárulni, illetve  a bankgaranciát visszaadni. 
A jelen Koncessziós Szerződés felmondására a Koncessziós törvény 17. § (2) bekezdése és 20. § (1) bekezdése, 
valamint a jelen Koncessziós Szerződés 9.5.1.a) valamint  8.3. d) és e) pontja szerinti esetben azonnali hatállyal, 
továbbá a Vksztv 20.§ (1) bekezdése szerint eljárva, minden más esetben legalább 6 (hat) hónapos felmondási idővel 
kerülhet sor.
9.5.3. Kötbér 
9.5.3.1. Amennyiben a jelen Koncessziós Szerződés a közszolgáltatás megkezdése előtt, a Koncessziós Társaságnak 
felróható okból meghiúsul a jelen Koncessziós Szerződés, az egyösszegű koncessziós díj 20%-nak megfelelő meghiú-
sulási kötbér megfizetésére köteles, mely a Megrendelőket a 7.1. pont szerinti arányban illeti.  
9.5.3.2. A jelen Koncessziós Szerződés közszolgáltatás megkezdése előtti, Megrendelőknek felróható okból történő 
meghiúsulása esetén Megrendelők meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelesek az egyösszegű koncessziós díj 20%-
nak megfelelő összegben, mely kötelezettség a Megrendelőket 7.1. pont szerinti részarányban terheli. 
9.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Koncessziós Szerződés bármely oknál fogva történő megszű-
nése/megszüntetése automatikusan kihat a megszűnésének időpontjában hatályos, jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képező mellékletekre is.
9.7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Koncessziós Szerződés bármely oknál fogva történő megszű-
nése/megszüntetése  esetén a Koncessziós Társaság köteles az általa a Megrendelőktől jelen szerződés időtartama 
alatt működtetésére átvett víziközmű-vagyon visszaszolgáltatására, működőképes, hibátlan állapotban. Koncessziós 
Társaság köteles továbbá pénzügyileg elszámolni.
9.8. Az elszámolás keretén belül a Koncessziós Társaság köteles a folyamatos közszolgáltatás biztosításához szük-
séges információkat, adatokat a hatályos jogszabályokban meghatározott személyi kör részére kiszolgáltatni. Ezek 
közül, különösen az alábbiak átadása kötelező: 

a. valamennyi fogyasztó neve és címe,
b. egy évi időszakra vonatkozó, átlagos, egy fogyasztóra vonatkozó fogyasztási adatok, közület és 

lakosság megbontásban,
c. késedelmes fizetőkre vonatkozó adatok.

9.9. A jelen Szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében rögzített hatályvesztése alkalmával a Felek egymással és 
a Hivatallal egyaránt együttműködni kötelesek a Hivatal által határozatban kijelölt közérdekű üzemeltető bir-
tokba helyezésének zavartalan lebonyolítása érdekében. A jelen Szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében fog-
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1. számú melléklet

 Megrendelőket illető a Koncessziós szerződés megkötésekor már meglévő és átadásra  
kerülő közművagyon meghatározása

A közművagyon meghatározására alkalmas térképek  
(4 db térkép)  a nagy felbontás miatt külön mellékelve.

A megrendelőket illető már meglévő és átadásra kerülő  
közművagyon leírása a Pályázati kiírás 5. sz. mellékletében található.

10.5. Szerződő Felek nyilatkozatai
10.5.1. Koncesszor a jelen Módosított Koncessziós Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés el-
választhatatlan részét képező dokumentumokat és Megrendelők által a koncessziós pályázati eljárás során, illetve a 
szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, 
az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. 
10.5.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Módosított Koncessziós Szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen Szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés 
vagy jognyilatkozat megsértését.

Szerződő Felek a jelen Módosított Koncessziós Szerződést elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt – cégszerűen és jóváhagyólag írják alá. 

10.5.3. Szerződő Felek a Módosított Koncessziós Szerződés aláírásával Koncessziós Szerződéssel létrehozott jog-
viszonyukat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felha-
talmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII törvény 50.§ (2) bekezdése alapján a polgári törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá helyezik.

10.6. A koncessziós szerződés módosítása
Szerződő Felek a jelen Módosított Koncessziós Szerződést közös akarattal, azonos formai előírások betartásával – 
amennyiben azt jogszabály nem zárja ki -, módosíthatják.

Mellékletek:

1.  számú melléklet: Megrendelőket illető a Koncessziós szerződés megkötésekor már meglévő és átadásra kerülő 
közművagyon meghatározása

2. számú melléklet:
2.a) a Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2012-2015. évek alatti működtetési időszakban,
2.b) a Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2016. naptári évtől kezdődően
2.c) a Szolgáltatás Díj megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor alkalmazott elvek 

3. számú melléklet: A vízterhelési díj megállapításának szabályai
4. számú melléklet: Munkajogi személyi állomány és bértömeg meghatározása
5. számú melléklet: A koncesszióköteles tevékenység ellátásához szükséges adatok átvételére vonatkozó szerződés
6. számú melléklet: Egységes eljárási rend az Éves Fejlesztési terv végrehajtására

Kelt: …….. …………………

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Megrendelő

Tárnok Nagyközség
Megrendelő

Diósd Város
Megrendelő Koncesszor
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ÁKtervt =  A t. évre tervezett üzemeltetés teljes állandó költsége, ami áll: a munkaerő költségek, üzemi általános és 
cég – Megrendelők által elfogadott – általános költségeiből és egyéb költségekből, (Ft/év)

VKtervt = tervezett fajlagos változó költsége a teljes üzemeltetésnek a t. évben (Ft/m3). Tervezése: a kezelt szeny-
nyvíz mennyiségre számolt fajlagos változó költséget szorozzuk a t. évre tervezett kezelt szennyvízmennyiséggel 
(tervezett keletkezett szennyvíz + idegenvíz) majd osztjuk a tervezett számlázott szennyvízmennyiséggel. A változó 
költség áll: az energia költségek, vegyszer költségek, és a mennyiséggel arányos egyéb – Megrendelők által elfogadott 
– költségekből. A díj meghatározásánál beépítésre kerülnek továbbá a jogszabály változásból adódó többlet – üze-
meltetési, -karbantartási, -rekonstrukciós  költségek.

inft= inflációs tényező: –a Koncessziós Társaság alaptevékenységére vonatkozó inflációs index, mely az alábbi mó-
don került meghatározásra: 

inft = 0,09 x mip  + 0,08 x men + 0,83 x mfogy  

ahol: 

mip - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30.  napja előtt az interneten elérhető STADAT rendszer-
ében a 2.1.6.11.”Az ipar havi árindexei” táblázat előző év azonos időszaka = 100 % „belföldi értékesítési árak” osz-
lopában számított érték. Az mip együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.

mfogy   - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető STADAT 
rendszerben a 2.1.6.22.”Fogyasztóiár-index a javak főbb csoportjai szerint, havonta” táblázat előző év azonos idő-
szaka = 100 % „Összesen” oszlopában számított érték. Az mfogy együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani 
átlaga. 

men -a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető STADAT rendszerben a 
2.1.6.11.”Az ipar havi árindexei” táblázat előző év azonos időszaka = 100 % „Villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás” 
oszlopából számított érték. Az men együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga. 

KORt = a mért és a tervezett adatok különbségéből adódó költségtényezők a t. évben.

At = kizárólag az üzemeltető társaság saját, üzemeltetésre használt eszközei után számolt éves értékcsökkenés (Ft/év)

Htterv = Haszon, átszámolva a nyertes ajánlattevő által megajánlott nyereséghányadból a tervezett elismert üze-
meltetési költségek (ÁKtervt /mtervt + VKtervt + KORt + At / mtervt ) alapján  Ft/év

Hmt = Az adott évi banchmark költségekhez (ÁKTBMt , VKTBMt * mtervt) képesti  megtakarításból fakadó, az 
üzemeltetőt a t. évben  megillető haszon, Ft/év, 

ETt = Eszköz használati díj: T. településen.(Ft/év) Ez nyújt fedezetet a tényleges pótlásra (P) , az adósságszolgálatra 
(Asz) és esetleg tartalékra (T) amit a bank megkövetel. ETt= PTt + AszTt + TTt

2. számú melléklet

A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGHATÁROZÁSA

2.a) A Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2012-2015. évek alatti működtetési időszakban
A díjképzés kötelező összevetői és számítási módja T településen a t. évben, ha 2012≤ t≤ 2015: 

Ahol:
t= az az év, amelyre a megállapítandó díj vonatkozik

DTtervt : T településen a t. évre tervezett teljes díjbevétel (T: Érd, Diósd, Tárnok): ez áll alapdíj bevételből és fo-
gyasztásarányos díjbevételből

DAtszh: A jogszabályban meghatározott szennyvízelvezetési helyeken alkalmazandó alapdíj a t. évben az szh
típusú elvezetési helyen(Ft/szennyvízelvezetési hely) -- településenként azonos 

NsztTterv: szh típusú szennyvízelvezetési helyek száma T településen a t. évre tervezetten

DFTt: a szennyvízelvezetési helyen mért fogyasztás arányos díj a t. évben T településen

TADt a szennyvízelvezetési helyenként fizetendő alapdíjakból származó teljes tervezett bevétel a t. évben (a három 
településen tervezett alapdíjbevétel összege) 

mtervt: a t. évben tervezett számlázott szennyvízmennyiség mindhárom településen, mindhárom fogyasztói cso-
port összesen

DTtervt=∑szhDAtszh (Ft/szennyvízelvezetési hely/hó)*NsztTterv*12+DFTt(Ft/m3)* 
mTtervt (m3/év)

Alapdíj:
DAt

szh  = DAt-1
szh

 *inft

Fogyasztás arányos díj.DFT
t  = (ÁKterv

t – TADt
terv)/mterv

t + VKterv
t + KORt + At / m

terv
t + Ht/ m

terv
t 

+ ET
t / m

terv
t 

Ha az így számított díjak meghaladnák a KEOP pályázatban rögzített fogyasztás arányos 
díjak inflációs index-szel korrigált szintjét, akkor a díjakat a  KEOP pályázatban adott 
fogyasztás arányos díjak inflációs index-szel korrigált szintjén kell megállapítani.
 
A fogyasztás arányos díjak esetére az egyes fogyasztói csoportokra a következő szorzót kell 
alkalmazni:

Lakosság: 0,99

Intézmények: 1

Egyéb gazdálkodók: 1,2
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ÁKtervt =  A t. évre tervezett üzemeltetés teljes állandó költsége, ami áll: a munkaerő költségek, üzemi általános 
és cég – Megrendelők által elfogadott – általános költségeiből és egyéb költségekből, (Ft/év)

VKtervt = tervezett fajlagos változó költsége a teljes üzemeltetésnek a t. évben (Ft/m3). Tervezése: a kezelt szeny-
nyvíz mennyiségre számolt fajlagos változó költséget szorozzuk a t. évre tervezett kezelt szennyvízmennyiséggel 
(tervezett keletkezett szennyvíz + idegenvíz) majd osztjuk a tervezett számlázott szennyvízmennyiséggel. A vál-
tozó költség áll: az energia költségek, vegyszer költségek, és a mennyiséggel arányos egyéb – Megrendelők által 
elfogadott – költségekből.

A díj meghatározásánál beépítésre kerülnek továbbá a jogszabály változásból adódó többlet – üzemeltetési, -kar-
bantartási, -rekonstrukciós  költségek.

inft= inflációs tényező: –a Koncessziós Társaság alaptevékenységére vonatkozó inflációs index, mely az alábbi mó-
don került meghatározásra: 

inft = 0,09 x mip  + 0,08 x men + 0,83 x mfogy  

ahol: 

mip - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30.  napja előtt az interneten elérhető STADAT rendszer-
ében a 2.1.6.11.”Az ipar havi árindexei” táblázat előző év azonos időszaka = 100 % „belföldi értékesítési árak” osz-
lopában számított érték. Az mip együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga.

mfogy   - a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető STADAT 
rendszerben a 2.1.6.22.”Fogyasztóiár-index a javak főbb csoportjai szerint, havonta” táblázat előző év azonos idő-
szaka = 100 % „Összesen” oszlopában számított érték. Az mfogy együttható az oszlop utolsó 12 adatának szám-
tani átlaga. 

men  -a KSH-nak a tárgyévet megelőző év október 30. napja előtt az interneten elérhető STADAT 
rendszerben a 2.1.6.11.”Az ipar havi árindexei” táblázat előző év azonos időszaka = 100 % „Villamos energia-, gáz-, 
gőz-, vízellátás” oszlopából számított érték. Az men együttható az oszlop utolsó 12 adatának számtani átlaga. 

ÁKTBM2016: : az első 4 év (2012-2015) működési tapasztalatai és a nemzetközi tapasztalatok alapján meghatá-
rozott benchmark állandó költség (Ft/év)

VKTBM2016: : az első 4 év (2012-2015) működési tapasztalatai és a nemzetközi tapasztalatok alapján meghatá-
rozott benchmark változó költség (Ft/m3) -- számlázott szennyvíz mennyiségre vetítve

ÁKTBMt = ÁKTBMt-1* inft+ áktt   

áktt = korrekciós tényező, ami a „benchmark”-ként megállapított állandó költségeket módosítja, pl. szabályozó 
változás, újonnan belépő létesítmények üzemeltetési költségei, stb. (Ft/év)

VKTBMt = VKTBMt-1* inft +vktt            

vktt = korrekciós tényező, ami a „benchmark”-ként megállapított változó költségeket módosítja, pl. szabályozó 
változás, jelentős relatív ár változás, újonnan belépő létesítmények üzemeltetési költségei, stb

KORt = a mért és a tervezett adatok különbségéből adódó költségtényezők a t. évben.

2.b) A Szolgáltatási Díj mértékének meghatározása 2016. naptári évtől kezdődően

A díjképzés kötelező összevetői és számítási módja T településen a t. évben, ha 2016≤t≤ 2036 : 

Ahol:

= az az év, amelyre a megállapítandó díj vonatkozik

DTtervt : T településen a t. évre tervezett teljes díjbevétel (T: Érd, Diósd, Tárnok): ez áll alapdíj bevételből és fo-
gyasztásarányos díjbevételből

DAtszh: A jogszabályban meghatározott szennyvízelvezetési helyeken alkalmazandó alapdíj a t. évben az szh tí-
pusú elvezetési helyen(Ft/szennyvízelvezetési hely) -- településenként azonos

NsztTterv: szh típusú szennyvízelvezetési helyek száma T településen a t. évre tervezetten

DFTt: a szennyvízelvezetési helyen mért fogyasztás arányos díj a t. évben T településen

TADt a szennyvízelvezetési helyenként fizetendő alapdíjakból származó teljes tervezett bevétel a t. évben (a há-
rom településen tervezett alapdíjbevétel összege) 

mtervt: a t. évben tervezett számlázott szennyvízmennyiség mindhárom településen, mindhárom fogyasztói cso-
port összesen

DTtervt=∑szhDAtszh (Ft/szennyvízelvezetési hely/hó)*NsztTterv*12+DFTt(Ft/m3)* 
mTtervt (m3/év)

Alapdíj:
DAt

szh  = DAt-1
szh

 *inft

Fogyasztás arányos díj
DFT

t  = (ÁKterv
t – TADt

terv)/mterv
t + VKterv

t + KORt + At / m
terv

t + Ht
terv/ mterv

t + Hmt/ m
terv

t + ET
t 

/ mterv
t + FT

t

ÁKterv
t  ≤ ÁKTBM

t

VKterv
t≤ VKTBM

t

A fogyasztás arányos díjak esetére az egyes fogyasztói csoportokra a következő szorzót 
kell alkalmazni:

Lakosság: 0,99

Intézmények: 1

Egyéb gazdálkodók: 1,2
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c) A szolgáltatási díjjavaslat készítése és a szolgáltatási díjak megállapítása során – a KEOP Projekt CBA-jának 
elveit betartva – Feleknek figyelembe kell venniük a díjakat érintő:

 – jogszabályok, rendeletek, hatósági előírások, adók, vámok, járulékok változását,
 – a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás lényeges minőségi vagy mennyiségi változását, 
 – a szerződés területi hatálya alá tartozó fogyasztók, illetve fogyasztás változását,
 – a szerződés területi hatálya alá tartozó kapacitás változását,
 – inflációs hatást (vegyszerek, energia, stb. ráfordítások növekedését)
 – koncessziós díj, illetve – adott esetben – az amortizációs költségek változását.

d) Az általános forgalmi adó nélkül számított fogyasztás arányos egységnyi (fajlagos) díjat a támogatásokkal, 
egyéb bevételekkel korrigált indokolt költségek, ráfordítások, és a nyereség összege, és naturális adatokkal kife-
jezhető várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként, az aktuális időszakra alkalmazandó díjképlet szerint kell 
megállapítani. A várható szolgáltatási mennyiséget az előző évi tényleges szolgáltatási mennyiség alapul vételével 
kell kiszámítani, a közüzemi közszolgáltatásra vonatkozó, ágazati jogszabályokban előírt módon, a KEOP Projekt 
CBA-ban alkalmazott előrejelzésekkel összhangban. Az egységnyi szolgáltatási díj a mindenkor érvényes általános 
forgalmi adóról szóló törvény szerint tartozik az általános forgalmi adó hatálya és mértéke alá.

At = kizárólag az üzemeltető társaság saját, üzemeltetésre használt eszközei után számolt éves értékcsökkenés 
(Ft/év)

Htterv = Haszon, átszámolva a nyertes ajánlattevő által megajánlott nyereséghányadból a tervezett elismert üze-
meltetési költségek (ÁKtervt /mtervt + VKtervt + KORt + At / mtervt ) alapján  Ft/év

Hmt = Az adott évi benchmark költségekhez (ÁKTBMt , VKTBMt * mtervt) képesti  megtakarításból fakadó, 
az üzemeltetőt a t. évben  megillető haszon, Ft/év, 

ETt = Eszköz használati díj: T. településen.(Ft/év) Ez nyújt fedezetet a tényleges pótlásra (P) , az adósságszolgá-
latra (Asz) és esetleg tartalékra (T) amit a bank megkövetel. ETt= PTt + AszTt + TTt

FTt = Ft/m3, egy olyan tétel, amit az Önkormányzatok határozhatnak meg önkéntes többlet fejlesztési célú felhal-
mozásra, saját területükre vonatkoztatva.

2.c) A Szolgáltatás Díj megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor alkalmazott elvek, 

a) Az egységnyi, általános forgalmi adó nélkül számított díjaknak fedezetet kell nyújtania:
 – a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, tartós működés vala-

mennyi elismert közvetlen és közvetett költségének ráfordításának megtérülésére, figyelemmel a közszol-
gáltatással összefüggő egyéb bevételekre, az elvonásokra és a támogatásokra is, 

 – a Koncesszor  által vállalt finanszírozási költségekre (egyösszegű koncessziós díj megtérülésére), 
 – a Koncesszor  1990. évi LXXXVII. törvény 8. §-ában meghatározott mértékű hasznára,
 – valamint a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéb indokolt 

költségekre és ráfordításokra.

Az így megállapított költségek és bevételek nem eredményezhetik a CBA-ban meghatározott támogatási arány 
módosulását és a költség-hatékony működésre ösztönözzön.

b) A szolgáltatási díjjavaslatban Koncessziós Társaságnak be kell mutatnia:
 – a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás tervezett mennyiségi adatait, 
 – a szerződés tárgya szerinti eszközökkel végzett szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás valamennyi 

tervezett közvetlen és közvetett költségét, ráfordítását,
 – a Koncessziós Társaság működtető vagyonának működtetési költségeit, valamint Koncessziós Társaság  

általános igazgatási költségeit és ráfordításait, továbbá annak, a szerződés területi hatálya alá tartozó köz-
szolgáltatással arányos részét,

 – a szerződés tárgya szerinti eszközök, egyéb hasznosításával elérni tervezett bevételeket, 
 – a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt állami/önkormányzati támogatásokat, elvonásokat, befizeté-

si kötelezettségeket,
 – a szerződés teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó egyéb költségeket és ráfordításokat,
 – az adott évre tervezett és elfogadott felújítási költségeket és kapcsolódóan a Megrendelőket megillető éves 

eszközhasználati díjat,

Koncessziós Társaságnak a szerződés tárgya szerinti közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó tervezett hasznát.
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4. számú melléklet

MUNKAJOGI SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY ÉS BÉRTÖMEG MEGHATÁROZÁSA

 

3. számú melléklet

 
A VÍZTERHELÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Koncessziós Társaság a vízterhelési díj fogyasztókra történő áthárítása 
mennyiségarányosan történik az alábbiakban meghatározott képlet alkalmazásával

VTD = (VTDt + DVTDe )/Qt, ahol:
VTD – tárgyévi vízterhelési díjnak a fogyasztókra áthárítandó egy m3-re jutó, általános forgalmi adó nélküli 
összege, Ft/m3  -- ez Érd, Diósd és Tárnok területén egységes
VTDt – tárgyévi tervezett terhelés után a Koncessziós Társaságot, mint kibocsátót terhelő vízterhelési díj 
kötelezettség, Érd, Diósd és Tárnok területén összesen, Ft
DVTDe – a tárgyévet megelőző évi vízterhelési díj elszámolásból adódó esetleges különbözet Érd, Diósd és 
Tárnok területén összesen, Ft.
Qt – a tárgyévre tervezett szennyvíz-értékesítés volumene összesen az adott szennyvízrendszeren Érd, Diósd és 
Tárnok területén összesen, m3

DVTDe = VTDeb – VTDeá, ahol:
VTDeb = a tárgyévet megelőző évre vonatkozó vízterhelési díj kötelezettség az adóhatóság felé Érd, Diósd és 
Tárnok területén összesen, Ft
VTDeá = előző évben a fogyasztókra áthárított vízterhelési díj Érd, Diósd és Tárnok területén összesen, Ft.
(A DVTDe pozitív és negatív értéket egyaránt felvehet.) 

Az esetlegesen visszaigényelhető VTD elszámolásáról a Felek külön megállapodást kötnek. 
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elektronikus levelezési címére) kért és azonosított (vízmérő-azonosító, gyári szám, fogyasztási neve, fogyasztási 
hely címe, fizető neve, fizető címe) locsolómérőt olvassa le. 

A locsolómérők jogszabály szerinti felszerelése, annak átvétele és ellenőrzése minden esetben Megbízó feladata. 
ÉTV Kft. rögzíti, hogy a locsolómérőknek az ÉTV Kft. tulajdonát képező, és a fővízmérő elhelyezésére 
kialakított vízmérő-aknában történő elhelyezéséhez nem járul hozzá!

ÉTV Kft. jelen szerződés tárgyában rögzített szolgáltatáson kívül egyéb szolgáltatást nem végez. Így Megbízó 
feladata különösen a közműves szennyvízelvezetésre vonatkozó Szolgáltatási Szerződések megkötése, a 
csatornaszolgáltatásról szóló számlák kibocsátása, a kibocsátott számlák befizetésének a könyvelése, csoportos 
beszedési megbízás elindítása, befizetések nyilvántartása, a nem fizető fogyasztók kezelése, a hátralékok 
behajtása, az esetleges reklamációk kezelése, jóváírások eldöntése, a fogyasztók szennyvízszolgáltatással 
kapcsolatos mindennemű tájékoztatása, stb.

ÉTV Kft. az ivóvíz-szolgáltatásról szóló számláit 

 – lakossági fogyasztók esetében kéthavonta,
 – közületi fogyasztók esetében havonta állítja ki.

Az ÉTV Kft. a vízmérők leolvasását – Üzletszabályzatában rögzített eljárási rend betartása mellett – a 
fogyasztókkal kötött szolgáltatási szerződésben rögzített időszakonként olvassa le. Amennyiben egy fogyasztó 
nem rendszeres – lakossági fogyasztók esetében kéthavi, közületi fogyasztók esetében havi – leolvasást kér, az 
ÉTV Kft. évente egy előre, a szolgáltatási szerződésben rögzített időszakban olvassa csak a vízmérőt. A köztes 
időszakban azonban a rendszeres leolvasásnak megfelelő ütemezésben folyamatosan előlegszámlát bocsát ki 
vagy a fogyasztó által diktált mérőállás alapján és/vagy átalánymennyiség alapján.

ÉTV Kft. adatszolgáltatását ezen rend alapján látja el, melyet Megbízó tudomásul vesz és elfogad.

Szerződő Felek kölcsönösen együttműködnek a fogyasztói adatbázis aktualizálásában, karbantartásában. 
Ennek érdekében a tudomásukra jutott fogyasztói törzsadat-állományban történő változással kapcsolatos 
információkat írásban, haladéktalanul megküldik másik Fél részére.

5. Egyéb rendelkezések:
Szolgáltatás ellenértékét Szerződő Felek minden év január 1-től a KSH-ak tárgyévet megelőző év november 
30. napja előtt az www.ksh.hu honlapon elérhető STADAT-táblák rendszerében a 3.6.1. „Fogyasztói-árindex 
a javak főbb csoportja szerint havonta” táblázat előző év azonos időszaka 100 % összesen oszlopába számított 
érték utolsó 12 adatának számtani átlagának mértékével emelik. 

Jelen szerződés Szerződő Felek határozatlan időre kötik, amelyet Szerződő Felek 3 hónapos felmondási idővel 
indoklás nélkül felmondhat.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályban lévő előírásai mérvadóak.
Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Dátum:

Megbízó Megbízott

ÉTV Kft

5. számú melléklet

A KONCESSZIÓKÖTELES TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK 
ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött

egyrészről az ………………………………… (székhely: , adószáma: , KSH azonosító: , képviseli: ), továbbiakban: 
Megbízó,
másrészről a Vízszolgáltató (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-066513, adószám: 
10819067-2-13, KSH azonosító: 10819067-4100-113-13, bankszámla száma: 10200926-22611440-00000000, 
képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató), mint Megbízott, továbbiakban: Vízszolgáltató (továbbiakban együttesen: 
Szerződő Felek)
között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

1. Előzmények
Érd Megyei Jogú Város, Diósd Nagyközség és Tárnok Nagyközség Önkormányzatainak Képviselő-testületei az 
ÉTV Kft-vel Érd, Diósd és Tárnok települések közigazgatási határán belül az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra 
kötött üzemeltetési és bérleti szerződést 201__. …………... napjával módosították.
Érd, Diósd és Tárnok települések közműves csatornaszolgáltatását …………………napjától Megbízó látja el 
koncessziós szerződés keretében. 
Érd, Diósd és Tárnok településeken az ivóvíz-szolgáltatást az ÉTV Kft. biztosítja és tevékenységének 
számlázhatósága érdekében a vízmérőket az üzletszabályzatában és a fogyasztókkal megkötött szolgáltatási 
szerződésben rögzített időszakonként saját leolvasóival leolvassa.

2.  Szerződés tárgya
Megbízó megbízza az ÉTV Kft-t, hogy az általa végzett szennyvízszolgáltatás ellenértékének számlázhatósága 
érdekében az ÉTV Kft. által 

 – lakossági fogyasztók esetében a tárgyhónapban leolvasásra kiadott vízmérők leolvasási adatait (vízmérő 
azonosító, vízmérő állása, leolvasás keltje) a tárgyhónapot követő második hónap 5. munkanapjáig,

 – Közületi fogyasztók esetében a tárgyhónapban leolvasásra kiadott vízmérők leolvasási adatait (vízmérő 
azonosító, vízmérő állása, leolvasás keltje) a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig

a kapcsolattartó elektronikus levelezési címére xls formátumban és Megbízó rendszerével összeegyeztethető 
módon adja át, mely Megbízó részéről az ÉTV Kft. által már használt azonosító-rendszer alkalmazását igényli.

3. Szolgáltatás ellenértéke
ÉTV Kft. jelen szerződésben rögzített szolgáltatást 3.000.000 Ft+áfa/hó, azaz Hárommillió forint/áfa/
hónap ellenérték fejében végzi. Szerződő Felek határozott idejű, havi elszámolásban állapodnak meg.
ÉTV Kft. számláját a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig állítja ki és küldi meg Megbízó felé, aki a számla 
kézhezvételét követő 8 napon belül gondoskodik a számla pénzügyi teljesítéséről.

4. Jogok, kötelezettségek:
Tekintettel arra, hogy ÉTV Kft. nem rendelkezik a csatornaszolgáltatást ténylegesen igénybevevők pontos 
listájával, ezért a tárgyidőszakban vízmérő leolvasásra kiadott összes vízmérő adatait átadja Megbízó részére, 
melyből a csatornaszolgáltatást igénybevevők leválogatása Megbízó feladata.

ÉTV Kft. a megbízási díj keretében vállalja a locsolómérők leolvasását és az adatok fenti rend szerinti átadását. 
Figyelembe véve, hogy az ÉTV Kft. által végzett ivóvíz-szolgáltatás számlázásához ezen mérők nyilvántartása 
nem szükséges, Szerződő Felek rögzítik, hogy ÉTV Kft. kizárólag Megbízó által írásban (kapcsolattartó 

http://www.ksh.hu/
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rinti megvalósítási tervét, a Koncessziós Társaság az önkormányzatok részére tárgyév február 28-ig megküldi. A 
tárgyévi fejlesztési megvalósítási tervet az önkormányzat mind műszaki tartalmát, mind a vállalási árat tekintve 
tárgyév március 31-ig elfogadja, melyet képviselőtestületi határozattal vagy az arra felhatalmazott képviselő útján 
aláírással igazol.

Elszámoláskor a műszaki teljesítést az önkormányzat által írásos felhatalmazással rendelkező műszaki ellenőr az 
építési naplóban igazolja.

A műszaki ellenőr által elfogadott, a terv szerinti változatlan tartalommal elvégzett műszaki teljesítés esetén a 
Koncessziós Társaság jogosult a vállalási áron a számláját kibocsájtani, az Önkormányzat pedig köteles a számla 
ellenértékét megfizetni.

Módosuló műszaki tartalom esetén a változást az építési naplóban részletezni szükséges, melyet a műszaki ellenőr 
ellenjegyez. Amennyiben a műszaki tartalom változása a vállalási ár módosulását vonja maga után, az alábbiak 
szerint kell eljárni:

elfogadott vállalási ár 

+/- ténylegesen felhasználásra került anyagfajta szerinti anyagmennyiség növekedése vagy csökkenése a 
Koncessziós Társaság. készlete alapján mérlegelt átlagáron és/vagy

- igénybe vett szolgáltatás ára alvállalkozó árajánlata szerint 

+ igénybe vett szolgáltatás ára alvállalkozó módosított árajánlata szerint, és/vagy

+/- a felhasznált munkaóra többlet vagy csökkenés a tárgyévi közvetlen önköltségen számított 
rezsióradíjon

módosított közvetlen költség

+ a fenti közvetlen költségre felszámítható általános költség (15%)

módosított vállalási ár mindösszesen 

A műszaki ellenőr által igazolt, megvalósult műszaki tartalom alapján módosított vállalási árat a Koncessziós 
Társaság jogosult kiszámlázni, az Önkormányzat pedig köteles a számla ellenértékét megfizetni.

Haváriás munkák esetében a munkavégzés kezdetekor az önkormányzat műszaki ellenőrét a műszaki ellenőr által 
megadott elérhetőségeken írásban és telefonon azonnal tájékoztatja a társaság illetékes vezetője (általában az üzem-
egység-vezető). A műszaki ellenőr saját hatáskörben eldönti, hogy a munkavégzést meg kívánja-e tekinteni, ameny-
nyiben nem, annak befejezését követően, visszatakarás után az elvégzett munka ellen műszaki kifogást nem emel.

Haváriás munkák esetében a munka leírása, időpontja, a felhasznált anyagok és a teljesített munkaórák az építési 
naplóban kerülnek rögzítésre. Ezt a műszaki ellenőr a munka befejezéséig (a munkaárok visszatemetéséig) aláírásá-
val igazolja, személyes jelenléte hiányában azt elfogadottnak tekinti. 

Az elvégzett munkák elszámolása az alábbiak szerint történik:
 –  anyagköltség – felhasználásra kerülő anyagok a Koncessziós Társaság készlete alapján mérlegelt átlag-

áron, és/vagy,
 – igénybe vett szolgáltatások ára (1. pont szerint) és/vagy,
 –  munkadíj – az építési napló szerinti munkaórák szorzata a tárgyévi közvetlen önköltségen számított 

rezsióradíjjal, 

közvetlen költség 

+ a fenti közvetlen költségre felszámítható általános költség (15%)

vállalási ár összesen 

6.számú melléklet

EGYSÉGES ELJÁRÁSREND
az Éves Fejlesztési Terv végrehajtására

Az önkormányzati víziközmű fejlesztési Alapon belül, a Koncessziós Társaság által fizetett eszközhasználati díj ter-
hére elvégzésére kerülő víziközmű-fejlesztési munkák elszámolása az alábbiakban felsorolt elvek mentén történik:

A Koncessziós Társaság által fizetendő eszközhasználati díj összegét és annak számítására vonatkozó szabályozást 
a Módosított Koncessziós Szerződés tartalmazza.

Hivatkozással Módosított Koncessziós Szerződés 6.5.2. pontjára az Alapból végzett – nemzeti közbeszerzési 
értékhatár alatti – beruházási munkák végzése vagy végeztetése a Koncessziós Társaság joga és kötelezettsége, 
különös tekintettel a szolgáltatási és közegészségügyi felelősségre és előírásokra, az önkormányzatok többségi tu-
lajdonában lévő Koncessziós Társaság előírt mértékű kapacitásainak hatékony felhasználására és ebből adódóan a 
számviteli szétválasztás előírásaira.

A tárgyévi Éves Fejlesztési Terv megvalósítási tervében az előre tervezhető munkák vállalási árai – pontosan kö-
rülírt műszaki specifikáció mellett – a TERC költségvetés készítő program segítségével kerülnek meghatározásra. 
A TERC költségvetés készítő programban nem szereplő különleges „K” tételek, valamint a Koncessziós Társaság 
készletében nem szereplő anyagok és áruk árazása piackutatáson alapuló becsléssel történik. A vállalási ár árkalku-
lációjában az alábbi tételek kerülhetnek rögzítésre:

felhasználásra kerülő anyagok a Koncessziós Társaság készlete alapján mérlegelt átlagáron, illetve adott esetben 
piackutatáson alapuló áron, és/vagy,

igénybe vett szolgáltatások ára (pl. építési-szerelési tevékenység, egyedi gyártási tevékenység, stb. a piacon elérhető 
„legjobb” ajánlat szerint, elsődleges szempont az ár, de szükség szerint kiemelt hangsúlyt kaphat a vállalási határidő, 
a referencia, a minőségi elvárás), és/vagy,

adott évi közvetlen önköltségen számított rezsióradíjon kalkulált munkadíj:

közvetlen költség összesen

+ a fenti közvetlen költségre felszámítható általános költség (15%)

vállalási ár összesen 

Előre nem tervezhető (haváriás) munkák esetében – víz- és csatornaszolgáltatásra együttesen – éves keret kerül 
kijelölésre (az eszközhasználati idíjból rendelkezésre álló éves forrás minimum 20%-át tartalékolni kell). 

Az eszközhasználati díjból rendelkezésre álló éves forrás minimum 10%-át általános tartalékkeretként kell feltün-
tetni.

Az éves fejlesztési terv összeállításánál és a haváriás, valamint az előre tervezhető munkák elszámolásánál Felek 
a Magyar Víziközmű Szövetség által kiadott Tárgyi eszközök felújítási szabályzatát (un. „Sárga-könyv”) tekintik 
irányadónak.

A Koncessziós Társaság által összeállított, Gördülő Fejlesztési Tervben jelfogadott éves fejlesztési terv fentiek sze-
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összefüggésben – ide nem értve a felhasználó részére kiépítendő ivóvíz- vagy szennyvíz-bekötővezetéket – használható 
fel, amelyhez a hozzájárulás megfizetésére kötelezett felhasználási hely csatlakozik.
(2) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató szedi be az ellátásért felelős javára és jogosult 
azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az üzemeltetési szerződésből fakadó felújítási, pótlási és beruházási 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni, összhangban a Hivatal által jóváhagyott gördülő fejlesztési 
tervvel. E körben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a víziközmű-szolgáltató tulajdonába tartozó rendszerfüggetlen 
víziközmű-elem felújítására vagy pótlására is felhasználható.
(3) Az ideiglenes szolgáltatás tartama alatt a szerződött víziközmű-szolgáltató, az általa beszedett víziközmű-
fejlesztési hozzájárulást elkülönített számlán gyűjti. A beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása az 
ideiglenes szolgáltatás megszűnését követően történhet.
(4) A víziközmű-szolgáltató a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról és annak felhasználásáról 
elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. A víziközmű-szolgáltató a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás számviteli 
nyilvántartásban szereplő összesített adatairól, valamint az elvégzett felújítási, pótlási és beruházási munkák 
tartalmáról, azok műszaki szükségességéről legalább évi egy alkalommal tájékoztatja az ellátásért felelőst.
(5) Ha az üzemeltetési szerződés megszűnik, a víziközmű-szolgáltató a beszedett, de víziközmű-fejlesztésre fel nem 
használt víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével az ellátásért felelős felé elszámol és a maradványt részére 
átadja; vagy ha az ideiglenes szolgáltatás azért szűnt meg, mert a Hivatal az üzemeltetési szerződést nem hagyta jóvá, 
az ideiglenes szolgáltatást nyújtó az ellátásért felelős felé a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegével 
elszámol.

Mellékletek:
Az Alapból megvalósítandó beruházások – MINTA formátum

II. Az eszközhasználati díj számlázása és elszámolása 

1. Az eszközhasználati díj számlázása a hatályos Módosított Koncessziós Szerződés szerint történik.

2. Az eszközhasználati díj pénzügyi elszámolása

A Koncessziós Társaság által az Önkormányzat megbízásából az Alap terhére elvégzett munka összegéről a 
Koncessziós Társaság utólag számlát állít ki az Önkormányzat részére. 

A Koncessziós Társaság az adott negyedévre vonatkozóan kizárólag az adott negyedévben befejezett munkákat 
számlázza ki az Önkormányzatok felé függetlenül azok vagy a folyamatban lévő munkák kezdési idejétől és a 
fordulónapi részteljesítésüktől.

Ugyanezen tervezési és elszámolási elvek alkalmazandók minden egyéb forrásból, az Önkormányzat által megrendelésre 
és a Koncessziós Társaság által elvégzésre kerülő beruházási (felújítási, rekonstrukciós) munka esetében. 

Jelen egységes eljárási rend elfogadásának pillanatában a Koncessziós Társaság által beszedett víziközmű fejlesztési 
hozzájárulások elszámolására vonatkozóan az alábbi jogszabályi helyek kiemelendők:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv)
69. § (1) A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-
szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet

a) közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,
b)  a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért, 

továbbá
c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében,
d)  az új bekötés megvalósítását megelőzően.

(2) Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak költségvetési 
intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami 
támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.
70. § (1) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. A víziközmű-
fejlesztési hozzájárulás megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mikor lép 
hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.
(2) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást úgy kell meghatározni, hogy az igények befolyásolásán keresztül segítse 
elő a legkisebb költség elvének érvényesülését, valamint vegye figyelembe a víziközmű-rendszerbe később bekötött 
felhasználók bekötésének hatásaiból származó előnyöket.
(3) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és 
-tisztítás tekintetében külön-külön, tételesen kell megállapítani. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a kiszámítására 
vonatkozó módszer előírásával is megállapítható.
(4) A felhasználók és a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolódni kívánók kötelesek a Hivatal által megállapított 
víziközmű-fejlesztési hozzájárulást megfizetni.
(5) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás tekintetében a 66. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy 
közszolgáltatási szerződés alatt a 69. § (1) bekezdése szerinti szerződést, hatósági díj alatt víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulást kell érteni.
71. § (1) A nem lakossági felhasználó az adott felhasználási helyen a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével 
a megvásárolt közműfejlesztési kvóta erejéig jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére.
(2) A víziközmű-szolgáltatási ágazatokra megállapított közműfejlesztési kvóták egymásba át nem válthatók.
72. § (1) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon víziközmű rendszer víziközmű-fejlesztési igényeivel 
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A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint az Intézményi Gond-
nokság ellátja az Magyar Földrajzi Múzeum, az Érdi Szivárvány Óvoda és Tagóvodái, az Érdi Kincses Óvoda és 
Tagóvodái, a Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei, valamint a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telep-
helyei pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatait. Továbbá az Intézményi Gondnokság és a közétkeztetést biztosító 
intézmények között érvényben lévő megállapodás alapján ellátja a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az Érdi 
Szivárvány Óvodában és tagóvodáiban, az Érdi Kincses Óvodában és tagóvodáiban, illetve az alábbi intézményekben:

 – Érdi Bolyi János Általános Iskola
 – Érdi Móra Ferenc Általános Iskola
 – Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola
 – Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
 – Érdligeti Általános Iskola
 – Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
 – Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola
 – Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
 – Szociális Gondozó Központ

3.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
2 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
5 107051 Szociális étkeztetés

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

4. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

4.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás út-
ján kerül kiválasztásra, és kinevezése öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgár-
mestere gyakorolja.

4.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

1. melléklet a Közgyűlés 271/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: M/440457/1/2015.
MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Az Intézményi Gondnokság Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. december 18. napján kiadott, 
290/2014. (XII.18.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján a 271/2015. (XI.26.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

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

1. A költségvetési szervmegnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Intézményi Gondnokság

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.

1. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

1.3. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992
1.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

1.4.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
1.4.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

2.1. A költségvetési szerv irányító szervének
2.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
2.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége

3.1. A költségvetési szerv közfeladata: gazdasági-pénzügyi ellátást végző költségvetési szerv
3.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 841117 kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 
kisegítő szolgálatai
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2. melléklet a Közgyűlés 278/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: E/440457/1/2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Intézményi Gondnokság alapító 
okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1 A költségvetési szerv
          1.1.1. megnevezése: Intézményi Gondnokság
1.2. költségvetési szerv

          1.2.1 székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
        2.2.1 megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
        2.2.2 székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének
           3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
           3.1.2 székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: gazdasági-pénzügyi ellátást végző költségvetési szerv
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1
841117 kormányzati és önkormányzati 

intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

4.3.   A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint az Intézményi 
Gondnokság ellátja az Magyar Földrajzi Múzeum, az Érdi Szivárvány Óvoda és Tagóvodái, az Érdi Kincses 
Óvoda és Tagóvodái, a Szepes Gyula Művelődési Központ és telephelyei, valamint a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár és telephelyei pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatait. Továbbá az Intézményi Gondnokság és a 
közétkeztetést biztosító intézmények között érvényben lévő megállapodás alapján ellátja a közétkeztetéssel kap-
csolatos feladatokat az Érdi Szivárvány Óvodában és tagóvodáiban, az Érdi Kincses Óvodában és tagóvodáiban, 
illetve az alábbi intézményekben:

5. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. december 18. napján kelt, 290/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

6. Az alapító okirat 7-21. pontja elhagyásra kerül.

8. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Érd, 2015. november 26.

P.H.
T. Mészáros András 

polgármester
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1. melléklet a Közgyűlés 272/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: M/566995/1/2015.

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. december 18. napján kiadott, 
288/2014. (XII.18.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alap-
ján a 272/2015. (XI.26.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom: 

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

1.  A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Csuka Zoltán Városi Könyvtár

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe
1 Zenei Könyvtár 2030 Érd, Alsó u. 27.
2 Jószomszédság Könyvtár 2030 Érd, Sárd u. 37-39.

3 Parkvárosi fiókkönyvtár 2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 
206-208.

Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1954. 08.01
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 – Érdi Bolyi János Általános Iskola
 – Érdi Móra Ferenc Általános Iskola
 – Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola
 – Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
 – Érdligeti Általános Iskola
 – Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
 – Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola
 – Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
 – Szociális Gondozó Központ

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
2 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
5 107051 Szociális étkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

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 kinevezése öt éves határozott 
időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki 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. törvény

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. december 18. napján kelt, 290/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratot 
visszavonom.

Kelt: Érd, 2015. november 26.
P.H.

T. Mészáros András 
polgármester
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Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. december 18. napján kelt, 288/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

7. Az alapító okirat 7-22. pontja elhagyásra kerül.

8. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2015. november 26.

P.H.

T. Mészáros András 
polgármester

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: nyilvános könyvtári ellátás
4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 910100 könyvtári, levéltári tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége: nyilvános könyvtári ellátás az 1997. évi CXL törvény 55. és 65. §-ban foglaltak 
szerint.

 – a gyűjtemény fejlesztése, feltárása, megőrzése és rendelkezésre bocsátása
 – tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
 – más könyvtárak állományának és szolgáltatásai elérésének biztosítása
 – könyvtárak közötti dokumentum és információcsere biztosítása

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
5 082044 Könyvtári szolgáltatások
6 083020 Könyvkiadás
7 083030 Egyéb kiadói tevékenység
8 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

4.4 Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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 kinevezése öt éves határozott 
időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezik ki 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. törvény
2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

4
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 – a gyűjtemény fejlesztése, feltárása, megőrzése és rendelkezésre bocsátása
 – tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
 – más könyvtárak állományának és szolgáltatásai elérésének biztosítása
 – könyvtárak közötti dokumentum és információcsere biztosítása

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
5 082044 Könyvtári szolgáltatások
6 083020 Könyvkiadás
7 083030 Egyéb kiadói tevékenység
8 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

4.3.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

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 kinevezése öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezik ki 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. törvény
2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. december 18. napján kelt, 288/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratot 
visszavonom.

Kelt: Érd, 2015. november 26.
P.H.

T. Mészáros András 
polgármester

1. melléklet a Közgyűlés 273/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: M/668671/1/2015.

2. melléklet a Közgyűlés 272/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: E/566995/1/2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító 
okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
         1.1.1. megnevezése: Csuka Zoltán Városi Könyvtár
1.2. A költségvetési szerv
        1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
        1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe

1 Zenei Könyvtár 2030 Érd, Alsó u. 27.
2 Jószomszédság Könyvtár 2030 Érd, Sárd u. 37-39.

3
Parkvárosi fiókkönyvtár 2030 Érd, Bajcsy-Zs. u. 

206-208.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1954. 08. 01
2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
3.1.2.  székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: nyilvános könyvtári ellátás
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 910100 könyvtári, levéltári tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége: nyilvános könyvtári ellátás az 1997. évi CXL törvény 55. és 65. §-ban 
foglaltak szerint.
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kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4 082044 Könyvtári szolgáltatások
5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
6 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
7 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
8 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
9 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

4. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
4.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül 

kiválasztásra, és kinevezése öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú 
Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

4.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. december 18. napján kelt, 291/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

7. Az alapító okirat 7-25. pontja elhagyásra kerül.
8. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2015. november 26.
P.H.

T. Mészáros András 
polgármester

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Magyar Földrajzi Múzeum az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. december 18. napján kiadott, 
291/2014. (XII.18.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján a 273/2015. (XI.26.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Magyar Földrajzi Múzeum

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Budai út 4.
1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe

1 Helytörténeti Kiállítás 2030 Érd, Felső u. 3.

Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1983.
2.2.  A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szervmegnevezése: 

2.2.1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2.  székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1 A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
3.1.2 székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége

3.1. A költségvetési szerv közfeladata: múzeumi tevékenység
3.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 910200 múzeumi tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége: múzeumi tevékenység, a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak gyűjtemény-
gondozása, hozzáférhetővé tétele, tudományos feldolgozása és publikálása

3.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4 082044 Könyvtári szolgáltatások
5 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

6
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység
7 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

8
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység

9
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, 

működtetése

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

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 kinevezése öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlése nevezi ki 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. törvény

2
munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. december 18. napján kelt, 291/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratot 
visszavonom.

Kelt: Érd, 2015. november 26.
P.H.

T. Mészáros András 
polgármester

2. melléklet a Közgyűlés 273/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: E/668671/1/2015

ALAPÍTÓ OKIRAT 
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Magyar Földrajzi Múzeum alapító 
okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Magyar Földrajzi Múzeum

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1székhelye: 2030 Érd, Budai út 4.
1.2.2 telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe
1 Helytörténeti Kiállítás 2030 Érd, Felső u. 3.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1983.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1 A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
3.1.2 székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: múzeumi tevékenység
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 910200 múzeumi tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: múzeumi tevékenység, a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak gyűjte-
ménygondozása, hozzáférhetővé tétele, tudományos feldolgozása és publikálása

4
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4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége: közművelődési tevékenység az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában foglaltak szerint:
 – iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási 

lehetőségek megteremtése,
 – a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 

szokások gondozása, gazdagítása,
 – az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás 

elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása
 – az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
 – a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
 – a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
 – a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 – egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
3 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
4 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
5 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
6 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
7 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
8 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
9 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás út-

ján kerül kiválasztásra, és kinevezése öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgár-
mestere gyakorolja.

1. melléklet a Közgyűlés 274/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: M/440743/1/2015.

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Szepes Gyula Művelődési Központ az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. december 18. napján 
kiadott, 293/2014. (XII.18.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a alapján a 274/2015. (XI.26.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

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

1.  A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szepes Gyula Művelődési Központ

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 9.
1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe
1 Szövőműhely Közösségi, szakköri helyiség 2030 Érd, Enikő u. 2.
2 Közösségi, szakköri helyiség 2030 Érd, Enikő u. 2/b.

Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1972.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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2. melléklet a Közgyűlés 274/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: E/440743/1/2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szepes Gyula Művelődési Központ 
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szepes Gyula Művelődési Központ

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 9.
1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe
1 Szövőműhely Közösségi, szakköri helyiség 2030 Érd, Enikő u. 2.
2 Közösségi, szakköri helyiség 2030 Érd, Enikő u. 2/b.

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1972.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1
932900 Máshova nem sorolható egyéb 

szórakoztatás szabadidős tevékenység

4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: közművelődési tevékenység az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában 
foglaltak szerint:

 – iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, 
felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2 munkaviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. december 18. napján kelt, 293/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

7. Az alapító okirat 7-22. pontja elhagyásra kerül.

8. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2015. november 26.

P.H.

T. Mészáros András 
polgármester

4
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1. melléklet a Közgyűlés 275/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: M/668648/1/2015.
MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Kincses Óvoda Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. május 29. napján kiadott 153/2014. (V.29.) számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, a 275/2015. (XI.26.) határozatra figyelemmel a következők szerint 
módosítom: 
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1.  megnevezése:

 Érdi Kincses Óvoda
1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye:
 2030 Érd, Béke tér 1.

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 
1983.01.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 

2030 Érd, Alsó u. 1.

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 

2030 Érd, Alsó u. 1.
    3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
             3.2.1. megnevezése: 
                    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
            3.2.2. székhelye: 
                     2030 Érd, Alsó u. 1.

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 – a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,  megismertetése, a helyi 
művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

 – az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a 
befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása

 – az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
 – a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
 – a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
 – a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 – egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
3 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
4 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
5 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
6 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
7 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
8 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
9 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

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 kinevezése öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlése nevezi ki 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. törvény
2 munkaviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. december 18. napján kelt, 293/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratot 
visszavonom.

Kelt: Érd, 2015. november 26.
P.H.

T. Mészáros András 
polgármester
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5.2.  A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: 
Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 
óvodai nevelés, ellátás

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 
 A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik.

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

tagintézmény megnevezése tagintézmény címe
1 Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája 2030 Érd, Kutyavári út 10.
2 Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája 2030 Érd, Tállya u. 3.
3 Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája 2030 Érd, Fácán köz 3.
4 Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája 2030 Érd, Holló u. 3.
5 Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája 2030 Érd, Felső u. 51.
6 Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája 2030 Érd, Fő u. 12.

A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

feladatellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám

1 Érdi Kincses Óvoda - 157 fő
2 Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája - 297 fő
3 Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája - 66 fő
4 Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája - 131 fő
5 Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája - 81 fő
6 Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája - 88 fő
7 Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája - 80 fő

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
Óvodai nevelés, ellátás

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 851020 Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:  Óvodai nevelés, ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2 091120 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai.
Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik megismerő funkció vagy a viselkedés fej-
lődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/ vagy integrálható beszédfogyatékosak.
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak hallás 
tekintetében a Fácán Tagóvodában fejleszthetők.
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik értelmi fejlődésben 
akadályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában fejleszthetők.
Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. A halmozot-
tan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti 
foglalkoztatása.

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint.

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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 kinevezése öt éves határozott 
időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki és menti fel. Az 
egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja. 
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2. melléklet a Közgyűlés 275/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: E/668648/1/2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Érdi Kincses Óvoda alapító okiratát a következők 

szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1 A költségvetési szerv
1.1.1 megnevezése:

 Érdi Kincses Óvoda
1.2  A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye:
2030 , Béke tér 1.

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 
1983.01.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 

2030  Érd, Alsó u. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének szervének
3.1.1. megnevezése: 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

3.1.1. székhelye: 
2030 Érd, Alsó u. 1.

3.2.   A költségvetési szerv fenntartójának
                    3.2.1. megnevezése: 
                    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
                    3.2.2. székhelye: 
                    2030 Érd, Alsó u. 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
               Óvodai nevelés, ellátás 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 851020 Óvodai nevelés

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan helyrajzi 
száma

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon 
használati joga

az ingatlan 
funkciója, célja

1

2030 Érd, Béke tér 1. 22552/18 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

2

2030 Érd, Kutyavári út 10. 11934 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

3

2030 Érd, Tállya u. 3. 20977
21111

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

4

2030 Érd, Fácán köz 3. 18223/5 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

5

2030 Érd, Holló u. 3. 17681 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

6

2030 Érd, Felső u. 51. 22789 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda

7

2030 Érd, Fő u. 12. 23749
23748
23750

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda

7. Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 2014. május 29. 
napján kelt 153/2014. (V.29.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

8. Az alapító okirat 8-23. pontja elhagyásra kerül.
9. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2015. november 26. 
P.H.

T. Mészáros András 
polgármester
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: 

óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

óvodai nevelés, ellátás
6.1.3.   gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. 
6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

tagintézmény megnevezése tagintézmény címe
1 Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája 2030 Érd, Kutyavári út 10.
2 Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája 2030 Érd, Tállya u. 3.
3 Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája 2030 Érd, Fácán köz 3.
4 Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája 2030 Érd, Holló u. 3.
5 Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája 2030 Érd, Felső u. 51.
6 Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája 2030 Érd, Fő u. 12.

A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

feladatellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése

maximális gyermek-, 
tanulólétszám

1 Érdi Kincses Óvoda - 157 fő
2 Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája - 297 fő
3 Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája - 66 fő
4 Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája - 131 fő
5 Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája - 81 fő
6 Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája - 88 fő
7 Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája - 80 fő

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi száma

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon 
használati joga

az ingatlan 
funkciója, célja

1

2030 Érd, Béke tér 1. 22552/18 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet 
szerint

óvoda 

2

2030 Érd,  
Kutyavári út 10.

11934 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet 
szerint

óvoda 

3

2030 Érd, Tállya u. 3. 20977
21111

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet 
szerint

óvoda 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
        Óvodai nevelés, ellátás

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2 091120 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai.
Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik megismerő funkció vagy a vi-
selkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/ vagy integrálható 
beszédfogyatékosak.
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak 
hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában fejleszthetők.
Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik értelmi fejlődésben aka-
dályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában fejleszthetők.
Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. A 
halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesz-
tőprogram szerinti foglalkoztatása. Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, 
akik megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességé-
vel küzdenek és/ vagy integrálható beszédfogyatékosak.

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint.

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 kinevezése öt éves hatá-
rozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki 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. törvény 
2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,



ÉRDI KÖZLÖNY

142 143

III. MELLÉKLETEKV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30. V. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30.

1. melléklet a Közgyűlés 276/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: M/668770/2 /2015.

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Szivárvány Óvoda Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2015. április 30. napján kiadott E/668770/1/2015. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló  2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, a 276/2015. (XI.26.) határozatra figyelemmel a 
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1 megnevezése:

Érdi Szivárvány Óvoda

2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

  3.1 A költségvetési szerv irányító szervének szervének
                 3.1.1. megnevezése: 
                 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
                 3.1.2. székhelye: 
                 2030 Érd, Alsó u. 1.
    3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
                     3.2.1. megnevezése: 
                    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
                    3.2.2. székhelye: 
                     2030 Érd, Alsó u. 1.

3. Az alapító okirat 5.3 pontja elhagyásra kerül.
4. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

1.1 A köznevelési intézmény
1.1.1 típusa: 

óvoda
1.1.2 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

óvodai nevelés, ellátás
1.1.3 gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik.

1.2 A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

tagintézmény megnevezése tagintézmény címe
1 Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája- 2030 Érd, Erkel u. 4.
2 Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája 2030 Érd, Gyula u. 33-37.
3 Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája 2030 Érd, Tárnoki u. 58-62.
4 Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája 2030 Érd, László tér 1.

4

2030 Érd, Fácán köz 3. 18223/5 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet 
szerint

óvoda 

5

2030 Érd, Holló u. 3. 17681 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet 
szerint

óvoda 

6

2030 Érd, Felső u. 51. 22789 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet 
szerint

óvoda 

7

2030 Érd, Fő u. 12. 23749
23748
23750

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet 
szerint

óvoda 

Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
2014. május 29. napján kelt 153/2014. (V.29.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Érd, 2015. november 26.
P.H.

T. Mészáros András 
polgármester

4
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2. melléklet a Közgyűlés 276/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: E/668770/2 /2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Érdi Szivárvány Óvoda alapító okiratát a következők 

szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1 megnevezése:

Érdi Szivárvány Óvoda
1.2  A költségvetési szerv

1.2.1.székhelye:
2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 
1986.01.01.

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1 megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2 székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1 A költségvetési szerv irányító szervének szervének

3.1.1 megnevezése: 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

3.1.2 székhelye: 
2030 Érd, Alsó u. 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
                     3.2.1. megnevezése: 
                    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
                    3.2.2. székhelye: 
                    2030 Érd, Alsó u. 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1 A költségvetési szerv közfeladata: 

Óvodai nevelés, ellátás 
4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 851020 Óvodai nevelés

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 Óvodai nevelés, ellátás

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

feladatellátási hely  megnevezése tagozat 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám

1 Érdi Szivárvány Óvoda - 310 fő
2 Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája - 146 fő
3 Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája - 210 fő
4 Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája - 100 fő
5 Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája - 224 fő

1.3 A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga az ingatlan 
funkciója, célja

1
2030 Érd, 
Hegesztő u. 2-8.

3232 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

2
2030 Érd, Erkel 
u. 4.

15239 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

3
2030 Érd, Gyula 
u. 33-37.

13929 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

4
2030 Érd, 
Tárnoki u. 58-
62.

10737 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

5
2030 Érd, 
László tér 1.

15803 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

5. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2015. november 26.
P.H.

T. Mészáros András 
polgármester
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6.1.2 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 
óvodai nevelés, ellátás

6.1.3 gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 
A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. 

6.2 A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

tagintézmény megnevezése tagintézmény címe
1 Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája- 2030 Érd, Erkel u. 4.
2 Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája 2030 Érd, Gyula u. 33–37.
3 Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája 2030 Érd, Tárnoki u. 58-62.
4 Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája 2030 Érd, László tér 1.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

feladatellátási hely  megnevezése tagozat 
megjelölése

maximális gyermek-, 
tanulólétszám

1 Érdi Szivárvány Óvoda - 310 fő

2
Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves 
Tagóvodája

- 146 fő

3
Érdi Szivárvány Óvoda Meseház 
Tagóvodája

- 210 fő

4
Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár 
Tagóvodája

- 100 fő

5
Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum 
Tagóvodája

- 224 fő

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi száma

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati 
joga

az ingatlan 
funkciója, 
célja

1
2030 Érd, 
Hegesztő u. 2-8.

3232 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

2
2030 Érd, Erkel 
u. 4.

15239 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

3
2030 Érd, 
Gyula u. 33-37.

13929 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

4
2030 Érd, 
Tárnoki u. 58-
62.

10737 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

5
2030 Érd, 
László tér 1.

15803 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2 091120 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai.

Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik megismerő funkció 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek 
és/ vagy integrálható beszédfogyatékosak.

Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyaté-
kossággal élnek a Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában fejleszthetők.

Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi 
fogyatékkal élnek (látás tekintetében) a Kisfenyves Tagóvodában fejleszt-
hetők.

Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tüne-
teket mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában fejleszthetők.

Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
nevelése. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-
kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása.

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint.

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 
időtartamra 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. törvény 
2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1 A köznevelési intézmény

6.1.1 típusa: 
óvoda
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1. melléklet a Közgyűlés 278/2015. (XI.26.) határozatához
Okirat száma: M/566203/1/2015.

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Szociális Gondozó Központ Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. május 22. napján kiadott, 
131/2014. (V.22.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény  8/A. §-a alapján 
a 278/2015. (XI.26.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Szociális Gondozó Központ
1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.
1.2.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe

1

Családsegítő Szolgálat telephely:
Gyermekjóléti Központ telephely:

Családsegítő Szolgálat nyitva álló helyisége:
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 
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 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye:2030 Érd Alsó u. 1.

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 2014. május 29. napján kelt 
154/2014. (V.29) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szivárvány Óvoda 2015. november 26. napján kelt,          
napjától alkalmazandó M/668770/2/2015 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartal-
mának.

Kelt:
P.H.

Magyar Államkincstár
                 

4
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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 kinevezése öt éves határozott 
időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki 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. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezések

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. május 22. napján kelt, 131/2014. (V.22.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

7. Az alapító okirat 7-19. pontja elhagyásra kerül.

8. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2015. november 26.

P.H.

T. Mészáros András
polgármester

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások, 
illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

4.4. 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
24 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében”

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

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4



ÉRDI KÖZLÖNY

152 153

III. MELLÉKLETEKV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30. V. ÉVFOLYAM 16. SZÁM – 2015. NOVEMBER 30.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított 
ellátások, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

4.4. 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
24 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

4.5. 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 278/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: E/566203/1/2015.

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
1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.
1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe

1

Családsegítő Szolgálat telephely:
Gyermekjóléti Központ telephely

Családsegítő Szolgálat nyitva álló helyisége:

Családsegítő Szolgálat és a 
Gyermekjóléti Központ 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

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye:2030 Érd Alsó u. 1.
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1. melléklet a Közgyűlés 279/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: M/566203/2/2015.

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Szociális Gondozó Központ Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2015. november 26. napján kiadott, 
E/566203/1/2015. okiratszámú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény  8/A. §-a 
alapján, a 279/2015. (XI.26.) határozatra figyelemmel 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

Érdi Család –és Gyermekjóléti Központ telephely:

nyitva álló helyiségek:

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

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. Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Érd, 2015. november 26.

P.H.

T. Mészáros András
polgármester

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 kinevezése öt éves határozott 
időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki 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 a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. május 22. napján kelt, 131/2014. (V.22.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Érd, 2015. november 26.
P.H.

T. Mészáros András
polgármester 

4

4
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított 
ellátások, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

4.4. 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
24 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

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

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 kinevezése öt éves határozott 
időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki 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

2. melléklet a Közgyűlés 279/2015. (XI.26.) határozatához

Okirat száma: E/566203/2/2015.

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

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.
1.1.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe

1

Érdi Család-és Gyermekjóléti Központ 
telephely:

nyitva álló helyiségek:

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

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

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye:2030 Érd Alsó u. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások
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Melléklet a Közgyűlés 280/2015. (XI.26.) határozatához

KONCEPCIÓ 
A VÁROSI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER FEJLESZTÉSÉRE

Előzmények, jelenlegi helyzet:
A jelenlegi kamerarendszer 2007-2008-ban került kiépítésre az alábbiak szerint:

Terepi végpontok: 51 db kameravégpont, ebből 29 db speed dómkamera (ún.: aktív kamerahelyek) és 22 db 
kiépített kamerahely végponti rögzítőkkel. Kamerához ún. IP illesztőegység tartozik (MPEG4 tömörítési 
eljárással). A kameramodul 32x optikai zoommal rendelkezik ún. day/night funkcióval. Minden IP illesztő beépített 
mozgásérzékelővel van ellátva. Minden kamera 4,5-5 m-es magasságban került elhelyezésre térvilágító oszlopokon.
Átviteli hálózat: mikrohullámú rádiós adatátvitelre épül. Főbb elemei: egyes kamerák és a csomópontok közti rendszer 
(Motorola Canopy termékekből) és gerinchálózat (3 gerinc pont Motorola PTP 600 Lite eszközökből). A rádiós 
kommunikáció alapját az OFDM moduláció adja, az eszközök 5,4 GHz-es frekvencia tartományban működnek, 
automatikusan kiválasztott 5,10,15 vagy 30 MHz-es csatornaszélességgel.
Jelfeldolgozó és diszpécser központ: Érdi Rendőrkapitányság épületében van. Főbb elemei: központi rack szekrény 
(nagysebességű hálózati switch 1x, ipari kivitelű hálózati digitális képrögzítő szerver számítógép 2x, ipari kivitelű 
számítógépes munkaállomás 2x, munkahelyek jeltovábbító eszközei 2x és LCD monitor 2 db); szünetmentes 
tápegység akkumulátorszekrénnyel.

Problémák:
–– analóg kamerák gyenge képminőséget adnak, digitális kamerákra lenne szükség;
–– forgatható dómkamerák drágák, szükségességük sok helyen indokolatlan;
–– gyakori jelátviteli problémák a rádiós hálózat sebezhetősége miatt;
–– javítás és üzemben tartás költségei a rendszer elavulásával arányosan emelkednek;
–– szünetmentesség biztosítása drága.

FEJLESZTÉS FŐBB ELEMEI

I. Kamerahelyek bővítése, meglévők korszerűsítése:130 db kamera

1. Új kamerahely: 79 db
a. Rendszámfelismerő kamera: 17 db
b. Térfigyelő kamerák

––  iskoláknál: 12 db
–– Óvodáknál: 13 db
–– Egyéb közintézményeknél: 14 db
–– Közbiztonság szempontjából fontos mellékutcákban: 15 db
–– Tervezett közintézményeknél: 8 db

2. Meglévő kamerahelyek korszerűsítése digitális kamerákkal: 51 db
a. Rendszámfelismerő kamera: 6 db
b. Térfigyelő kamera: 45 db

III. Átviteli hálózat átépítése:
a. Jelenlegi rádiós hálózat leépítése.
b. Vezetékes hálózat kiépítése közterületi hírközlő szolgáltató bevonásával.

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. május 22. napján kelt, 131/2014. (V.22.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése 
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szociális Gondozó Központ 2015. november 26. napján 
kelt,………………….. napjától alkalmazandó M/566203/2/2015. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:

P.H.
Magyar Államkincstár

4
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33. Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola, Érd Felső u. 3.
34. Érdi Kós Károly Szakképző Iskola, Ercsi út 8.
35. Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Széchenyi tér 1.
36. Kincses Óvoda Béke tér 1.
37. Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda, Riminyáki út 17.
38. Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda Kutyavári út 10.
39. Kincses Óvoda Tálya Tagóvoda Tálya utca 3.
40. Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda Fácán köz 3.
41. Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda Holló utca 8.
42. Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda Felső utca 51.
43. Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda Fő utca 12.
44. Szivárvány Óvoda Hegsztő utca 2-8.
45. Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda Erkel F utca 4.
46. Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda Gyula utca 35-37.
47. Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda Tárnoki út 58-62.
48. Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda László tér 1.

Egyéb közintézménynél új térfigyelő kamerahely: 14 db
49. Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1.
50. Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Pelikán Sétány Múzeum felé
51. Főtér polgárok Háza Alsó utca 3. Pelikán Sétány Béketér felé
52.  Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló
53. Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló
54. Szakorvosi Rendelőintézet Felső utcai felöli parkoló
55. Szakorvosi Rendelőintézet Alsó utcai felöli parkoló
56. Érd Hivatásos Tűzoltóság Fehérvári út 79/A
57. Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. Bejárat előtti rész
58. Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. VIP parkoló
59. Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. Parkoló
60. Polgármesteri Hivatal külső parkoló (Hrsz. 22563)
61. Polgármesteri Hivatal külső parkoló (Hrsz. 22558)
62. Béke téri parkoló

Közbiztonság szempontjából fontos mellékutcában új térfigyelő kamerahely: 15 db
63. Ötvös utca – Szövő utca kereszteződése
64. Mester utca – Tetőfedő utca kereszteződése
65. Festő utca – Bádogos utca kereszteződése
66. Kende utca – László utca kereszteződése
67. Bakonyi utca – Radnai utca kereszteződése
68. Pelikán utca – Túzok utca kereszteződése
69. Páva utca – Szajkó utca kereszteződése
70. Alsóvölgyi út – Benedek utca kereszteződése
71. Kutyavári utca – Koronafürt utca kereszteződése
72. Szalonka utca – Gólya utca kereszteződése
73. Szőlő utca – Rizling utca kereszteződése
74. Elek utca – Botond utca kereszteződése
75. Miklós utca – Gellért utca kereszteződése
76. Emília utca – Kornélia utca kereszteződése
77. Kerülő utca – Járom utca kereszteződése

IV. Jelfeldolgozó és diszpécser központ korszerűsítése, bővítése:
a. a berendezések fentieknek megfelelő korszerűsítése;
b. rendőrségi megfigyelőközponttal párhuzamos megfigyelőközpont kiépítése a Városrendészeten

MEGVALÓSÍTÁS TERVEZETT ÜTEMEZÉSE

1. Koncepció elfogadásáról, kamerahelyek kijelöléséről közgyűlési döntés: 2015.11.26.
2. Piackutatás, költségbecslés, minisztériumi egyeztetés: 2015. 12.01-2016.03.31.
3. Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása: 2016.04.01.-2016.07.31.
4. Kivitelezés megkezdése: 2016.08.01.

ÚJ RENDSZER TERVEZETT KAMERAHELYEI: 130 db.

Rendszám felismerő kamerahely: 23 db (ebből 17 db új és 6 db meglévő* kamerahely)
1. M7 autópálya le- és felhajtó Észak
2. M7 autópálya le- és felhajtó Dél
3. Törökbálinti út – Felsővölgyi út kereszteződése
4. Balatoni út (7-es főút) – Muskátli utca körforgalom
5. 6-os főút – M6 le-felhajtó – Tétényi út körforgalom
6. 6-os főút – 7-es főút –  M6 le-felhajtó – körforgalom (Újfalu felé)
7. 6-os főút – 7-es főút –  M6 le-felhajtó – körforgalom után (Ófalu felé) Széles u. és Külső Római út ker.
8. M6 lehajtó – 6-os -7-es úti körforgalom Balaton úti kijárata
9. 7-es főút – Ercsi út körforgalom

10. 7-es főút – Tolmács út körforgalom
11. 6-os főút Di-Fer körforgalom
12. 7-es út – Szajkó utca
13. Fehérvári út – 7-es főút találkozása
14. Fehérvári út – Zámori út
15. Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése
16. Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése
17. Késmárki utca – Névtelen tér
18. *Késmárki utca – Névtelen tér
19. *Esztergályos utca – Iparos útkereszteződés
20. *Fehérvári út – Szajkó utca
21. *Zámori út – Vadlúd utca kereszteződése
22. *Dagály utca – Tétényi út kereszteződése
23. *Tétényi út Hrsz: 20485 – Bányalég utca

Iskoláknál, óvodáknál új térfigyelő kamerahely: 25 db
24. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, Érd Fácán köz 1.
25. Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Érd gárdonyi G. u. 1/b
26. Érdi Teleki Sámuel általános Iskola
27. Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Alsó utca 12.
28. Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Bajcsy ZS út 19-21.
29. Érdligeti Általános Iskola, Diósdi út 95-101.
30. Érdligeti Általános Iskola, Túr utca 5-7.
31. Érdi Bólyai János Általános Iskola, Erzsébet utca 24-32.
32. Érdi Móra Ferenc Általános Iskola, Holló tér 1.
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125. *Szövő utca – Kövező utca kereszteződése
126. *Tárnoki út – Lőcsei út – Szent István ú kereszteződés
127. *Vincellér utca – Ürmös utca kereszteződése
128. A lispán utca – Diósdi út, sétáló utca Hrsz: 19287
129. *Béke tér Hrsz: 22552/24 előtt
130. *Termálfürdő

*-gal jelöltek meglévő aktív kamerák

Érd, 2015. november 4. Kocsis János védelmi referens

Batthyány- programban tervezett új közintézményeknél új térfigyelő kamerahely: 8 db
78. Fenyves-parkvárosi Köznevelési Egészségügyi és Sportcentrum Darukezelő utca
79. Fenyves-parkvárosi Köznevelési Egészségügyi és Sportcentrum Darukezelő utca
80. Vállalkozói Falu Tolmács- Délibáb- Ercsi út területen
81. Vállalkozói Falu Tolmács- Délibáb- Ercsi út területen
82. Szabadidőközpont és Szálláshely Velencei út Érd Aréna Sportcsarnok mellett (18778/1 hrsz.)
83. Szabadidőközpont és Szálláshely Velencei út Érd Aréna Sportcsarnok mellett (18778/1 hrsz.)
84. Szabadidőközpont Érdligeten (Papi földek)
85. Szabadidőközpont Érdligeten (Papi földek)

Meglévő térfigyelő kamerahelyek korszerűsítése: 45 db:
86. * Budai úti körforgalom Hrsz: 22263
87. Bajcsy- ZS út – Sóskúti út kereszteződése (Bem téri építkezés miatt ideiglenesen leszerelve)
88. *Budafoki út – TESCO
89. *Szent László tér
90. *Diósdi út 25. – Széchenyi tér
91. *Római út – Kastély u. kereszteződése
92. Velencei út – Elöljáró utca
93. *Hargitai utca – Kalotaszegi utca sarok
94. *Fuvaros utca 17. (Hrsz: 2561) előtt (Hrsz: 2090)
95. Körönd
96. *Diósdi út SPAR körforgalom
97. *Budai út Hrsz: 22552/39 körforgalom
98. *Kossuth L utca – Vörösmarty u. – Bethlen u. kereszteződés
99. *Törökbálinti út – Folyondár utca kereszteződése

100. Duna utca – Sárd utca kereszteződése
101. *Bagoly utca 69 Hrsz: 16738/13
102. *Riminyáki út – Tárnoki út kereszteződése
103. Ürmös utca – Tárnoki út kereszteződése
104. Balatoni út – Diósdi út kereszteződése
105. *Ercsi út Temető bejárat
106.  Budafoki út 38. (Hrsz: 21580) sz. előtt (Hrsz:021; 019)
107. *Vereckei út 93. Hrsz: 4163 sz. előtt (Hrsz: 4166)
108.  Alsóerdősor utca – Bajcsy-Zs út kereszteződése
109.  Avar utca – Borbolya utca kereszteződése
110. *Szovátai út – Sóskúti út kereszteződése
111.  Ér utca – Talabor utca kereszteződése
112.  Ercsi út – Délibáb utcasarkok
113. *Fácánköz utca – Pacsirta utcasarok
114.  Fehérvári út – Bagoly utca kereszteződése
115.  Fuvaros út – Burkoló utca kereszteződése (fabenövések miatt nincs jelátvitel)
116.  Garam utca – Apály utca kereszteződése
117.  Hivatalnok utca – Esküdt utca kereszteződése
118.  Felső utca – Karolina utca kereszteződése (fabenövések miatt nincs jelátvitel)
119.  Ligetszépe utca – Tárnoki út kereszteződése
120. *Mecset utca – Minaret előtt
121. *Mély út vége Hrsz: 23456
122.  Szabadság tér
123.  Széles utca – Felső utca kereszteződése
124. *Szépilonka utca – Tárnoki út kereszteződése

4
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Érd térfigyelő kamera hálózata

Készült: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, 2015. november 9.

Térfigyelő hálózat

Tervezett kamerák

Rendszámfelismerő
Térfigyelő

Meglévő kamerák

Rendszámfelismerő
Térfigyelő

Főutak
főutak

utak

utak

Jelmagyarázat Belváros
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