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Bevezetés 

 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának 
követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a 
diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, 
az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák 
komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az 
óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó 
központ területi szerveivel (tankerülettel), kormányzati szervekkel.  
A Modern Városok program keretében 2015. július 3-án megállapodás jött létre 
Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város között Érd 2020-ig tartó fejlesztésével 
kapcsolatban. A megállapodás aláírását követő sajtótájékoztatón Miniszterelnök Úr  
„Batthyány 2020” elnevezésű városfejlesztési programcsomagba foglalt 26 pontból álló 
fejlesztési elképzelés megvalósítására tett ígéretet, melyek kormányhatározatok formájában 
írásban is rögzítésre kerültek. Az egyes projektek a kormányzati szervekkel történt 
egyeztetések után kerültek kidolgozásra.  
Az egyes projektek megalapozását a Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP) 
helyzetelemzésében is meg kell jeleníteni, illetve új intézkedési terveket kell megfogalmazni. 
Az egyes projektek a HEP 2.1. pont alatti táblázatban kerültek összefoglalásra, az egyes 
projektelemek tekintetében módosításra volt szükség, mely a jelen HEP módosítása során 
átvezetésre kerültek. 
 
1.. A 2. pont az alábbiak szerint módosul: 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 

 

Módosítás: 

 
2.1 pont 19. oldal 5. bekezdése „Óvodai férőhelybővítés Érden - Új Óvoda létesítése Érd 
Parkváros – Darukezelő utcában „ szövegrész az alábbiak szerint módosul: 
Óvodai férőhelybővítés Érden - Új Óvoda létesítése Érd Parkváros – Favágó utcában 
 
A módosítás a korábban felállított helyzetelemzést módosította. 
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Módosítás : A táblázat helyébe az alábbi táblázat lép: 
 
a 2014-2020 évekre vonatkozó Európai Uniós források kompenzációjáról Érd Megyei Jogú 
Város tekintetében: 
 

Sorszám Projekt neve Projekt rövid leírása 

1. Vízelvezetési 
rendszer fejlesztése 
II. ütem 

A vízelvezetési rendszer II. ütemének fejlesztésével 150 fő 
számára biztosíthatnak 2 évre munkalehetőséget. 1003/2016. 
(I.13.) Korm. hat.  
Érd MJV teljes területére vonatkozó csapadékvíz elvezetési 
rendszer II- ütemének fejlesztése.                                                                                                                                                                   
- A II/1. ütem a K-i, Ny-i hálózat fejlesztése 
- A II/2. ütem a belső hálózat fejlesztése 
- A II.3. ütem a Kalotaszegi és Papi földek záportározó 
A csapadékvíz elvezetés több évtizedes problémát jelent a 
városban, a fő hálózati elemeket szükséges létrehozni. 
A csapadékvíz ellenőrzött körülmények között gyűlik össze, és 
csillapított továbbítással kerül tározásra, illetve továbbításra a 
befogadó vízfolyás felé. Csökken a hirtelen lezúduló, valamint a 
kezeletlen csapadékvíz által okozott károk mértéke mind a 
magán-, mind az önkormányzati ingatlanok esetében. 
 

2. Érd Ófalu – Duna 
menti gyógy-, sport- 
illetve kulturális 
turisztikai beruházás 

Érd Ófalu városrészben tervezett beruházás 50-60 fő számára 
biztosíthat hosszú távra munkalehetőséget. 1003/2016. (I.13.) 
Korm. hat. 1038/2016.(II.10.) Korm. hat. 
Állami terület átadása az önkormányzatnak,  
területszerzés , téglagyár  
 vízjogi kérdések , vízműkutak, árvízvédelem 
Jelenleg meglévő gát kiszélesítése út céljára 
 Kerékpár út kiépítése az Eurovelo6 mentén 
 volt Termál Szálló egészségügyi – turisztikai célú hasznosítása 
 Záportározó (Bara dűlő)/ horgásztó/ vízi sport lehetőségeinek 
megteremtése a Sulák vízgyűjtő területe mentén 
 a volt téglagyár területének hasznosítása 
 Mecset utca, Római út, Gyorma rehabilitációja 
 Pincerendszer megőrzése, turisztikai termékké alakítása 
 kastélydomb hasznosítása 
 magaspart, Duna part hasznosítása 
A Duna part régóta kihasználatlan, 4,6 km-es érdi szakasza több 
kiváló lehetőséget nyújt a komplex turisztikai-, szórakoztató-, 
sport-, kulturális-, családi-, egyéb szolgáltatásoknak 

3. Szabadidő központ 
kialakítása 
Érdligeten.  
Záportározó és 
rekreációs központ a 
Papi földeknél 

A komplex beruházás 25-30 fő számára biztosíthat hosszú távra 
munkalehetőséget. 1038/2016.(I.10.) Korm. hat 
Érd Megyei Jogú Város Érdliget városrész területén több 
évtizede elhanyagolt, belvizes területén a csapadékvíz elvezetés 
- kezelésével kapcsolatban záportározó létesül, ehhez 
kiegészülve sport-, rekreáció-, szabadidő eltöltésre alkalmas 
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park jön létre a 38 hektáros területen. A beérkező két élő 
vízfolyás (Sulák-, Érd-Diósdi mellékág) és a csapadékvíz 
segítségével hozzák létre a tavat és biztosítják a tó állandó 
vízszintjét. A koncepció tervek között szerepel: vízre épülő 
szabadidős tevékenységek (wakeborad, csónakozás, vízi 
játszótér), szabadtéri sportolási lehetőségek (kosárlabda-, 
futballpálya, futókör, szabadtéri fitness pálya), valamint 
játszótér. A tervezett szolgáltatások: étterem, büfé, kávézó, 
közösségi mosdó/öltöző, időszakos rendezvények számára 
helyszín biztosítása. Emellett az Eurovelo6 kerékpárúthoz 
történő hálózati elemként csatlakozás (Budapest - Tétényi út 
felől- Érd -Duna-part irányában) A projekt megvalósulásához 
szükséges ingatlanok vásárlása és kisajátítása jelenleg 
folyamatban van. 
 

4. Batthyány Általános 
Iskola 
rekonstrukciója, 
bővítése - Oktatási 
Centrum létrehozása 

Az egyik legrégebbi, erősen leromlott infrastruktúrával 
rendelkező iskola rekonstrukciója, középiskolai férőhelyek 
létesítése. Sport, egészségügyi, ill. szociális középfokú képzés. A 
fejlesztés 25-30 fő számára biztosíthatna hosszú távú 
munkalehetőséget. 
A tervezési program 24 tantermes, általános iskola és 
gimnázium működésére alkalmas épületegyüttes létrehozását 
fogalmazta meg, azzal, hogy a tornacsarnok a szükséges 
rekonstrukcióval az új együttes részeként továbbra is 
használatban maradjon.  A tanintézmény a tervek szerint a 
katolikus egyház fenntartásában működne, ezért az 
épületegyüttes központi teréhez kapcsolódóan kápolna is épül. 
A beruházás első ütemében a 18223/1 hrsz-ú ingatlanon lévő 
füves labdarúgó pálya telkére 4 csoportos, későbbiekben igény 
esetén bővíthető, új óvoda készül, az elavult Forfa épületben 
működő óvoda helyett. Az iskola-építés megkezdésének 
feltétele az új óvoda használatbavétele. A jelenlegi óvoda 
területén második ütemben épülhet meg az általános iskolai 
épületrész, működése esetén van lehetőség az iskola jelenlegi 
épületeinek bontására és a gimnáziumi szárny megépítésére. A 
szükséges parkolókat a Fácánköz utca mentén kialakított 
parkolóhelyek biztosítják, az utca egyirányúsítása mellett a 
kétoldali parkolás kiépítésével. 
 
Az iskola és az óvoda telkét az építési engedélyezési eljárást 
megelőzően ki kell alakítani: a 18223/2, 18223/5, 18223/6 és 
18223/7 hrsz-ú ingatlanok összevonásával, ill. a 18223/1 hrsz-ú 
ingatlan telekhatár rendezésével. 
 

A költségek tervezett végösszege a Modern Városok Program 
pénzügyi munkaterve alapján a 1003/2016. (I.13.) Korm. 
határozat alapján biztosított a kivitelezési dokumentáció 



 6 
 

elkészítésére. 
 
 

5. Kincses Óvoda Fácán 
Tagóvoda 
rekonstrukciója 

A fejlesztés 5-10 fő számára biztosíthat hosszú távra 
munkalehetőséget 
Az Érd, Fácánköz utca 7. szám alatti, 18223/1 helyrajzi számon 
az Érd, Fácán köz 3. 18223/3 helyrajzi számú ingatlan 
kiváltásával új óvoda építése. Az új épületben 5 db 60 m2-es 
csoportszoba kerül kialakításra. 
 

6. Vállalkozói Falu - 
kisvállalkozás 
támogató 
infrastruktúra 

A fejlesztés a már meglévő és újonnan betelepülő vállalkozások 
számára biztosítana versenyképes vállalkozói környezetet, 
mentorációt, valamint szolgáltatásokat, továbbá bővülésre 
lehetőséget adó helyszínt. A beruházás 20-50 fő számára 
biztosíthat hosszú távú munkalehetőséget. Vállalkozói Falu 
létrehozása, helyi, meglévő és új vállalkozások számára 
telephely létrehozása a város helyi iparűzési adóbevételeinek 
növelése, önfenntartó működés megteremtése.                                                                                                                                              
Telephelynek alkalmas csarnokok létrehozása, amelyek 
bérbeadás céljára alkalmazhatók (500-2000 m2) Érd MJV 
területén szétszóródva a lakókörnyezetbe ékelődve működnek 
kisvállalkozások, illetve az újonnan alakuló vállalkozásoknak 
jelenleg nincs egy közös telephely, ahol zavartalanul, a 
megfelelő szolgáltatásokkal együtt biztosítanák a versenyképes 
feltételeket. A fejlesztés következtében a vállalkozások 
megfelelő körülmények között tovább fejlődhetnek, 
bővülhetnek. Megszűnhetnek a vállalkozások működéséből 
fakadó konfliktusok. Továbbá új munkahelyek létesülhetnek. 

7. Rendőrség, Bíróság, 
ügyészség az érdi 
járás 100.000 
lakójának 

A járásbíróság jelenlegi, Budaörsi székhelyéről kerülne át teljes 
létszámmal Érdre.  
1003/2016. (I.13.) Korm. hat.  
Érd MJV 2006. óta megyei jogú város – és azóta is az egyetlen a 
23 megyei jogú város között, ahol nincs legalább városi bíróság. 
Emellett az Érdi Járás központja, amelynek hivatala nem egy 
épületben helyezkedik el, irodái különállóak, egymástól nagy 
fizikai távolságra- a fennálló helyzetet rendezni szükséges a 
hiánypótló fejlesztésekkel. 
Terv szerint a Szabadság tér bővül az új rendőrség mellé Járási 
Hivatallal, járásbírósággal és ügyészséggel 
Kialakul a járásbíróság, ügyészség valamint az új járási központ 

8. Fenyves- 
Parkvárosban 
(Favágó utca) 
köznevelési- 
egészségügyi és 

A városrészben sok fiatal családos telepedett le a város zajától 
távolabb eső területen. Az infrastruktúra részben kiépítetésre 
került, de a szolgáltatások hiányosak. Szükséges ezen a 
területen egy Komplexum kialakítása, mely az alábbi 
szolgáltatásokat tartalmaz: Egészségház építése, melyben 2 
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sport centrum 
építése 

felnőtt, és 2 gyermek háziorvosi rendelő a védőnői szolgálattal 
együtt kerülne elhelyezésre. A komplex egészségügyi alapellátás 
elérése egy gyógyszertár áthelyezésével valósulhatna meg. A 
gyermekek óvodai ellátása érdekében új óvodaépület 
kialakítása, (valamint a szabadidő hasznos eltöltése érdekében 
egy sportlétesítmény. A komplex beruházás során az 
egészségügyi centrum 20 fő, az óvodafejlesztés további 15-20 fő 
hosszú távú munkalehetőségét biztosítaná. 1003/2016. (I.13.) 
Korm. hat. 

9. Romics Szakrendelő 
fejlesztése 

Megújuló energiával történő fejlesztésére elkészültek a tervek, 
a szakrendelő bővítése megtörtént, azonban a régi épületek 
felújítása halaszthatatlanná vált. A régi épületrész működtetése 
költséges, az egyes rendelők elavultak. Szükséges az épület 
megújuló energiával történő korszerűsítése, az egyes rendelők, 
kiszolgáló helyiségek felújítása. 

10. Szociális intézményi 
szolgáltatások 
szervezeti 
integrációja 

Érd Városközpontjához közel az egyes szociális szolgáltatások 
(idősellátás, hajléktalan ellátás, fogyatékos ellátás) egy 
szervezetben történő működtetésének biztosítása. A 
bentlakásos intézményi szolgáltatások különböző ellátási 
formáinak egymásra épülése, szervezeti és szakmai 
összekapcsolása és a részterületek együttműködésének 
megvalósulása azon kötelező feladatok kibővítésével, mely a 
városban még nem biztosított. A fejlesztés 45-60 fő számára 
biztosítana hosszú távra munkalehetőséget. 1003/2016. (I.13.) 
Korm hat. 1038/2016(II.10.) Korm hat. 

11. Hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése 
II. ütem 

Hulladékválogató fejlesztése 150 fő számára biztosítana hosszú 
távra munkalehetőséget.1038/2016.(II.10.) Korm hat. 
Mivel a Pusztazámori Regionális Hulladéklerakóba történő 
hulladéklerakás díja jelentősen megemelkedett, Érd MJV 
számára alaposan meg kellett vizsgálni a közszolgáltatás 
rendszerének átalakítását. A költségnövekmény komoly terhet 
jelent a város költségvetésének, ezért alternatív megoldásként a 
hulladék leválogatásával csökkenhet a lerakásra szánt hulladék, 
másrészt a kiválogatott hulladék értékesítésre kerülhet, tovább 
csökkentve a kiadásokat. 
Fenntartható lesz a rezsicsökkentés, csökken a lerakóba kerülő 
hulladék mennyisége 

12. Gyakornoki program 
érdi fiataloknak 

 A fiatalok munkába állásának elősegítése. 

13. "Gyere haza és 
vállalkozz itthon" 

A beruházás 25-30 fő vállalkozó számára biztosít hosszú távra 
munkalehetőséget (önfoglalkoztatóként, nem számolva az 
alkalmazottakkal) 

14. Feltörő forrásvizek 
kezelése 

 A város területén lévő időszakosan feltörő víz elvezetése. 
Lakóingatlanokat veszélyezteti, kezelésük szükséges a város 
egész területén. 



 8 
 

15. Helyi és helyközi 
közösségi közlekedés 
fejlesztése 

A vasútra való ráhordó képesség növelése, a közösségi 
közlekedés infrastruktúrájának megteremtése: eszközpark, 
utak, megállók.  
- A fő helyi járatok útvonalán burkolat kiépítése, megerősítése 
- 10-15 városi busz beszerzése 
- helyi, ráhordó járatok beindítása 
Érd MJV lakosságának fele a fővárosba ingázik, a környező 
településekről is számos átutazó használja a tömegközlekedési 
eszközöket (Autóbusz – Volán, személyvonat – MÁV) 
Növekszik a vasút kihasználtsága, az M4 metróvonal 
kihasználtsága, a lakosság komfortérzete 

16. Útépítések a 
közösségi 
közlekedéshez 
kapcsolódóan 

 A közösségi közlekedés fejlesztése, buszmegállók, ráhordó utak 
kialakítása, meglévő utak felújítása 

17. Orvosi rendelők 
Sasváros, Ófalu 

Bagoly utcai orvosi rendelő új épületbe költöztetése, és az 
Ófalusi orvosi rendelő felújítása, esetleg új épületbe történő 
áthelyezése. 
A projektben érintett rendelők rossz állapota okán csak 
ideiglenes engedéllyel működhetnek, a felújításukat évek óta 
tervezzük. A körzetben lakók európai szintű intézményekben 
tudják igénybe venni az egészségügyi szolgáltatásokat. 
 

18. Nagyforgalmú közúti 
csomópontok 
rekonstrukciója a 
biztonságos 
közlekedés 
érdekében, 
útépítések 

 1003/2016. (I.13.) Korm. hat. ,1038/2016(I.10.) Korm. hat. 
Érd MJV területén több olyan nagy közúti forgalmat bonyolító 
csomópont található, amelyek balesetveszélyt jelentenek a 
gyalogosok, és a gépjárművel közlekedők számára egyaránt. 
Ennek feloldására, valamint a szűk keresztmetszetekre 
terhelődő nagy mennyiségű forgalom hatékonyabb elvezetése 
érdekében azonnali beavatkozásra van szükség. 

19. Zámori út- Vadlúd 
utca csomópont 
átépítése 

 Nagyforgalmú közúti csomópontok rekonstrukciója a 
biztonságos közlekedés érdekében, útépítések 

20. Érd-Diósd-
Nagytétény 
vízrendezési projekt  

Sulák, Diósd árok Vízelvezető rendszer fejlesztése II, ütem. 

21. Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése 

1038/2016.(I.10.) Korm. hat  
EUROVELO 6 kerékpárút érdi szakasza Duna-part. 
Egészségmegőrzés, rekreáció, sport. 
Érd MJV teljes területére egy kerékpárút hálózati terv készül . 
Biztonságos kerékpározás. 

22. Fásítási program  A város területén zöldfelület növelése, közterület alakítása 
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23. Térfigyelő rendszer 
kialakítása 
 

 A városban működő térfelügyeleti rendszer továbbfejlesztése a 
közbiztonság további javítása érdekében. Az elmúlt évtizedben 
kialakított térfigyelő kamerák elavultak, számuk, funkciójuk nem 
elegendő. Javuló közbiztonság. 

24. Érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskola 
felújítása 

Teleki Sámuel Általános Iskola bővítése, étkező kialakításával, 
valamint belső felújítás A Közgyűlés 2015. október 22-ei ülésén 
a 251/2015. (X.22.) határozatával fogadta el Érd Megyei Jogú 
Város köznevelési intézményrendszerének fejlesztési 
koncepcióját, amely megalapozta az iskola átalakításának 
tervezési programját. 
Érden a közintézményi ellátottság kiegyensúlyozása indokolja az 
M7-es autópálya feletti terület erőteljes fejlesztését. Ennek 
során az önkormányzat a Sóskúttól Érdhez átkerült területek 
közelében, a 933, 936 és 937 hrsz-ú ingatlanokon, új 24 
tantermes általános iskola elhelyezését, óvoda és köztér 
kialakítását, üzleti célú fejlesztésre alkalmas telkek létrehozását 
tervezi. Az új általános iskola a tervek szerint kiváltja az Érdi 
Teleki Sámuel Általános Iskolát. A felszabaduló épületállomány 
átalakításával és bővítésével 12 tantermes parkvárosi 
gimnázium létesül, kosárlabda pálya méretű új tornaterem 
kialakításával, az iskola gépkocsival való megközelítésének 
rendezésével, a szükséges parkolók elhelyezésével. Ugyanakkor 
a fejlesztés négy környező lakótelek, a 3166, 3167, 3169 és 
3170 hrsz-ú ingatlanok megszerzését is igényli. 
 
A költségek tervezett végösszege a Modern Városok Program 
pénzügyi munkaterve alapján a 1003/2016. (I.13.) és az 
1038/2016. (II.10.) Korm. határozatokban foglalt összegből 
biztosított. 
 
 

25. Érdligeti Általános 
Iskola felújítása 

 Érdligeti Általános Iskola felújítása. Az általános iskola 
korszerűsítése, épület felújítása, eszközállomány korszerűsítése, 
iskolaudvar rehabilitációja, akadálymentesítés. 

26. Érdi Móra Ferenc 
Általános Iskola 
rekonstrukciója 

Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók nevelését, oktatását biztosító, erősen 
leromlott infrastruktúrával rendelkező iskola rekonstrukciója 
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27. Klik megyeközpont Megyeközponti feladatok ellátására alkalmas épület kialakítása. 
Pest megye az egyetlen megye, ahol nincs megyeszékhely, 
területén 18 járás és 18 tankerület került kialakításra. A 
tankerületek közül 17 járási tankerület és 1 megyei tankerület – 
mely Cegléden található – működik. A lakosságszám, a 
népsűrűség, a megyei tankerülettől való távolság indokolja, 
hogy Pest megyében két településen tevékenykedjék megyei 
Tankerület: Cegléden és az egyetlen megyei jogú városban, 
Érden. A feladatok gyorsabb és hatékonyabb végzése 
érdekében mindenképpen indokolt. A fejlesztés 15-20 fő 
számára biztosíthatna hosszú távú munkalehetőséget. 
1003/2016. (I.13.) Korm. hat.  

28. Szivárvány Óvoda 
Napsugár 
Tagóvodájának 
felújítása 

 Az óvoda korszerűsítése, épület felújítása, eszközállomány 
korszerűsítése, udvarának rehabilitációja. 1003/2016. (I.13.) 
Korm. hat. VEKOP 2016. 
A projekt célja a hatályos jogszabályoknak megfelelő, minőségi 
közoktatási feladatellátás infrastrukturális körülményeinek 
biztosítása, ezen belül is az épületnek a felújítása, valamint az 
eszközpark megújítása. ITP-ben vállalt indikátoroknak való 
megfelelés (lásd fenn). 
 

29. Szivárvány Óvoda 
Kisfenyves, 
Tusculanum 
Tagóvodájának 
felújítása 

Az eredetileg bölcsődének épült ingatlan felújítása szükséges 
1003/2016. (I.13.) Korm. hat. VEKOP 2016. 

30. Kincses Óvoda Tállya 
Tagóvoda 
rekonstrukciója 

Eredetileg családi háznak épült ingatlanban működő 3 csoportos 
óvoda rekonstrukciója, bővítése 
1003/2016. (I.13.) Korm. hat. VEKOP 2016. 

31. Kincses Óvoda 
Ófalusi Tagóvoda, 
Tündérkert Tagóvoda 
rekonstrukciója 

Új 4 csoportos óvoda építésével a meglévő két tagóvoda 
kiváltása, tekintettel az erősen leromlott infrastruktúrára. A 
jelenlegi óvoda épületek eredetileg más funkciójú épületek 
voltak (községháza, családi ház) 1003/2016. (I.13.) Korm. hat. 
VEKOP 2016. 

32. Faragó utcai 
önkormányzati 
tulajdonú terület 
fejlesztése 

Önkormányzati tulajdonú területen jelenleg működő napközis 
tábor felújítása, új funkcióval való bővítése. (rekreációs 
fejlesztések, szállás funkciók, edzőtáborok kialakítására 
alkalmas épületek kiépítése A fejlesztés 25-30 fő számára 
biztosítana rövidtávra munkalehetőséget 

33. Egészség megőrzési 
projekt 

Szűrőprogramok 

34. Záportározó a 
Kalotaszegi utca-
Kolozsvári utca 
végén 

A fejlesztés 25-30 fő számára biztosítana rövidtávra 
munkalehetőséget 

35. Záportározó a vízmű 
telep mellett 

A fejlesztés 25-30 fő számára biztosítana rövidtávra 
munkalehetőséget 
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36. Az ivóvízellátás 
biztonságának 
növelése az Ercsi 
vízbázis 
bekapcsolásával 

A fejlesztés 50-60 fő számára biztosíthatna rövidtávra (1-1,5 év) 
munkalehetőséget.1038/2016.(II.10.) Korm hat. 
Az Érd és környéke (Tárnok, Törökbálint, Diósd) ivóvíz-hálózatba 
egy második ivóvíz beszerzési forrás műszaki bekötése. 
Az ivóvíz beszerzési árának csökkentése, a rezsicsökkentés 
gazdasági fenntarthatósága érdekében. Az ellátásbiztonság 
növelése. 
Csökkennek a működési költségek, növekszik az ivóvíz ellátás 
biztonsága 

37. Ivóvízhálózat és 
szennyvízközmű 
infrastruktúra 
fejlesztése 

 A még ki nem épített szakaszok ütemezett fejlesztése 

38. Közfoglalkoztatási 
program 
eszközrendszerének 
fejlesztése, szociális 
szövetkezetek 
támogatása 

A közfoglalkoztatási program segítségével 250-300 fő számára 
biztosíthatna hosszú távra munkalehetőséget  

39. Innovációs Központ 
Érden 

A startup vállalkozások 100-150 fő számára biztosíthatnak 
hosszú távra   

40. Városi Könyvtár, 
Művelődési Központ 

Levéltár, konferenciaközpont funkciókkal 

41. Vízelvezetési 
rendszer fejlesztése 
III. ütem 

A fejlesztés 150 fő számára biztosítana munkalehetőséget 2 
évre 

42. Járási Hivatal és 
közigazgatási 
központ épületének 
kialakítása 

  

43. Energiatakarékossági 
program a lakossági 
tulajdonban levő 
épületek esetén 

A fejlesztés 50-60 fő kisvállalkozó számára biztosítana 
munkalehetőséget 2-3 évre 

44. Temetőfejlesztés Új terület kijelölésével új parcellák kijelölése és kapcsolódó 
infrastruktúra kiépítése  

45. Bagoly utcai felüljáró  Különszintű közlekedés megvalósítása. 

46. Szabadidőközpont és 
szállásfejlesztés a 
Velencei úton 

Infrastruktúra kialakítása, pl. útépítés, ivóvízellátási kapacitás, 
sportlétesítmények, szálláshely kialakítása 
A beruházás 80-150 fő számára biztosít hosszú távra 
munkalehetőséget. 1003/2016. (I.13.) Korm hat.  
A város területén nincs olyan szálláshely, ahol 50 fő egyszerre 
megszállhatna. Az egyre növekvő számú sportesemények 
kapcsán a résztvevők számára helyben biztosítani lehet a 
szálláslehetőséget. Továbbá a már meglévő Érd Aréna sportcélú 
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hasznosítását a területen további sportágak és létesítmények, 
valamint azokat kiszolgáló komplex fejlesztési beruházás 
valósulna meg, növelve a város helyi iparűzési és idegenforgalmi 
bevételeit. 
 

47. Tolmács u. 
összekötése a 
Velencei úttal 

 Közútfejlesztés harántirányban a 6-os elkerülő útig 

48. Energiahatékonysági 
beruházások 
közintézmények 
esetén 

1038/2016.(II.10.) Korm. hat. 
Óvodák, iskolák, egészségügyi intézmény, orvosi rendelők, 
egyéb közintézmények 

50. Szakképzési központ 
létrehozása 

1003/2016. (I.13.) Korm. hat. , 1038/2016.(II.18.) Korm. hat. 
A Szakképzési Központ jelenlegi épülete elavult. A tervezés, 
engedélyeztetés lefolytatása a mi feladatunk. A kivitelezésre az 
NGM-nek kell forrást biztosítani/tervezni. Több ezer fiatalnak 
szakmát biztosító szakképzési centrum jön létre 

49. Ipari-gazdasági 
övezet létrehozása 
Érd Megyei Jogú 
Város területén (200 
ha) 

200ha-os területen a betelepülő vállalkozások számára 
megfelelő infrastruktúrával kialakított területek biztosítása. 
Érd Megyei Jogú Város területén nem áll rendelkezésre ipari-, 
gazdasági övezet. Az IPA bevétel elenyésző, helyi munkahelyek 
száma nem elegendő. 
Növekvő IPA bevétel, új munkahelyek jönnek létre. 

50.  Önkormányzati 
közműcégek 
gazdasági 
helyzetének 
megerősítése (ÉTV, 
ÉTCS)  

2017. 
Célszerű közösségi (állami) tulajdonba venni a jelenleg francia 
befektetők tulajdonában levő üzletrészeket a város ivóvíz- 
illetve szennyvízelvezetési szolgáltatását nyújtó, korábban 
privatizált ÉTV Kft-ben és ÉTCS Kft-ben. 
A rezsicsökkentés fenntarthatósága érdekében a profitorientált 
közszolgáltatókat célszerű átalakítani. 

51.  Bölcsődei férőhelyek 
bővítése, 
eszközparkjának 
megújítása 
 

A Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése, eszközparkjának 
megújítása 
A bölcsődében egy új csoportszoba kerül kialakításra, ezzel 
növelve a bölcsődei kapacitásokat, valamint szükséges a 
bölcsőde eszközparkjának megújítása is. 
Az Apró Falva Bölcsőde és az Érdi Kincses Óvoda felújítása 
A projekt keretében a bölcsőde és az óvoda épületének 
felújítása, valamint eszközparkjának megújítása valósulna meg.  
ITP-ben lévő indikátorok teljesítése (lásd fenn) 

52. Fenyves- Parkvárosi 
Általános Iskola 
építése 

Érd, Búvár-Festő-Burkoló-Favágó utcák által határolt tömb, 933 
hrsz. Tervezett egy új, 24 tantermes általános iskola 
létrehozása, kézilabda méretű tornacsarnok és tanuszoda 
építésével. Érden a közintézményi ellátottság kiegyensúlyozása 
indokolja az M7-es autópálya feletti terület erőteljes 
fejlesztését. A városrészben sok fiatal család telepedett le a 
város zajától távolabb eső területen. Az infrastruktúra részben 
kiépítetésre került, de a szolgáltatások hiányosak. Szükséges 
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ezen a területen egy olyan komplexum kialakítása, amely több 
szolgáltatást is tartalmaz.  A parkvárosi településrész oktatási 
intézmény ellátottságának javítása érdekében, jelen 
programban 4 csoportos óvoda (+4 csoporttal bővíthető)  
kialakítása és 24 tantermes általános iskola létrehozása a cél. 
 

53. Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése 

Érd Duna-part, Érd Tétényi út - a többi a hálózati fejlesztési 
koncepció vizsgálatától függően. 
Érd Megyei Jogú Város elsősorban az Eurovelo6 déli, 
Százhalombattáig (komp) történő nyitását tervezi, Budafok, 
Budapest Főváros, Pest Megyei Önkormányzat, illetve a szakmai 
szervezetek bevonásával. A tervezett fejlesztés során a 
fővárosból a Duna-parthoz lehető legközelebb, természet 
közeli, autós forgalomtól távollevő fejlesztés valósul meg, amely 
érinti az érintett települések kulturális, és turisztikai 
látványosságait. A másik kiemelt alprojekt Érd MJV területén 
belül a kerékpáros közlekedés javítása, hálózatosodás 
elősegítése, rendszerének kialakítása. A harmadik szempont a 
nagy hálózatokra történő csatlakozás, pl. a Budapest- Balaton 
kerékpárút. 
Érd MJV területén nem valósult meg átfogó kerékpárút-
hálózatfejlesztés, rövid szakaszokban, egymástól elkülönülten 
épültek elemek. A közintézmények, iskolák, közúti 
csomópontok, és a szabadidő eltöltésre alkalmas helyek elérése 
nem biztosított. Emellett Érd elkötelezett a regionális 
kerékpárhálózatokba történő csatlakozásban, mind az 
Eurovelo6 Érd Duna- part-Százhalombatta felé történő 
folytatása, mind pedig a Budapest - Balaton hálózathoz történő 
kiegészítő csatlakozás megépítése ügyében. 
A fejlesztés eredményeképpen az Eurovelo dél felé történő 
nyitásával Százhalombattáig tovább bővülne a hálózat 
(természet közeli, látványos környezetben), felfűzve az útvonal 
turisztikai látványosságait, fellendítve ezzel a helyi turizmust, és 
kulturális-, illetve gazdasági életet. Emellett a város belső 
hálózatának kerékpáros szemléletű újragondolásával 
megvalósulhat a több évtizedes kerékpáros barát rendszer, 
növekszik a kerékpáros forgalom. 
1038/2016.(II.10.) Korm. hat. 
 

54. Működési támogatás 
biztosítása Érd MJV 
Önkormányzatának 
az állam részéről 

Működési támogatás biztosítása az önkormányzat részére 
Érd Megyei Jogú Városra vonatkozóan a Modern Városok 
Program keretében eddig született Kormányhatározatok 
mindegyike Orbán Viktor Miniszterelnök Úr által 2015. július 3-
án aláírt megállapodáson alapul.  A működési támogatási 
kérelem indoka, hogy a normatív bevételek nem fedezik a 
kötelező feladatok ellátásához szükséges kiadásokat. Az 
intézményhálózat működéshez szükséges üzemeltetési 
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kiadásokhoz az önkormányzat 1 205 423 e Ft fenntartói 
kiegészítést biztosít.  Miniszterelnök Úrral Érd középtávú 
fejlesztésében állapodtunk meg, melyet a tárgyalások 
alkalmával rögzített, azután pedig a Miniszterelnök úr által is 
kommunikált 40 milliárd forintos keretösszegből kívánunk 
megvalósítani. A megállapodás alkalmával Miniszterelnök Úr 
támogatásra érdemesnek ítélte Érd középtávú fejlesztési 
programját, amelyet Közgyűlésünk Batthyány 2020 
programként fogadott el, valamint egyetértett azzal, hogy Érd 
különleges státuszára tekintettel félévente működési 
támogatásban részesüljön. 

55. Volt Katonai bázis 
átadása Érd MJV 
Önkormányzata 
számára 

Állami terület átadása 
A terület feltárása után a városrész számára egy szabadidő 
eltöltésére alkalmas nagyméretű zöldterületekkel közrezárt 
központ kialakítását tervezi a város 

56. Ercsi úti sporttelep Sportkomplexum 

 
A módosítás a korábban felállított helyzetelemzést módosította. 
 
Módosítás: a táblázat helyébe az alábbi táblázat lép: 
 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Koncepciók, stratégiák 

 
A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 

 

Önkormányzati stratégia, koncepció tárgya Döntés száma 

Érd Város Önkormányzatának közbiztonsági és 
bűnmegelőzési koncepciója 

97/2011. (III.24.) határozat 

Érd Megyei Jogú Város drogstratégiája 
 

74/2007. (III.22.) határozat 

Érd Megyei Jogú Város külkapcsolati stratégiája 
 

112/2009. (IV.23.) határozat 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai 
stratégiája 

283/2008. (IX.11.) határozat 

Ifjúsági Cselekvési Terv 2014-2016. 
 

106/2014. (IV.24.) határozat 

Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Környezetvédelmi 
Programja 
 

374/2011. (IV.28.) határozat 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának települési 
közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésének és 
tervének kiegészítése  

212/2011. (V.26.) határozat 
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzati minőségirányítási 
program 

81/2010. (III.25.) határozat 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzati közoktatási 
koncepciója és feladat-ellátási, intézményhálózat 
működtetési és fejlesztési terve (Intézkedési Terv) 

175/2011. (V.26.) határozat 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Sportkoncepciója 
 

303/2009. (X.15.) határozat 

Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési 
koncepciója 

351/2012. (XI.29) határozat 

Érd Megyei Jogú Város Településfejlesztési koncepciója 
 

214/2014. (IX.18.) határozat 

Érdi Kerékpáros Koncepció 27/2009. (II.26.) határozat 
 

Érd Megyei Jogú Város Közművelődési Koncepciója 211/2011. (V.26.) határozat 
 

  

Érd Megyei Jogú Város Környezeti Fenntarthatósági Terve 
„Local Agenda 21” 

35/2016. (II.25.) határozat 

Hulladékgazdálkodási Terv 2012-2017. 
 

36/2012. (VI.28.) önk. 
rendelet 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 215/2014. (IX.18.) határozat 

Integrált Területi Program 2.2 289/2015. (XII.17.) határozat 

Útfejlesztési Koncepció 247/2013. (X.31.) határozat 

 
A módosítás a korábban felállított helyzetelemzést módosította. 
 
2. A 3. pont az alábbiak szerint módosul illetve kerül kiegészítésre: 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

3.6.3 
b.) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 
 
Kiegészítés:  

 
A szakellátás tekintetében előrelépést jelentene, ha a Dr. Romics László Egészségügyi 
Intézmény a KMOP 4.3.2. pályázattal nem támogatott épületrészei is korszerűsödnének. 
Komplex energetikai korszerűsítés, egyes rendelők, kiszolgáló helyiségek felújítása 
szükséges. A működtetés költségei jelentősen csökkennének, és a 25 éve felújítás nélküli 
részlegek megfelelő színvonalú rendelőben a fertőzésveszély kockázatától is mentes méltó 
helyen működhetne. A megújuló energiák felhasználásának lehetőségét meg kell vizsgálni, és 
lehetőség szerint a felújítás során számba venni az alkalmazásának lehetőségét. 
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A helyzetelemzéshez képest jelentő változás nem történt. 
Forrás: Batthyány Program 2020. 
 
A kiegészítés a korábban felállított helyzetelemzést módosította. 
 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés 
 

Kiegészítés: 

 
Az Ercsi úti sportpálya várhatóan egy multifunkcionális sportközponttá alakul a kormány 
határozat értelmében, ahol helyet kap a régi, a beruházás során felújítandó focipálya is. A 
beruházás egyik eleme a sportpályához tartozó elavult, jelenleg ezer férőhelyes és csak 
részben fedett lelátók felújítása és bővítése is, amely 1839 férőhelyesre bővül (ebből 250 a 
vendégcsapat szurkolóinak).  

 
A kiegészítés a korábban felállított helyzetelemzést módosította. 

 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

Kiegészítés:  
 

A szociális intézményi szolgáltatások jelenleg szétszórtan, jelentősen amortizálódott 
intézményekben zajlanak, ezért szükséges volt találni egy olyan ingatlant, ahol az egyes 
szolgáltatások – kezelhető elosztásban – összevontan biztosíthatók. Ezzel a költséghatékony 
beruházással a város több, nagy méretű rekonstrukciós beruházás helyett, egy 
fenntarthatóbb rendszerelemet hozhat létre. 
Az összevonás célja, hogy Érd járási székhelyként képes legyen a rászorulókat széles körben, 
korszerű módon ellátáshoz juttatni, miközben a forrásokat és az igényeket összhangban 
tartja. Az egy helyszínen történő elhelyezés lehetőséget teremt a különböző szociális 
szolgáltatásokat ellátó funkciók összevonására (egészségügy, konyha, mosoda), ami dolgozói 
létszámban, fenntartási költségben is előnyt jelent. A fejlesztési program további célja a 
koncepcióban meghatározott elképzelések összehangolása a folyamatosan változó 
gazdasági, jogszabályi háttérrel, a helyi szinten jelentkező igényekkel, ezért rugalmas 
szolgáltató rendszerre, és azt kiszolgáló épületre van szükség, amely jól alkalmazkodik a 
különböző feladatokhoz. 
Forrás: Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója 2014 
 
A kiegészítés a korábban felállított helyzetelemzést módosította. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 
településünkön az alábbi új intézkedések szükségesek 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
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Kevés az óvodai és a bölcsődei férőhelyek 
száma.  

A foglalkoztatottság elősegítése érdekében 
bővíteni kell az óvodai és a bölcsődei 
férőhelyek számát. 

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 
régi épületrésze elavult, amortizálódott 
körülmények között üzemel. A betegellátás 
körülményei nem megfelelő, az épületrész 
működtetése költséges. 

Szükséges az épületegyüttes komplex 
energetikai korszerűsítése, az egyes 
rendelők, kiszolgáló helyiségek felújítása. 
 

A szociális intézményi szolgáltatások jelenleg 
szétszórtan, jelentősen amortizálódott 
intézményekben zajlanak. 

Új intézmény építése szükséges olyan 
ingatlanon, ahol az egyes szolgáltatások – 
kezelhető elosztásban – összevontan 
biztosíthatók, megfelel a mai kor 
követelményeinek, hosszútávon biztosítható 
a szakmai munka. 

Alapvető infrastruktúra, közműhálózat 
hiányzik, vagy a minősége nem megfelelő a 
város több településrészén. 
A profitorientált gazdasági társaságok 
magasabb szolgáltatási árakkal dolgoznak a 
lakossági terhek nőnek. 
Időszakosan feltörő forrásvizek veszélyeztetik 
a város lakóingatlanait. 

Vízelvezetési rendszer fejlesztése szükséges 
II. ütem 
Az Ercsi ivóvízbázisra való csatlakozás az 
ivóvíz szolgáltatás biztonsága érdekében. 
Az önkormányzati közműcégek gazdasági 
helyzetének megerősítése szükséges. 
Feltörő forrásvizek kezelése szükséges. 

Településtisztasági feladatok ellátása 
korszerűtlen és nem költséghatékony. 

Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése II 
ütem. Regionális válogató és hulladék 
feldolgozó létesítmény megvalósítása 
szükséges. Foglalkoztatás növelése.  

A városban a szabadtéri 
sporttevékenységekhez, rekreációhoz, a 
szabadidő hasznos eltöltéséhez való 
hozzáférés kevés.  

Szabadidőközpont kialakítása Érdligeten 
(Papi földek) 

Érd kedvező adottságai ellenére hiányoznak a 
szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 
szolgáltatások, infrastruktúra, kulturális 
programok. 

Érd Ófalu –Duna menti gyógy-, sport-, illetve 
kulturális turisztikai beruházás szükséges. 
 
Szabadidőközpont és szálláshely kialakítása 
szükséges a Velencei úton. 
 
Volt katonai bázis átadásával a Fenyves-
parkvárosi közösség részére 
szabadidőközpont, közintézmények 
alakíthatók ki.  

Kevés a városban a kialakított kerékpárutak 
száma. A helyi közlekedés kiegészítésére 
sokan kerékpárral közlekednek. 

Kerékpárút fejlesztése szükséges. Kiépítése 
elősegíti a szabadidős tevékenységen túl a 
munkába járást, a turizmust. 

Egyes városrészekből hiányzik a közösségi 
közlekedés. Nem érhetők el a 
közintézmények, a munkahelyek. 

Helyi és helyközi közösségi közlekedés 
fejlesztése szükséges. 
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Nem áll rendelkezésre ipari-, gazdasági 
övezet, ami a foglakoztatás akadályaként van 
jelen. 

A foglalkoztatottság növelésére létre kell 
hozni ipari-, gazdasági övezetet megfelelő 
infrastruktúrával ellátva.  

A város területén szétszórva működnek a 
kisvállalkozások, amelyek a lakó környezetbe 
ágyazva működnek. Számos konfliktus 
forrása főleg a zajjal, hanggal járó 
tevékenységek esetében.  

Vállalkozói falu létrehozása szükséges. 

A Batthyány 2020 projekt forrásai nem 
biztosítottak teljes mértékben 

Működési támogatás szükséges az állam 
részéről az Önkormányzat részére az egyes 
programok határidőben történő 
végrehajtása érdekében. 

A fiatalok munkába állása egyre nehezebb, 
sok a pályakezdő munkanélküli. 

Fiatalok munkába állásának elősegítse 
gyakornoki program, egyéb elhelyezkedést 
támogató programok megszervezésével. 

 
3. A 4. pont az alábbiak szerint kiegészítésre illetve módosításra kerül: 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
 

4.3.1. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

 
b.) gyermekorvosi ellátás 
 
Kiegészítés: 

A házi gyermekorvosi rendelők állapota nem megfelelő, régi a mai kor igényeinek és a 
működéshez szükséges jogszabályi feltételeknek sem felelnek meg. Szükséges az épületek 
felújítása, vagy új rendelő építése, ahol a korszerű, betegség kockázati tényezőktől mentes 
környezetben folyhat a gyógyító munka. 

Forrás: Településfejlesztési koncepció 2008. 

 

A kiegészítés a korábban felállított helyzetelemzést módosította. 

 

 

4.4.1 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal 
élőgyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
a.)a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 
ellátása 
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Kiegészítés:  
 
Óvodai ellátás: 
 Fenyves-Parkvárosban (Favágó utcában) óvoda építése szükséges 
A Fenyves-Parkvárosi terület óvodai intézménnyel nem ellátott, holott a területen 
jellemzően családos, kisgyermekes lakosság él. A városban jelenleg is mutatkozik óvodai 
férőhelyhiány, valamint az óvodai ellátást biztosító intézményeink férőhelyei maximálisan ki 
vannak használva, emiatt indokolt egy új 4 csoportos óvoda építése. 
 
Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása szükséges 
 
A projekt célja a hatályos jogszabályoknak megfelelő, minőségi közoktatási feladatellátás 
infrastrukturális körülményeinek biztosítása, ezen belül is az épületnek a felújítása, valamint 
az eszközpark megújítása. 
 
Iskolai ellátás: 
 
A magas színvonalú szakmai munka elengedhetetlen feltétele a megfelelő fizikai 
körülmények biztosítása. Az iskolák épülete vegyes képet mutat, egyesek bontásra szorulnak, 
mások helyszűke miatt nem alkalmasak magfelelő nevelő munka végzésére. Szakmai munka 
megfelelő környezet biztosítása. 
 
A Batthyány Sportiskolai Általános Iskola épületének szerkezete már nem alkalmas az 
üzemeltetésre, ezért a jelenlegi iskolát elbontva, új épületben kell elhelyezni a tanulókat. A 
beruházás – ütemezve – az iskola és az óvoda jelenlegi ingatlanain megoldható. 
A korszerű épületegyüttes magas színvonalú környezetet biztosíthat az oktatáshoz, és az egy 
főre vonatkoztatható fenntartási költség csökken. 
 

A Teleki Sámuel Általános Iskola műszaki állapota azonnali beavatkozást igényel. A 
parkvárosi településrész oktatási intézmény ellátottságának javítása indokolja a középfokú 
oktatási intézménnyé történő átalakítást. 

 

Érden a közintézményi ellátottság kiegyensúlyozása indokolja az M7-es autópálya feletti 
terület erőteljes fejlesztését. A városrészben sok fiatal család telepedett le a város zajától 
távolabb eső területen. Az infrastruktúra részben kiépítetésre került, de a szolgáltatások 
hiányosak. Szükséges ezen a területen egy olyan komplexum kialakítása, amely több 
szolgáltatást is tartalmaz. A parkvárosi településrész oktatási intézmény ellátottságának 
javítása érdekében, 4 csoportos óvoda (+4 csoporttal bővíthető) kialakítása és 24 tantermes 
általános iskola létrehozása a cél. 

 

Érd Megyei Jogú Város szerepe a térségben a járásközponti feladatokkal, valamint a 
korábban már természetes módon kialakult központi szerepével több olyan szolgáltatást, 
intézményt alakított ki, amely a járás, vagy a járáson túlnyúlóan más településeknek is nyújt 
ellátásokat, szolgáltatásokat. A közoktatás tekintetében a KLIK járási tankerület központja 
Érden kapott helyet. A feladatok gyorsabb és hatékonyabb végzése érdekében indokolt a 
központi szerep megtartása, amely az intézményrendszer biztonságos működését továbbra 
is biztosítani tudja.  
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Forrás: Batthyány Program 2015-2020 

 
A kiegészítés a korábban felállított helyzetelemzést módosította. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
új intézkedések bevezetése szükséges 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 
épületének szerkezete már nem alkalmas az 
üzemeltetésre, a rekonstrukciója szükséges.  

A jelenlegi általános iskola és óvoda 
épületállományának bontásával, 
sportcsarnok felújításával, új 24 tantermes 
sporttagozatos, általános iskola és 
gimnázium létrehozása, a szükséges parkolók 
elhelyezésével. 

A parkvárosi településrész oktatási 
intézmény ellátottsága nem megfelelő. A 
Teleki Sámuel Általános Iskola műszaki 
állapota azonnali beavatkozást igényel. 
A terület folyamatos fejlődésével igény 
merült fel az oktatási rendszer fejlesztésére 
is. 

Korszerű épületegyüttes biztosításával 
magas színvonalú környezet biztosa 
szükséges az oktatás számára.  
 
Az egy főre vonatkoztatható fenntartási 
költség csökken. az önkormányzat a 
Sóskúttól Érdhez átkerült területek 
közelében, új 24 tantermes általános iskola 
elhelyezését, óvoda és köztér kialakítását, 
üzleti célú fejlesztésre alkalmas telkek 
létrehozását tervezi.  
 

Fenyves-parkvárosban közoktatási 
intézmények, a szolgáltatások, és az 
infrastruktúra hiányosak. 

Fenyves-parkváros Általános Iskola építése 
szükséges. 
Új, 24 tantermes általános iskola 
létrehozása, kézilabda méretű tornacsarnok 
és tanuszoda építése szükséges. 

A közoktatási intézmények koncentrált 
működtetése megoldatlan. 

A város központi szerepének erősítése, a 
közoktatási intézmények Érdi központtal 
történő kialakításával. Megfelelő épület 
biztosítása. 

A Szakképzési Központ jelenlegi épülete 
elavult. 

A Szakképzési Központ épületének tervezése, 
kivitelezése. 

Az orvosi rendelők állapot rossz, az épület 
elavult, alkalmatlan a megfelelő szakmai 
munka végzésére. 

A Bagoly utcai és az Ófalusi orvosi rendelők 
számára megfelelő körülményeket kell 
biztosítani új rendelők építésével vagy a 
meglévő rendelők felújításával a védőnői 
szolgálat működtetésével együtt.  

 
4. Az 5. pont az alábbiak szerint kiegészítésre illetve módosításra kerül: 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1.3. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

Kiegészítés: 
A Kormány 1504/2015.(VII.23.) határozat 1. a) pontja értelmében az Emberi Erőforrások 
Minisztere Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve kidolgozta a város 
köznevelési, szakképzési intézményrendszere fejlesztési programját. 
 
2015. Július 1-jétől Országosan 44, Pest megyében pedig 3 szakképzési centrum kezdte meg 
működését. A ceglédi és a váci mellett Érden is létrejött egy szakképzési centrum, amely a 
Kós Károly Szakképző Iskolában kapott helyet. 

Július 1-től a szakképző intézmények jelentős része átkerült a Nemzetgazdasági 
Minisztériumhoz és kialakították a szakképzési centrumokat is. Az Érdi Szakképzési 
Centrumhoz öt intézmény tartozik: az érdi, a dabasi, a szigetszentmiklósi, a kiskunlacházi és a 
gyáli szakképző iskolák. 

Megfelelő számú érdeklődés esetén az Érdi Kós Károly Szakképző Iskolában több szakmában 
is elindulhat a felnőttképzés. 

A kiegészítés a korábban felállított helyzetelemzést módosította. 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben 
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

Kiegészítés: 

 

Bölcsőde 

 

A 2015. év közben a bölcsődei csoportok kialakítása után jelentősen növekedett az 
ellátásra igényüket benyújtók száma. Ennek okai elsősorban az édesanyák munkáltatóinak 
jelzése az azonnali munkába állásra, anyagi nehézségek és sajnos a családok életében 
bekövetkezett változások (betegség, válás stb.). 

 A felsorolt okok miatt szinte egyik napról a másikra kellett a családoknak dönteni a 
gyermekeik elhelyezéséről, így várólisták alakultak ki. Mérlegelnünk kellett, hogy a Gyed-en 
lévő, esetleg várandós édesanyák gyermekeinek kérelmét helyezzük előtérbe (bár ők előbb 
adták be felvételre a kérelmet), vagy megpróbáljuk azokat a gyermekeket is felvenni, akiknek 
a szülei munkát kaptak, kockáztatva azt, hogy ha nem nyer felvételt a gyermek, elesnek a 
kereseti lehetőségtől. Ezért a beszoktatás egész évben folyamatosan történt, elhúzódott, 
kevésbé volt tervezhető.  

A két intézményben területi elhelyezkedésükből és a lakosság összetételéből kifolyólag is 
számos azonosságot, de különbséget is megfigyelhettünk az elmúlt év során: 

 megnőtt az 1 év körüli és alatti gyermekek ellátására az igény  
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 emelkedett a jelenleg várandós vagy már a kistestvérrel Gyed-en lévő anyukák száma  

 jelentős az igényüket egyedülállóként bejelentők száma 

 nagyon sok édesanya a munkáltatóval történt egyeztetés után sem tudott munkába 
állni, illetve elveszítette állását, álláskeresővé vált 

 megnőtt a családi napköziből érkezők száma  

 növekedett a nevelés-gondozási év közben óvodába távozók száma, ami nehézséget 
jelent a bölcsőde férőhelyeinek kihasználtságában 

 az igénybevevőknél a benyújtott jövedelemigazolások alapján többször ellentmondást 
fedeztünk fel a szülői nyilatkozat (ingyenes étkezés igénylése) és a tényleges jövedelem 
között, amit a gondozási díj számítása miatt nyújtottak be (minden esetben kértük a 
szülőt a korrigálásra)  

 

 Pöttöm Sziget Bölcsőde 

 

2016. év május 4-ig a jelentkezők száma 82 fő volt. 

Az óvodaköteles gyermekek száma 62 fő (2016.08.31-ig betöltik a 3. életévüket) Az őszi-téli 
születésűek száma 26 fő. 

Az Óvodák tájékoztatása alapján az őszi-téli születésű gyermekeket (26 fő) nem tudják 
fogadni, így további elhelyezésüket a bölcsőde biztosítja.   

62 gyermeket tudnak elhelyezni, e fölött már előjegyzésbe kerülnek a gyerekek (20 fő). 

 

 Aprófalva Bölcsőde:  

 

Apró 
Falva 
Bölcsőde 

Engedélyeze
tt létszám 

Óvodai 
felvételek 
száma 

Óvodáb
a nem 
átvettek 
száma  

(Őszi 
gyerekek) 

 

Bölcsődéb
en maradó 
gyermekek 
száma 

2016/201
7 
felvételek 
számai 

2016/2017 
elutasítottak 
száma 

 

 

76 fő 51 fő 13 fő 12 fő 47 fő 8 fő 

 

Pöttöm 
Sziget 
Bölcsőde 

Engedélye
zett 
létszám 

Óvodai 
felvételek 
száma 

Óvodáb
a nem 
átvettek 
száma  

(Őszi, 
téli 
gyerekek) 

 

Bölcsődéb
en maradó 
gyermekek 
száma 

2016/201
7 felvételek 
számai 

2016/201
7 
elutasította
k száma 

 

 

128 fő 62 fő 26 fő 66 fő 62 fő 20 fő 
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Engedélyezett létszám: 76.  

 A csoportok összetétele nagyrészt 2 év alatti gyermekekből áll. 2 év alatt 12 fő vehető fel 
csoportszobáként.  Az engedélyezett létszám 76 főre akkor tölthető fel, ha néhány 
csoportban betöltik a második életévüket a gyerekek.  

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

A kiegészítés a korábban felállított helyzetelemzést módosította. 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 
otthona) 

 

5.5.1. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 
Kiegészítés: 
Családok Átmeneti Otthona 

 

2015-ben 7 teljes és 9 egyszülős családot gondoztak a Családok Átmeneti Otthonában. Krízis 

keretében egy esetben egy édesanya jelentkezett gyermekével összesen 5 napra. A 

családokra jellemző volt, hogy 90%-ban munkahellyel rendelkeztek. Ez talán az intézmény 

szakmai munkájának egyik kimagasló eredménye. A rendszeres havi jövedelem birtokában a 

családoknak megtakarításai keletkeztek, az otthonból történő kiköltözésük esélyét növelte, a 

társadalomba való integrációjukat segítette. A fennmaradó 10%-n az édesanyák gyesen, 

gyeden voltak otthon.  

 

Statisztikai adatok a szolgáltatásban: 

 beköltözött családok száma: 11 család – 34 fő 

 kiköltözött családok száma: 9 család – 35 fő 

 iskoláskorú gyermekek száma: 8 fő 

 bölcsődébe, óvodába járó gyermekek száma: 18 fő 

 csecsemőkorúak száma: 8 fő 

 védelembe vett gyermekek száma: 1 fő 

 családból való kiemelt gyermekek száma: 1 fő 
 A bekerülésnek okai: 

 fizetésképtelenség miatt kerültek ki albérletből  

 bedőlt lakáshitel, saját tulajdonú lakás elvesztése 

 többgenerációs, nagy létszámú családok együttlakása kis alapterületű lakásban, a 
konfliktusok elmérgesedéséhez vezetett, a nukleáris családnak távoznia kellett 

 a család szétszakadása 

 más intézményből való átlépés. 
A Családok Átmeneti Otthonában számos programot szerveztek, ami a társadalomba történő 

visszailleszkedésüket segítette. 

 
A szociális intézmény telephelyei elszórtan a város különböző pontjain kerültek kialakításra. 
A kötelező és önként vállalt feladatok évről-évre történő változása, és a lakosság igényei azt 



 24 
 

eredményezték, hogy a feladat bevezetésével az Önkormányzat a rendelkezésre álló 
erőforrásai minél hatékonyabb felhasználásával oldotta meg a feladatait. Mára az épületek 
elavultak, működésük költségessé vált. A 2016. január 1-jétől bevezetésre kerülő szabályok 
miatt újra át kell gondolni a működtetést, és az új szabályokhoz igazodó, de költséghatékony 
megoldásban kell gondolkodni. Célszerű lenne a jelenleg széttagolt intézményt 
egységesíteni, és olyan infrastruktúrát kialakítani, ahol a feladatok ellátása hosszú távon 
megoldott.  
Forrás: Szociális Gondozóközpont 2015. évi beszámolója 
 
Szociális Gondozóközpont telephelyei 
 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 

Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
 

2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31. 
2030 Érd, Enikő utca 2/a 
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 206-208. 
 

2 
Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ  
 

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1. 
 

3 
Szenvedélybetegek ellátása 
alacsonyküszöbű szolgáltatás 

2030 Érd, Emma utca 8. 

4 
Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli 
Menedékhely 

2030 Érd, Fehérvári út 89. 

5 Nappali Melegedő 2030 Érd, Fehérvári út 91. 

6 Családok Átmeneti Otthona 2030 Érd, Nyírfa utca 11. 

7 Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ 2030 Érd, Hivatalnok utca 42. 

8 Időseket Ellátó Központ 2030 Érd, Topoly utca 2. 

9 
 
Idősek nappali ellátása  

2030 Érd, Jázmin utca 8. 

10 Pöttöm Sziget Bölcsőde 2030 Érd, Aradi utca 7/A. 

11 Apró Falva Bölcsőde 2030 Érd, Edit utca 1/A. 

Forrás: Szociális Gondozóközpont Alapító Okirata (Okirat száma: E/566203/2/2016.) 

 
Az intézmény egyéb tagintézményei, illetve a családok átmeneti otthonának is egy modern 
épületbe történő működtetése nem csak a költséghatékony működtetést oldaná meg, 
hanem rendelkezne mindazon tényezőkkel, ami a mai kor elvárásainak megfelelő 
körülményeket biztosítana a gondozottak számára. A gazdasági, társadalmi hatás folyamatos 
változása rugalmasabban kezelhető akkor, ha az épület adottságai megfelelnek a 
feladatellátás követelményeinek is. 
 
A kiegészítése a korábban felállított helyzetelemzést módosította. 
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 

 
Kiegészítés:  
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A cigány embereknek nagyon kis százalékának van rendszeres munkája, inkább a férfiakra 
van szükség, csak elenyésző számú nőnek van rendszeres munkából származó jövedelme. A 
70-es 80-as években a nők számára is nagyobb számban álltak rendelkezésre munkahelyek. 
Ennek megfelelően a cigány nők is kezdtek rendszeres keresettel járó állandó munkát 
vállalni. A férfiak és a nők egyaránt alulképzettek, még a nyolc általános iskolájuk sincs meg. 
Mára, szinte csak a közhasznú és a közcélú munka van, ami néhány hónapra rendszeres 
jövedelmet biztosít. A férfiak és a nők a rendszertelen jövedelmet adó „lomozásból” tartják 
fenn magukat és családjukat. Egyre kevesebb képzéssel járó munka lehetőséget nyújt a 
Munkaügyi Központ, mert nem mindenki tud megfelelni a feltételeknek. A cigány 
munkavállalók nagy része az alsóbb társadalmi rétegekre jellemző munkát végezte. Oka, az 
oktatásban megmutatkozó jelentős lemaradásuk volt, ami még a mai napig is az egyik 
legfőbb okozója a romák munkanélküliségének. Problémát jelent, hogy a romák zöme sajnos 
nem regisztrált munkanélküli, mert már kiesett vagy soha nem volt alkalma dolgozni, így 
nem is jutott el a Munkaügyi Központba. A romák jelentős hányadának csak 3-4-5 osztálya 
van, így reménye sincs a továbblépésre. Az analfabetizmus is ennek a társadalmi rétegnek a 
problémája. 
 
A magántanulói státuszt egyre nagyobb számban jelenik meg, a legfőbb ok, hogy a gyerek 
feketén dolgozik, vagy besegítenek a lomozásba. A felsősök közül főleg a leánygyermekeket 
tartják otthon. Oka, a leányok óvása illetve az otthoni munka végzése. A hiányzásokat a 
szankciókkal sem lehet korlátozni. A fiatalok többsége nem jut el a szakma megszerzéséig, 
kimaradnak az iskolából, családot alapítanak, fiatalon szülőkké válnak. Ezeket a fiatalokat 
később, nagyon nehéz lesz a munka világába integrálni.  
Az egészségtelen életmódból eredő problémák sokasága sújtja főként a roma nőket, amit a 
szenvedélybetegségek egyre nagyobb számú megjelenése fokoz. 
Forrás: Pillanatkép Érd Megyei Jogú Város szegregátumokban lakók élethelyzetéről 2015. 
 
A kiegészítés a korábban felállított helyzetelemzést módosította. 
 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
új intézkedések bevezetése szükséges 

 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

  

Akadályozott a nők munkába állása. Az óvodák, 
bölcsődék épületének minősége, férőhelyek 
száma, eszközparkjai nem felelnek meg a 
követelményeknek. 

A nők munkába állásának elősegítése céljából 
szükség van több önkormányzati óvodai és 
bölcsődei férőhely kialakítására. 
Új óvoda építése szükséges a Fácán utcában, és 
a Fenyves-parkvárosi területen a Favágó 
utcában. A meglévő óvodák esetében, azok 
felújítása, és energetikai korszerűsítése 
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szükséges. 
Az eszközparkok bővítése. A legtöbb igény 
Fenyves-parkvárosban merült fel, ahol a 
hiányos szolgáltatások mellett a 
gyermekintézményekben lévő férőhelyek 
száma sem elegendő. A Favágó utcában lévő 
terület lenne a legalkalmasabb az óvoda 
építésére. 
Az energiahatékonysági beruházásokat a 
közoktatási és egyéb önkormányzati 
intézmények tekintetében is szükséges 
elvégezni. 
 

A Szakképzési Központ épülete elavult, 
korszerűtlen, kicsi, a női szakmák oktatása 
 

Szükséges a szakképzésnek megfelelő nagyságú 
épületet biztosítani részben a meglévő, részben 
új területek bevonása szükséges. Az 
infrastruktúra bővítésével korszerű, több 
szakmának is helyet adó intézmény kialakítása 
szükséges. 

Az intézményfenntartó központ egy elavult, 
kicsi épületben működik, nem alkalmas a 
térségi központi feladatok ellátására. 

Megfelelő épületet kell biztosítani a szakmai 
feladatok ellátásához, amelyben el tudja látni a 
térségi feladatokat is. 

  

 
5. A 6. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: 
 

6.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 
 

Az idősek helyzete esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
új intézkedések bevezetése szükséges 

 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A meglévő parcellák száma a temetőben kevés, 
mert a lakosság részéről az alternatív 
temetkezési módok mellet a hagyományos 
temetkezési módot preferálják leginkább.  

Új terület kijelölésével új parcellák kijelölése 
szükséges a hozzá kapcsolódó infrastruktúrával.  

A könyvtár, és a művelődési központ épülete 
elavult, a szolgáltatásai már nem felelnek meg a 
városban lakók igényeinek. A könyvtár épülete 
kicsi, nehézkes a könyvek tárolása, a programok 
megtartása. A művelődési központban a 
kulturális események mellett a 
rendezvényeknek megfelelő hely nem áll 
rendelkezésre, az egyes csoportoknak nincs 

Szükséges a levéltár kialakítása 
konferenciaközpont funkciókkal a meglévő 
szolgáltatások megtartásával. 
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elegendő és megfelelő helye. A funkciójának 
bővítésére is szükség volna egy levéltár 
kialakítása szükséges. 

 
 
6. A 7. pont az alábbiak szerint kerül módosításra: 
 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 
 

A fogyatékkal élők helyzete esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
új intézkedések bevezetése szükséges 

 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Érd MJV területén több olyan nagy közúti 
forgalmat bonyolító csomópont található, 
amelyek balesetveszélyt jelentenek. Nincs 
elegendő átkelő, ami van az nem felel meg a 
célcsoport követelményeinek, és a hozzájuk 
kapcsolódó utak minősége rossz, 
balesetveszélyes. 
A Bagoly utcai felüljáró állapota nem felel meg 
a biztonságos közlekedés feltételeinek, 
szerkezete elavult, nehézkes rajta az átjárás.  

Nagyforgalmú csomópontok átépítése és 
kapcsolódó útépítések  
Külön szintű közlekedés megvalósítása 
szükséges. 

A térfigyelő kamerák a lakosság körében a 
biztonságérzetet növelte, ellenőrizhető váltak 
az események. A jelenleg használtak 
amortizálódtak, a város egyes pontjain 
nincsenek.  

Térfigyelő kamerák rendszerének kialakítása, 
fejlesztése szükséges.  

Érd Járásközponttá alakulása a térségi 
pozícióját erősítette meg, de hiányoznak a 
hagyományos megyei jogú városi funkciókat 
ellátó közintézmények. A meglévő épületek 
állapota, és nagysága sem felel meg, vagy 
hiányzik. Nehézkes a fővárosban történő 
ügyintézés. A rendőrség épülete kicsi, 
alkalmatlan jelenleg is feladat ellátására, 
bíróság, ügyészség nincs a városban. 
 

Rendőrség, bíróság, ügyészség, járásközpont 
kialakítása szükséges. Modern, a feladatok 
ellátásához méltó akadálymentesített 
körülmények, fejlesztések szükségesek. 
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7.HEP felülvizsgálatának összegzése 

 
Az adattáblák frissítésre kerültek, kiegészültek a 2015-ös adatokkal. Az adatok elemzése 
során a célcsoportokat érintően a korábban megállapított helyzetelemzésben változás 
kismértékben mutatható ki. 
HEP elkészítése óta az egyes intézkedések részben megvalósultak, illetve folyamatban 
vannak. A módosított intézkedéseket az egyes fejezetek végén kerültek módosításra, illetve 
az összegző táblázat tartalmazza.  
Az intézkedési terv összegző táblázata kiegészült egy K oszloppal, ami a korábban elfogadott 
intézkedési tervben eszközölt változtatásokat, illetve az egyes intézkedések jelenlegi 
állapotát tartalmazza. 
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1 

Mélysz
egénys
égben 
élők és 
Romák 

Regisztrált 
munkanélk
üliek 
körében 
magas a 8 
általánosn
ál 
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b 
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űek aránya 
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n a 
munkanélk
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8. 
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végzettek 
aránya 

Nemzeti 
roma 
stratégia Érd 
Megyei Jogú 
Város 
Önkormányz
atának 
Ifjúságpolitik
ai 
stratégiája. 
Érd Megyei 
Jogú Város 
Gazdasági 
Programja 
(2011-
2014.Batthy
ány-terv) 
(2015-2020)  

Információk
hoz kell 
juttatni az 
alacsony 
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képzettségg
el 
rendelkezők
et 

  2020.06.17 

iskolai 
végzettséggel 
rendelkező 
gyermekek 
száma 

megfelelő számú, 
és képzettségű 
szakember, 
jelzőrendszer 
működtetése,ösz
tönzők 
bevezetése, 
képzések 

Ösztönző 
rendszerek 
beépítése(életv
ezetési 
tanácsadás, 
pénzbeli, 
természetbeli 
ellátások, 
képzések 
indítása) 
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2 

Mélysz
egénys
égben 
élők, és 
romák 
foglalko
ztatotts
ágának 
növelés
e 

A 
mélyszegé
nységben 
élők és 
romák 
foglalkozta
táshoz 
való 
hozzáférés 
esélyének 
növelése 

Foglalkozt
atás 
növelése a 
mélyszegé
nységben 
élők és a 
romák 
körében 

A 
foglalkoztat
ás 
elősegítésér
ől és a 
munkanélkü
liek 
ellátásáról 
szóló 1991. 
évi IV. 
törvény. 
Önkormányz
at és 
Munkaügyi 
Központ 
között 
megkötött 
közmunka 
szerződés  

Mélyszegén
ységben 
élők, és 
romák 
felkutatása, 
oktatása, 
felkészítése, 
tanfolyamok 
szervezése. 
Felnőttoktat
ás 
megszervez
ése. Saját 
intézmények
ben a 
munkahelye
k kialakítása, 
érzékenyítő 
programok 
tartása. 

Önkormán
yzat, 
Munkaügyi 
Központ 

2018.05.31 

A 
foglalkoztatot
tak számának 
növelése. 
2014-ben 182 
fő, képzésben 
részesült 

személyi 
állomány,  

Folyamatos 
kapcsolattartás 
a Munkaügyi 
Központtal az 
érintett 
célcsoportokra 
fókuszálva.Képz
ések, 
tanfolyamok 
folyamatos 
követése. 
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3 

Mélysz
egénys
égben 
élők és 
romák 
egészsé
gi 
állapot
ának 
javítása 

A 
szegregált 
területek 
élő 
lakosság 
higiéniai 
körülmény
ei nem 
megfelelőe
k 

A 
szegregált 
területen 
élő 
lakosság 
egészségi 
higiéniai 
körülmény
einek 
javítása. 

Az 
egészségügy
ről szóló 
1997. évi 
LCIV. tv. 

Felvilágosító 
tevékenység 
végzése a 
védőnők, az 
ÁNTSZ 
részéről a 
higiéniáról, 
a 
fertőtlenítés
ről, személyi 
higiéniáról, 
tetvességről
, annak 
veszélyeiről, 
megelőzési 
módszereirő
l. 

Családsegít
ő Központ, 
Védőnők, 
Gyermekjó
léti 
Szolgálat, 
Védőnők, 
ÁNTSZ 

2020.03.31 

Fejtetvesség 
számának 
csökkenése. 
Bakteriumok 
okozta 
betegségek 
számának 
csökkenése. 

védőnők, 
családgondozók, 
ÁNTSZ 
munkatársai 

Folyamatos 
ellenőrzés, és 
perevenciós 
munka végzése. 

  



 33 
 

4 

Nincs 
elég 
adat a 
foglalko
ztatási 
progra
mokról, 
képzési 
lehetős
égekről 

Nincs elég 
adat a 
Munkaügyi 
Központ 
által 
szervezett 
foglalkozta
tási 
lehetősége
kről 
szervezett 
képzési 
lehetősége
kről 

Folyamato
s 
Adatgyűjté
s a 
szervezett 
foglalkozta
tási 
programok
ról, 
képzésekr
ől 

Európa 
2020” 
növekedési 
stratégia A 
foglalkoztat
ás 
elősegítésér
ől és a 
munkanélkü
liek 
ellátásáról 
szóló 1991. 
évi IV. 
törvény 
(továbbiakb
an: Flt.) 
Nemzeti 
Reform 
Program 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 
Roma 
Integráció 
Évtizede 
Program 
Nemzeti 
Ifjúsági 
Stratégia 

Kapcsolatfel
vétel a 
Munkaügyi 
Központtal, 
folyamatos 
tájékoztatás 
kérés a 
foglalkoztat
ási és 
képzési 
lehetőségről
.  

Munkaügyi 
Központ, 
Önkormán
yzat 

2020.03.31 
adatbázis 
kialakítása 

humán, technikai folyamatos 
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5 
Felnőtt
oktatás 

A nem 
tanköteles 
korú 
fiatalok 
között 
magas 
azoknak az 
aránya, 
akik nem 
végzik el az 
általános 
iskola 8. 
évfolyamát 

A nem 
tanköteles 
korúak 
körében 
csökken 
azoknak az 
aránya, 
akik nem 
végzik el az 
általános 
iskola 8. 
évfolyamát 

Európa 
2020” 
növekedési 
stratégia A 
foglalkoztat
ás 
elősegítésér
ől és a 
munkanélkü
liek 
ellátásáról 
szóló 1991. 
évi IV. 
törvény 
(továbbiakb
an: Flt.) 
Nemzeti 
Reform 
Program 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 
Roma 
Integráció 
Évtizede 
Program 
Nemzeti 
Ifjúsági 
Stratégia  

Felzárkóztat
ó 
programok 
képzések 
indítása 
(kapcsolatfel
vétel a 
képzést 
végzőkkel) 

Munkaügyi 
Központ, 
Családsegít
ő Központ, 
Roma 
Nemzetisé
gi 
Önkormán
yzat, 
Önkormán
yzat 

2020.12.31 

nő a nem 
tanköteles 
korú lakosság 
körében a 8. 
évfolyamot 
elvégzettek 
aránya 

humán, technikai 

A tanköteles 
korú 
gyermekek 
ösztönzése a 8. 
általános 
befejezésére 
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6 

A város 
számos 
települ
ésrészé
n nincs 
szilárd 
burkola
tú járda 

A város 
számos 
településr
észén 
nincs 
kiépített 
szilárd 
burkolatú 
járda, a 
közintézm
ények 
megközelít
ése ily 
módon 
akadályok
ba ütközik.  

Útburkolat 
építése 

Helyi Építési 
Szabályzata 
Érd MJV 
Batthyány 
program 
2016-2020 

Útburkolat 
építése 

Önkormán
yzat 

2020.12.31 

szilárd 
burkolatú 
utak 
hosszának 
növekedése 

humán, 
tárgyi,pénzügyi 
források 

utak 
karbantartása 

  



 36 
 

7 

A 
szegreg
ált 
települ
ésrésze
n nincs 
szilárd 
burkola
tú út, a 
tömegk
özleked
és nem 
megold
ott 

A 
szegregált 
településr
észeken 
nincs 
megfelelő 
burkolatú 
út, nincs 
autóbusz 
közlekedés
, ezért ( 
Felső-
Parkváros) 
a 
szolgáltatá
sokhoz 
történő 
hozzájutás 
esélye 
alacsony 

Szilárd 
útburkolat 
nélküli 
utak 
feltérképe
zése, 
buszjárat 
bővítési 
lehetősége
k 
felmérése 

Európa 
2020” 
növekedési 
stratégia A 
foglalkoztat
ás 
elősegítésér
ől és a 
munkanélkü
liek 
ellátásáról 
szóló 1991. 
évi IV. 
törvény 
(továbbiakb
an: Flt.) 
Nemzeti 
Reform 
Program 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 
Roma 
Integráció 
Évtizede 
Program  

Útburkolat 
építésének 
lehetőségét 
támogató 
pályázatok 
felkutatása 

Önkormán
yzat 

2020.12.31 
Úthálózat 
hosszának 
növekedése 

humán, 
technikai, 
pénzügyi 

útburkolatok 
karbantartása 
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8 

Egyes 
városré
szeken 
az egy 
orvosi 
körzeth
ez 
tartozó 
beteg 
száma 
magas 

Az egyes 
felnőtt, és 
gyermekor
vosi 
körzetek 
lakosságsz
áma 
magas, az 
orvosok 
túlterhelte
k 

Orvosi 
körzetek 
számának 
növelése 

1997. évi 
CLIV. 
törvényt az 
egészségügy
ről 2015. évi 
CXXIII. 
törvény az 
egészségügy
i 
alapellátásr
ól 

Fel kell 
mérni az 
Orvosi 
körzetek 
bővítésének 
lehetőségét. 

Önkormán
yzat, 
Háziorvoso
k 

2018.06.17 
orvosi 
körzetek 
száma nő 

humán, technikai 
folyamatos 
létszámellenőrz
és 
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9 

Mélysz
egénys
égben 
élők és 
romák 

A felső-
parkvárosi 
településr
észen 
javítani 
kell a belső 
közlekedés
i 
kapcsolatú 
utak 
minőségét 

Területi 
egyenlőtle
nségek 
leküzdése 

Érd Megyei 
Jogú Város 
Településfejl
esztési 
Koncepciójá
nak és 
Integrált 
Városfejleszt
ési 
Stratégiáján
ak teljes 
felülvizsgála
ta 
Megalapozó 
vizsgálatok 
Érd Megyei 
Jogú Város 
Közgyűlése 
megállapítot
ta a 
121/2014. 
(V.22.). 
számú 
határozatáv
al 

Utak 
építése, 
utak 
javítása, 
belső 
közlekedési 
kapcsolatok 
fejlesztése 

Bakondi 
Józsefné 

2020.12.31 

foglalkoztatot
tak számának 
növekedése a 
városrész 
lakóinak 
számának 
növekedése 
kiépített 
úthálózat 
növekedése ( 
km) 

Pénzügyi humán 
technikai 
pályázati pénzek 
önkormányzati 
pénzügyi 
források 

folyamatos 
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10 

Mélysz
egénys
égben 
élők és 
romák 
területi 
hátrány
ainak 
csökke
ntése 

A felső-
parkvárosi 
településr
észen 
kevés a 
szilárd 
burkolatú 
út, a 
tömegközl
ekedés 
nem 
megoldott. 

területi 
hátrányok 
leküzdése, 
a 
munkaváll
alók 
számának 
növekedés
e 
képzésben 
résztvevők 
számának 
növekedés
e 

Európa 
2020” 
növekedési 
stratégia A 
foglalkoztat
ás 
elősegítésér
ől és a 
munkanélkü
liek 
ellátásáról 
szóló 1991. 
évi IV. 
törvény 
(továbbiakb
an: Flt.) 
Nemzeti 
Reform 
Program 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 
Roma 
Integráció 
Évtizede 
Program 

Közösségi 
közlekedés 
infrastruktur
ális 
fejlesztése 
és az egyes 
tömegközlek
edési módok 
közötti 
szervezett 
kapcsolatok 
kialakítása 
szükséges a 
közszolgálta
tások, 
munkahelye
k elérése 
céljából 

Bakondi 
Józsefné 

2020.12.31 
Járatszámok 
indítása, 
sűrítése 

pénzügyi, 
technikai, humán 

folyataos 
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11 

Mélysz
egénys
égben 
élők és 
romák 
közegés
zségügy
i ellátás 
javítása 

A város 
egyes 
területei 
elhanyagol
tak 
rendezetle
n utak, 
telkek 
találhatók.
Elhanyagol
t 
környezet. 

Közegészs
égügyi, és 
környezeti 
állapot 
javulása 

Környezetvé
delmi 
koncepció 
Egészségügy
i törvény 
(1997. évi 
CLIV tv.)  

Környezeti 
állapot 
javítását 
szolgáló 
intézkedése
k ( 
pl.:lakókörn
yezet 
rendezettsé
gét előíró 
helyi 
rendeletek : 
saját telkek 
rendezése, 
közterület 
rendben 
tartása 

Bakondi 
Józsefné 

2020.12.31 

csökken a 
közterületfelü
gyelők által 
megbírságolta
k száma 

humán technika 
pénzügyi 

folyamatos 
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12 

Mélsze
génysé
gben 
élők és 
romák 
közinté
zménye
k 
elérésé
nek 
javítás 

A felső-
parkvárosi 
településr
ésen 
messze 
van az 
orvosi 
rendelő, 
védőnői 
szolgálat, 
gyógyszert
ár, üzletek, 
közintézm
ények  

területi 
hátrányok 
leküzdése 

Érd Megyei 
Jogú Város 
Településfejl
esztési 
koncepció 
Az 
egészségügy
ről szóló 
1997. évi 
CLIV tv. Érd 
Megyei Jogú 
Város 
Integrált 
Településfejl
esztési 
koncepciója 

Közszolgálta
tások 
bővítése, 
területi 
hátrányok 
csökkentése 

Bakondi 
Józsefné 

2020.12.31 
Közszolgáltatá
sok számának 
bővülése 

pénzügyi 
technikai, humán 

folyamatos 
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13 

Óvodai 
és 
bölcsőd
ei 
férőhel
yek 
bővítés
a 

Kevés az 
óvodai és a 
bölcsődei 
férőhelyek 
száma.  

Az 
önkormán
yzat 
fenntartás
ában 
megfelelő 
számú és 
színvonalú 
férőhelyka
pacitás jön 
létre az 
önkormán
yzat képes 
lesz ellátni 
a 
feladatait, 
a 
foglakoztat
ás esélye 
növekszik. 

A nevelési 
és oktatási 
intézmények 
működésérő
l és a 
köznevelési 
intézmények 
névhasznála
táról szóló 
2062012. 
(VIII.31.) 
EMMI 
rendelet A 
nemzeti 
köznevelésr
ől szóló 
2011. évi 
CXC tv. 3.) A 
személyes 
gondoskodá
st nyújtó 
gyermekjólé
ti, 
gyermekvéd
elmi 
intézmények
, valamint 
személyek 
szakmai 
feladatairól 
és 
működésük 
feltételeiről 
szóló 
15/1998. 
(IV.30.) NM 
rendelet 

A 
foglalkoztat
ottság 
elősegítése 
érdekében 
bővíteni kell 
az óvodai és 
a bölcsődei 
férőhelyek 
számát. 6. 
Az Érdi 
Kincses 
Óvoda 
Fácán 
Tagóvoda 
újjáépítése 
Az Érd, 
Fácánköz 
utca 7. szám 
alatti, 
18223/1 
helyrajzi 
számon az 
Érd, Fácán 
köz 3. 
18223/3 
helyrajzi 
számú 
ingatlan 
kiváltásával 
új óvoda 
építése. Az 
új épületben 
5 db 60 m2-
es 
csoportszob
a kerül 

Érd 
Megyei 
Jogú Város 
Önkormán
yzata 

2020.12.31 

nő az 
önkormányzat
i fenntartású 
bölcsődékbe 
és óvodákban 
a férőhelyek 
száma, nő a 
foglalkoztatot
tak száma  

humán pénzügyi 
technikai 

folyamatos 
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(Bölcsőde) 
Érd MJV 
Batthyány 
program 
2020.  

kialakításra. 
9. Felső 
Parkvárosba
n (Faragó 
utcában) 
óvoda 
építése A 
Felső-
Parkvárosi 
terület 
óvodai 
intézménny
el nem 
ellátott, 
holott a 
területen 
jellemzően 
családos, 
kisgyermeke
s lakosság 
él. A 
városban 
jelenleg is 
mutatkozik 
óvodai 
férőhelyhián
y, valamint 
az óvodai 
ellátást 
biztosító 
intézményei
nk 
férőhelyei 
maximálisan 
ki vannak 
használva, 
emiatt 
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indokolt egy 
új 4 
csoportos 
óvoda 
építése. A 
Pöttöm 
Sziget 
Bölcsőde 
férőhelybőví
tése, 
eszközparkjá
nak 
megújítása 
A 
bölcsődében 
egy új 
csoportszob
a kerül 
kialakításra, 
ezzel 
növelve a 
bölcsődei 
kapacitások
at, valamint 
szükséges a 
bölcsőde 
eszközparkjá
nak 
megújítása 
is. Az Apró 
Falva 
Bölcsőde és 
az Érdi 
Kincses 
Óvoda 
felújítása A 
projekt 
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keretében a 
bölcsőde és 
az óvoda 
épületének 
felújítása, 
valamint 
eszközparkjá
nak 
megújítása 
valósulna 
meg. Az Érdi 
Szivárvány 
Óvoda 
Napsugár 
Tagóvodáján
ak felújítása 
A projekt 
célja a 
foglalkoztat
ás 
elősegítése 
mellett a 
hatályos 
jogszabályok
nak 
megfelelő, 
minőségi 
közoktatási 
feladatellátá
s 
infrastruktur
ális 
körülményei
nek 
biztosítása, 
ezen belül is 
az épületnek 



 46 
 

a felújítása, 
valamint az 
eszközpark 
megújítása.  
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14 

Dr 
Romics 
László 
Egész 
ségügyi 
Intézm
ény 
fejleszt
ése II. 
ütem 

A Dr. 
Romics 
László 
Egészségü
gyi 
Intézmény 
régi 
épületrész
e elavult, 
amortizáló
dott 
körülmény
ek között 
üzemel. A 
betegellát
ás 
körülmény
ei nem 
megfelelő, 
az 
épületrész 
működteté
se 
költséges. 

Az 
üzemeltet
ési 
költségek 
csökkentés
e mellett a 
betegellát
ás 
korszerűbb 
körülmény
ek között 
folyhat.Az 
ellátá 
minősége 
javul. 

(Érd Megyei 
Jogú Város 
egészségügy
i 
intézményre
ndszerének 
fejlesztési 
programja) 
Érd MJV 
Batthyány 
program 
2020 Az 
egészségügy
ről szóló 
1997. évi 
LXV. tv. 

A régi, 
elavult 
épületrész 
teljes 
felújítása 
indokolt, 
hiszen 
működtetés
e költséges, 
a 
szolgáltatás 
színvonaláh
oz nem 
méltó 
épület 25 
éve nem 
esett át 
felújításon. 
Az egyes 
rendelők 
elavultak. 
Megújuló 
energiával 
történő 
fejlesztésre 
készültek 
tervek. Az 
egészséges 
és a 
betegrendel
és korszerű 
körülménye
k között 
működhet, 
javul az 
ellátás 
minősége. 

Érd megyei 
Jogú Város 
Önkormán
yzata 

2020.12.31 

üzemeltetési 
költségek 
csökkennek 
ellátás 
minősége 
javul fertőzés 
kockázata 
csökken  

humán pénzügyi 
technikai 

folyamatos 
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Szociáli
s 
intézm
ényi 
szolgált
atások 
szervez
eti 
integrá
ciója 
Koncen
trált 
Szociáli
s és 
Gyerme
kjóléti 
Intézm
ény  

A szociális 
intézményi 
szolgáltatá
sok 
jelenleg 
szétszórta
n, 
jelentősen 
amortizáló
dott 
intézmény
ekben 
zajlanak.Új 
intézmény 
építése 
szükséges 
olyan 
ingatlanon
, ahol az 
egyes 
szolgáltatá
sok – 
kezelhető 
elosztásba
n – 
összevonta
n 
biztosíthat
ók, 
megfelel a 
mai kor 
követelmé
nyeinek, 
hosszútávo
n 
biztosíthat
ó a 

Az 
összevoná
s célja, 
hogy Érd 
járási 
székhelyké
nt képes 
legyen a 
rászorulók
at széles 
körben, 
korszerű 
módon 
ellátáshoz 
juttatni, 
miközben 
a 
forrásokat 
és az 
igényeket 
összhangb
an tartja. 
Az egy 
helyszínen 
történő 
elhelyezés 
lehetősége
t teremt a 
különböző 
szociális 
szolgáltatá
sokat 
ellátó 
funkciók 
összevoná
sára 
(egészségü

Érd Megyei 
Jogú Város 
Szociális 
Szolgáltatási 
Koncepció 
Érd MJV 
Batthyány 
program 
2020 Az 
szociális 
igazgatásról 
és a szociális 
ellátásokról 
szóló 1993. 
évi III. tv. és 
végrehajtási 
rendeletei 

A jelenlegi 
Időseket 
Ellátó 
Központ 
főépületéne
k 
átalakításáv
al, új 
épületszárny 
megépítésév
el új 
Koncentrált 
Szociális és 
Gyermekjólé
ti Intézmény 
(idősek 
nappali 
ellátása, 
ápolása, 
gondozása, 
hajléktalan 
ellátás, a 
családok 
átmeneti 
otthona 
szolgáltatás, 
továbbá a 
Szociális 
Gondozó 
Központ 
székhelye, 
gazdasági 
feladatokat 
ellátó iroda) 
épül. 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2020.12.31 

ellátás 
minősége 
javul 
közműdíjak 
csökkennek 

humán pénzügyi 
technikai 

folyamatos 
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szakmai 
munka. 

gy, 
konyha, 
mosoda), 
ami 
dolgozói 
létszámba
n, 
fenntartási 
költségben 
is előnyt 
jelent. A 
fejlesztési 
program 
további 
célja a 
koncepció
ban 
meghatáro
zott 
elképzelés
ek 
összehang
olása a 
folyamatos
an változó 
gazdasági, 
jogszabályi 
háttérrel, a 
helyi 
szinten 
jelentkező 
igényekkel, 
ezért 
rugalmas 
szolgáltató 
rendszerre
, és azt 
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kiszolgáló 
épületre 
van 
szükség, 
amely jól 
alkalmazko
dik a 
különböző 
feladatokh
oz.  
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Vízelvez
etési 
rendsze
rfejleszt
ése, 
önkorm
ányzati 
közműc
égek 
gazdasá
gi 
helyzet
ének 
megerő
sítése, 
feltörő 
forrásvi
zek 
kezelés
e 

Vízelvezet
ési 
rendszer 
fejlesztése 
szükséges 
II. ütem Az 
Ercsi 
ivóvízbázis
ra való 
csatlakozá
s az ivóvíz 
szolgáltatá
s 
biztonsága 
érdekében
. Az 
önkormán
yzati 
közműcég
ek 
gazdasági 
helyzeténe
k 
megerősít
ése 
szükséges. 
Feltörő 
forrásvizek 
kezelése 
szükséges.  

Életminősé
g javítása a 
lakosság 
körében 
felmerülő 
rezsiköltsé
ges 
csökkentés
e 
egészséges 
ivóvíz 
biztosítása
, az 
ellátbizton
ság 
növelése  

Modern 
Városok 
Program Érd 
MJV 
Batthyány 
program 
2020 

Vízelvezetési 
rendszer 
fejlesztése 
II. ütem Az 
önkormányz
ati 
közműcégek 
gazdasági 
helyzetének 
megerősítés
e Az Ercsi 
ivóvízbázisra 
való 
csatlakozás 
az ivóvíz 
szolgáltatás 
biztonsága 
érdekében 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2020.11.30 

életminőség 
javul 
ellátásbiztons
ág javul a 
felszíni 
vízelvezető 
hálózat 
hossza nő  

humán technikai 
pénzügyi 

folyamatos 
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Hulladé
kgazdél
kodási 
rendsze
r 
fejleszt
ése 
Érden 
II. ütem 

Településti
sztasági 
feladatok 
ellátása 
korszerűtle
n és nem 
költséghat
ékony. 

Regionális 
válogató 
és 
hulladék 
feldolgozó 
létesítmén
y 
megvalósít
ása 
szükséges. 
Foglalkozt
atás 
növelése, 
életminősé
g javítása.  

Modern 
Városok 
program Érd 
MJV 
Batthyány 
Program 
2020 

Regionális 
válogató és 
hulladékfeld
olgozó 
létesítmény 
megvalósítá
sa. 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2018.03.31 

foglalkoztatás 
növelése 
életminőség 
javítása 
lakosság 
költségeinek 
csökkentése 
csökken a 
lerakóra 
kerülő 
hulladék 
mennyisége  

humán pénzügyi 
technikai 

folyamatos 
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Szabadi
dőközp
ont 
kialakít
ása 
Érdliget
en 
(Papi 
földek) 

A városban 
a 
szabadtéri 
sporttevék
enységekh
ez, 
rekreációh
oz, a 
szabadidő 
hasznos 
eltöltéséhe
z való 
hozzáférés 
kevés.  

Az épülő 
záportároz
ó 
turisztikai/
rekreációs 
célú 
hasznosítá
s 
hozzájárul
na a város 
gazdasági 
növekedés
éhez, új 
munkahely
eket 
teremtené
nek a 
kapcsolód
ó 
szolgáltatá
sokkal 
együtt 

Modern 
Városok 
Program Érd 
MJV 
Battyhyány 
program 
2020 

Érd Megyei 
Jogú Város 
Érdliget 
városrész 
területén 
több 
évtizede 
elhanyagolt, 
belvizes 
területén a 
csapadékvíz 
elvezetés - 
kezelésével 
kapcsolatba
n 
záportározó 
létesül, 
ehhez 
kiegészülve 
sport-, 
rekreáció-, 
szabadidő 
eltöltésre 
alkalmas 
park jön 
létre a 38 
hektáros 
területen. A 
beérkező 
két élő 
vízfolyás 
(Sulák-, Érd-
Diósdi 
mellékág) és 
a 
csapadékvíz 
segítségével 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2017.12.31 

A fejlesztés 
következtébe
n a városrész 
területén 
növekszik a 
város közcélú 
zöldfelületein
ek aránya. A 
záportáozóho
z kapcsolódó 
szabadidőköz
pont Érd, és 
másodsorban 
a környező 
települések 
lakosainak 
rekreációs-, 
sport-, és 
szabadidő 
elöltését 
segíti elő. A 
több 
évtizedes 
rendezetlen 
állapotok, 
tulajdonviszo
nyok, illegális 
szemétlerakás
, csapadékvíz 
elvezetési 
problémák 
megszűnnek, 
helyette egy 
közel 40 
hektáros 
rehabilitált 
tömb, élhető 

humán technikai 
pénzügyi 

folyamatos 
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hozzák létre 
a tavat és 
biztosítják a 
tó állandó 
vízszintjét. A 
koncepció 
tervek 
között 
szerepel: 
vízre épülő 
szabadidős 
tevékenység
ek 
(wakeborad, 
csónakozás, 
vízi 
játszótér), 
szabadtéri 
sportolási 
lehetőségek 
(kosárlabda-
, 
futballpálya,
futókör, 
szabadtéri 
fitness 
pálya), 
valamint 
játszótér. A 
tervezett 
szolgáltatás
ok: étterem, 
büfé,kávézó, 
közösségi 
mosdó/öltöz
ő, időszakos 
rendezvénye

városrész 
alakul 
ki.Foglalkoztat
ottság nő. 
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k számára 
helyszín 
biztosítása. 
Emellett az 
Eurovelo6 
kerékpárúth
oz történő 
hálózati 
elmként 
csatlakozás 
(Budapest - 
Tétényi út 
felől- Érd -
Duna-part 
irányában) A 
projekt 
megvalóulás
ához 
szükséges 
ingatlanok 
vásárlása és 
kisajátítása 
jelenleg 
folyamtban 
van. 



 56 
 

19 

Érd-
Ófalu 
Duna 
parti 
gyógy-, 
sport- 
illetve 
kulturál
is 
turisztik
ai 
beruhá
zás 

Érd 
kedvező 
adottságai 
ellenére 
hiányozna
k a 
szabadidő 
hasznos 
eltöltését 
szolgáló 
szolgáltatá
sok, 
infrastrukt
úra, 
kulturális 
programok
. 

A város 
adottságai
nak 
kihasználá
sával 
szabadidő, 
turisztikai, 
sportlétesí
tmények 
kialakításá
val a 
szabadidő 
hasznos 
eltöltése, 
rekreáció, 
egészségm
egőrző 
programok 
szervezhet
ők. A város 
közintézm
ényi 
ellátottság
gal 
hátrányba
n lévő 
területeke
n a 
hátrányok 
csökkentés
e. 

Modern 
Városok 
Program 
Batthyány 
2020 
program 

Érd Ófalu –
Duna menti 
gyógy-, 
sport-, 
illetve 
kulturális 
turisztikai 
beruházás 
szükséges. 
Szabadidőkö
zpont és 
szálláshely 
kialakítása 
szükséges a 
Velencei 
úton.Infrastr
uktúra 
kialakítása, 
pl. útépítés, 
ivóvízellátási 
kapacitás, 
sportlétesít
mények, 
szálláshely 
kialakítása 
Volt katonai 
bázis 
átadásával a 
Fenyves-
parkvárosi 
közösség 
részére 
szabadidőkö
zpont, 
közintézmén
yek 
alakíthatók 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2018.04.30 

foglalkoztatás 
növekedése 
életminőség 
változása 
betegséges 
számának 
csökkenése 
iparűzési adó 
növekedése 
közlekedési 
hátrányok 
csökkentése 

humán technika 
pénzügyi 

folyamatos 
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ki.  
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Kerékp
árút-
hálózat 
fejleszt
ése  

Kevés a 
városban a 
kialakított 
kerékpárut
ak száma. 
A helyi 
közlekedés 
kiegészítés
ére sokan 
kerékpárra
l 
közlekedn
ek. 

A 
fejlesztés 
eredmény
eképpen 
az 
Eurovelo 
dél felé 
történő 
nyitásával 
Százhalom
battáig 
tovább 
bővülne a 
hálózat 
(természet
közeli, 
látványos 
környezetb
en), 
felfűzve az 
útvonal 
turisztikai 
látványoss
ágait, 
fellendítve 
ezzel a 
helyi 
turizmust, 
és 
kulturális-, 
illetve 
gazdasági 
életet. 
Emellett a 
város 
belső 
hálózatána

Modern 
Városok 
Program Érd 
MJV 
Batthyány 
program 

Kiemelt 
alprojekt 
Érd MJV 
területén 
belül a 
kerékpáros 
közlekedés 
javítása, 
hálózatosod
ás 
elősegítése, 
rendszeréne
k kialakítása, 
a nagy 
hálózatokra 
történő 
csatlakozás, 
pl. a 
Budapest- 
Balaton 
kerékpárút. 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2017.03.31 

Kiépítése 
elősegíti a 
szabadidős 
tevékenysége
n túl a 
munkába 
járást, a 
turizmust. 

humán pénzügyi 
technikai 

folyamatos 
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k 
kerékpáros 
szemléletű 
újragondol
ásával 
megvalósu
lhat a több 
évtizedes 
kerékpáros 
barát 
rendszer, 
növekszik 
a 
kerékpáros 
forgalom. 
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Helyi és 
helyköz
i 
közössé
gi 
közleke
dés 
fejleszt
ése 
Érden. 

Érd MJV 
lakosságán
ak fele a 
fővárosba 
ingázik, a 
környező 
települése
kről is 
számos 
átutazó 
használja a 
tömegközl
ekedési 
eszközöket 
(Autóbusz 
– Volán, 
személyvo
nat – 
MÁV)  

Egyes 
városrésze
kből 
hiányzik a 
közösségi 
közlekedés
. Nem 
érhetők el 
a 
közintézm
ények, a 
munkahely
ek.Növeks
zik a vasút 
kihasználts
ága, az M4 
metróvona
l 
kihasználts
ága, a 
lakosság 
komfortérz
ete, a 
munkába 
járáshoz 
biztosított
á válik, nő 
a 
foglalkozta
tottság. 

Modern 
Városok 
Program Érd 
Megyei Jogú 
Város 
Batthyány 
program 
2020 

- A fő helyi 
járatok 
útvonalán 
burkolat 
kiépítése, 
megerősítés
e - 10-15 
kisbusz 
beszerzése - 
helyi, 
ráhordó 
járatok 
beindítása 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2017.12.31 

Foglalkoztatot
tság növekszik 
nő a lakosság 
életminősége, 
komfortérzet
e, a 
közlekedési 
hátrányok 
csökkennek 

humán technikai 
pénzügyi 

folyamatos 
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Ipari- 
Gazdas
ági 
övezet 
fejleszt
ése 
Érden 

200 ha-os 
területen a 
betelepülő 
vállalkozás
ok 
számára 
megfelelő 
infrastrukt
úrával 
kialakított 
területek 
biztosítása
. 

Növekvő 
IPA 
bevétel, új 
munkahely
ek jönnek 
létre, nő a 
foglalkozta
tottság 

Modern 
Városok 
program Érd 
MJV 
Batthyány 
Program 

Érd Megyei 
Jogú Város 
területén 
nem áll 
rendelkezésr
e ipari-, 
gazdasági 
övezet.200 
ha-os 
területen a 
betelepülő 
vállalkozáso
k számára 
megfelelő 
infrastruktúr
ával 
kialakított 
területek 
biztosítása.  

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2017.12.31 

vállalkozások 
száma nő 
foglalkoztatot
tság nő 
iparűzési adó 
bevétel nő 

humán pénzügyi 
technikai 

folyamatos 
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23 
Vállalko
zói Falu 
Érden  

Érd MJV 
területén 
szétszóród
va a 
lakókörnye
zetbe 
ékelődve 
működnek 
kisvállalkoz
ások, 
illetve az 
újonnan 
alakuló 
vállalkozás
oknak 
jelenleg 
nincs egy 
közös 
telephely, 
ahol 
zavartalan
ul, a 
megfelelő 
szolgáltatá
sokkal 
együtt 
biztosítaná
k a 
versenyké
pes 
feltételeke
t. 

Nem áll 
rendelkezé
sre ipari-, 
gazdasági 
övezet, 
ami a 
foglakoztat
ás 
akadályaké
nt van 
jelen.A 
fejlesztés 
következté
ben a 
vállalkozás
ok 
megfelelő 
körülmény
ek között 
tovább 
fejlődhetn
ek, 
bővülhetn
ek. 
Megszűnh
etnek a 
vállalkozás
ok 
működésé
ből fakadó 
közötti 
konfliktuso
k. Továbbá 
új 
munkahely
ek 
létesülhet

Moderen 
Városok 
Program Érd 
MJV 
Batthyány 
Program 
2020  

Vállalkozói 
Falu 
létrehozása, 
helyi, 
meglévő és 
új 
vállalkozáso
k számára 
telephely 
létrehozása 
a város helyi 
iparűzési 
adóbevétele
inek 
növelése, 
önfenntartó 
működés 
megteremté
se. Számos 
konfliktus 
forrása főleg 
a zajjal, 
hanggal járó 
tevékenység
ek esetében. 
Telephelyne
k alkalmas 
csarnokok 
létrehozása, 
amelyek 
bérbeadás 
céljára 
alkalmazhat
ók (500-
2000 m2) 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2017.11.30 

vállalkozások 
száma nő 
foglalkoztatot
tság nő helyi 
iparűzési 
adóbevételek 
nőnek  

humán technika 
pénzügyi 
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nek.  
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Működ
ési 
támoga
tás 
biztosít
ása Érd 
MJV 
Önkor
mányza
tának 
az 
állam 
részéről  

Működési 
támogatás 
szükséges 
az állam 
részéről az 
Önkormán
yzat 
részére az 
egyes 
programok 
határidőbe
n történő 
végrehajtá
sa 
érdekében
. Érd 
Megyei 
Jogú 
Városra 
vonatkozó
an a 
Modern 
Városok 
Program 
keretében 
eddig 
született 
Kormányh
atározatok 
mindegyik
e Orbán 
Viktor 
Miniszterel
nök Úr 
által 2015. 
július 3-án 
aláírt 

A 
Batthyány 
2020 
program 
végrehajtá
sra kerül.  

Modern 
Városok 
Program 
Batthyány 
2020 
program 

Működési 
támogatás 
biztosítása 
az 
önkormányz
at részére 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2020.11.30 
Programok 
megvalósulás
a 

humán technikai 
pénzügyi 

folyamatos 
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megállapo
dáson 
alapul. A 
működési 
támogatási 
kérelem 
indoka, 
hogy a 
normatív 
bevételek 
nem 
fedezik a 
kötelező 
feladatok 
ellátásáho
z 
szükséges 
kiadásokat
. Az 
intézmény
hálózat 
működésh
ez 
szükséges 
üzemeltet
ési 
kiadásokh
oz az 
önkormán
yzat 1 205 
423 e Ft 
fenntartói 
kiegészítés
t biztosít. 
Miniszterel
nök Úrral 
Érd 
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középtávú 
fejlesztésé
ben 
állapodtun
k meg, 
melyet a 
tárgyaláso
k 
alkalmával 
rögzített, 
azután 
pedig a 
Miniszterel
nök úr 
által is 
kommunik
ált 40 
milliárd 
forintos 
keretössze
gből 
kívánunk 
megvalósít
ani. A 
megállapo
dás 
alkalmával 
Miniszterel
nök 
Úrtámogat
ásra 
érdemesn
ek ítélte 
Érd 
középtávú 
fejlesztései 
programját
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, amelyet 
Közgyűlésü
nk 
Batthyány 
2020 
programké
nt 
fogadott 
el, 
valamint 
egyetértet
t azzal, 
hogy Érd 
különleges 
státuszára 
tekintettel 
félévente 
működési 
támogatás
ban 
részesüljö
n. 
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Gyakor
noki 
progra
m 

Fiatalok 
munkába 
állásának 
elősegítse 
gyakornoki 
program, 
egyéb 
elhelyezke
dést 
támogató 
programok 
megszerve
zésével. 

Fiatalok 
munkába 
állásának 
elősegítse 
gyakornoki 
program, 
egyéb 
elhelyezke
dést 
támogató 
programok 
megszerve
zésével. 

Modern 
Városok 
Program Érd 
MJV 
Batthyány 
program 
2020 

Gyakorlati 
helyeket kell 
kialakítani a 
pályakezdő 
fiatalok 
részére 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2020.11.30 

pályakezdő 
fiatalok 
foglalkoztatot
tságának 
növekedése 

humán technikai 
pénzügyi 

folyamatos 

  

II. A gyermekek esélyegyenlősége   
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Óvodai 
férőhel
yek 
számán
ak 
bővítés
e 

Magas a 
férőhely 
hiány 
miatt 
elutasított 
gyermekek 
száma az 
óvódákban 

csökkenjen 
az 
óvodáskor
ú 
férőhelyhi
ány miatt 
elutasított 
gyermekek 
száma 

A Nemzeti 
Köznevelési 
törvény 
(2011. évi 
CXC tv.) 
módosításár
ól szóló 
(2012. évi 
CXXIV. tv.) 
valamint a 
nevelési 
oktatási 
intézmények 
működésérő
l szóló 
20/2012 
(VIII.31.)EM
MI rendelet 
Érd MJV 
Batthyány 
program 
2016-2020 

óvodai 
férőhelyek 
bővítése 

Önkormán
yzat 

2020.12.31 

elutasított 
óvodáskorú 
gyermekek 
számának 
csökkenése 

humán, 
pénzügyi, 
technikai 

feltételek 
folyamatos 
biztosítása 
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2 

Minősé
gi 
javítás 
a 
közokta
tásiinté
zménye
kben 

Iskolák 
állapota 
vegyes: pl. 
akadályme
ntesítés és 
technikai 
felszerelts
ég 
szempontj
ából.  

Rámpa, 
Lift, 
vakvezető, 
kapaszkod
ó 
kialakítása, 
közös 
helyiségek 
felújítása, 
illetve 
taneszközö
k bővítése. 

közoktatásr
ól szóló 
1993. évi 
LXXIX. tv. 
20/2012. 
(VIII. 31.) 
EMMI rend 

Fel kell 
mérni az 
akadálymen
tesítés 
szintjét, 
forrást kell 
teremteni a 
pályázatokb
ól a 
megvalósítá
sra. 

Tankerület 2018.06.30 

óvodák 
száma, 
taneszközök 
száma és 
minősége 

pénzügyi 
eszközök 
folyamatos 
pótlása 

  

3 

Pedagó
gusok 
szakmai 
képzésé
nek 
további 
folytatá
sa 
szükség
es 

Pedagógus
ok szakmai 
képzéséne
k további 
folytatása 
szükséges 

magas 
szakmai 
képzettség 

a 
közoktatásr
ól szóló 
1993. évi 
LXXIX. tv. 
20/2012. 
(VIII. 31.) 
EMMI rend 

Informatika 
tanárok 
számára 
tanfolyam 
szervezése 
az SNI-s 
gyerekek 
tanítása 
érdekében 

tankerület, 
pedagógus
ok 

2018.06.30 
SNI-s 
gyermekek 
felzárkózása 

humán, 
technikai, 
pénzügyi 

folyamatos 
képzés 
biztosítása 
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4 

Tanítási 
időn 
túli 
progra
mok 
növelés
e, 
esélykie
gyenlíté
si céllal 

Tanítási 
időn túli 
programok 
száma 
nem 
megfelelő 

Tanítási 
időn túli 
programok 
számának 
növelésév
el helyi 
szabadidős 
programok 
szervezésé
vel 
ismeretek, 
készségek 
szerzése.  

A 
közoktatásr
ól szóló 
1993. évi 
LXXIX. tv. 
20/2012. 
(VIII. 31.) 
EMMI rend 

Tanítási időn 
túli 
programok 
számának 
növelésével 
helyi 
szabadidős 
programok 
szervezésév
el a 
gyermekek 
új 
ismeretekhe
z jutása 
közben új 
készségekre, 
tesznek 
szert, és 
megtanulják 
a 
közösségben 
való 
viselkedési 
normákat.  

Tankerület
e, 
pedagógus
ok 

2018.06.30 

Szakmai 
kompetenciák 
növekedése, 
gyermekvédel
mi eljárások 
csökkenése 

humán, pénzügyi 
folyamatos 
szervezés 
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5 

A 
gyakorl
ati 
ismeret
ek 
hiánya 
az élet 
különb
öző 
terület
eiről 
hiányos
ak 

Bűnmegel
őzési 
ismeretek, 
közlekedés
i, és a 
drogmegel
őzési, 
katasztrófa
védelmi 
ismeretek 
átadása. 

Bűnmegel
őzési 
ismeretek, 
közlekedés
i, és a 
drogmegel
őzési, 
katasztrófa
védelmi 
ismeretek 
bővítése 

közoktatásr
ól szóló 
1993. évi 
LXXIX. tv. 
20/2012. 
(VIII. 31.) 
EMMI rend 

Bűnmegelőz
ési 
ismeretek, 
közlekedési, 
és a 
drogmegelő
zési, 
katasztrófav
édelmi 
tárgykörök 
tekintetébe
n előadások 
szervezése 

Tankerület
ek, 
önkormán
yzat 

2018.06.30 
oktatások 
száma 

humán, technikai 
oktatások 
folyamatos 
tartása 
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6 
Pályaori
entáció 

Pályaorien
tációval 
kapcsolato
s 
ismeretek 
átadása a 
Munkaügyi 
Központ és 
az Érdi 
Ipartestüle
t 
bevonásáv
al 

tájékoztatá
s, 
ismeretek 
szerzése 

közoktatásr
ól szóló 
1993. évi 
LXXIX. tv. 
20/2012. 
(VIII. 31.) 
EMMI rend 

Pályaorientá
cióval 
kapcsolatos 
tájékoztatok 
keretében 
ismeretek 
átadása a 
Munkaügyi 
Központ és 
az Érdi 
Ipartestület 
bevonásával 

tankerület
ek, 
munkaügyi 
központ 

2018.06.30 
tájékoztatók 
száma 

humán technikai 
rendszeres 
tájékoztatás 
tartása 
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7 
Pedagó
gus 
képzés 

Továbbkép
zési 
lehetősége
k 
folytatása 
pedagógus
ok részére 

Oktatás 
színvonalá
nak 
szinten 
tartása. 

közoktatásr
ól szóló 
1993. évi 
LXXIX. tv. 
20/2012. 
(VIII. 31.) 
EMMI rend 

Továbbképz
ési 
lehetőségek 
figyelemmel 
kísérése, 
képzésen 
történő 
részvétel, a 
törvényi 
változásokh
oz történő 
igazodás. 

tankerület
ek, 
pedagógus
ok 

2018.06.30 
továbbképzés
ek száma 

humán, 
technikai, 
pénzügyi 

rendszeres 
továbbképzése
k szervezése 
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8 

Gyerme
kek A 
gyerme
kek 
intézm
énybe 
történő 
önálló 
eljutása 
akadály
ozott. 

A 
gyermekek 
önálló 
közlekedés
i 
esélyeinek 
javítása: 
járdák 
építése, 
átkelőhely
ek 
kialakítása, 
helyi 
autóbusz 
közlekedés 
gyermekba
ráttá 
alakítása, 
bérlettám
ogatás 
lehetőségé
nek 
vizsgálata. 
Gyermekb
arát 
közlekedés 
kialakítása, 
kerékpáros 
közlekedés 
kialakítása) 

A 
gyermekek 
önálló 
közlekedés
ei 
esélyeinek 
javítása 

Érd Megyei 
Jogú Város 
Integrált 
településfejl
esztési 
Stratégiája 
Járdaépítésii 
koncepció 

utak, járdák, 
kerékpáruta
k kiépítése, 
táblákkal 
szabályozott 
gyermekbar
át 
közlekedés 
kialakítása  

Soós Nagy 
Zsoltné 

2020.12.31 

utak, járdák, 
kerékpárutak 
megépítése, 
állapotuk 
fenntartása, 
utak hossza 

pénzügyi 
technikai humán  

folyamatos 
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9 

Gyerme
kek 
kulturál
is 
ismeret
inek 
bővítés
e 

A 
gyermekek 
kulturális 
ismeretei, 
jártassága 
nem 
megfelelő. 

A 
gyermekek 
kulturális 
ismeretein
ek 
bővítése 

EMMI 2015. 
évi Központi 
Kv-ről szóló 
2014. évi 
C.tv. 3. 
melléklet II. 
pont 
7.b.)pont 
szerint 
Múzeumok 
szakmai 
támogatása. 
1997. évi 
XXXI. tv. Érd 
Megyei Jogú 
Város 
Intergált 
Városfejleszt
ési Terve 

Bővíteni kell 
a gyermekek 
kultúrához 
történő 
hozzáférésé
nek esélyeit, 
és a 
programoko
n történő 
részvételük 
számát.  

Rákosi 
Aglája 

2020.12.31 
résztvevők 
száma 

pénzügyi humán 
technikai 

folyamatos 
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10 

Gyerme
kek 
képzett
ségéne
k 
növelés
e 

A 
gyermekek 
magántan
ulóvá 
válásakor 
segítség 
nélkül az 
iskolarend
szerből 
korán 
kiesnek, a 
továbbtan
ulásuk, 
szakképzés
ük nem 
lesz 
megfelelő, 
így a 
munkaerő 
piaci 
pozíciójuk 
nem 
megfelelő  

Az oktatási 
szegregáci
ó 
megszünte
tése 
(magántan
ulói status 
csökkentés
e, 
indokolatla
n 
igazolások 
csökkentés
e)  

Közoktatási 
törvény 
gyermekvéd
elmi törvény 
Foglalkoztat
ási törvény 
Érd megyei 
Jogú Város 
Integrált 
Településfejl
esztési 
Stratégiája 

Az oktatási 
szegregáció 
megszüntet
ése 
(magántanul
ói status 
csökkentése
, 
indokolatlan 
igazolások 
csökkentése
)  

RákosiAglá
ja 

2020.12.31 

magántanulói 
létszám 
csökken 
csökken az 
osztályismétlé
sek száma nő 
az alapfokú 
iskolai 
végzettséget 
szerzők száma 

pénzügyi humán 
technikai 

folyamatos 
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11 

Batthyá
ny 
Általán
os 
Iskolai 
Sportis
kola 
rekonst
rukciója 

A jelenlegi 
általános 
iskola és 
óvoda 
épületállo
mányának 
bontásával
, 
sportcsarn
ok 
felújításáv
al, új 24 
tantermes 
sporttagoz
atos, 
általános 
iskola és 
gimnázium 
létrehozás
a, a 
szükséges 
parkolók 
elhelyezés
ével. 

A korszerű 
épületegyü
ttes magas 
színvonalú 
környezete
t biztosít 
az 
oktatáshoz
, az egy 
főre 
vonatkozta
tható 
fenntartási 
költség 
csökken. 

Modern 
Városok 
program Érd 
MJV 
Batthyány 
program  

A jelenlegi 
általános 
iskola és 
óvoda 
épületállom
ányának 
bontásával, 
sportcsarno
k 
felújításával, 
új 24 
tantermes 
sporttagozat
os, általános 
iskola és 
gimnázium 
létrehozása, 
a szükséges 
parkolók 
elhelyezésév
el. 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2020.12.31 

fenntartási 
költségek 
csökkennek az 
oktatás 
körülményei 
javulnak nő az 
oktatás 
színvonala, 
minősége nő 
az 
intézménybe 
járó 
gyermekek 
száma  

humán technikai 
pénzügyi 

folyamatos 
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12 

Teleki 
Sámuel 
Általán
os 
Iskola 
fejleszt
ése , 
középfo
kú 
oktatás 
fejleszt
ése  

A 
parkvárosi 
településr
ész 
oktatási 
intézmény 
ellátottság
a nem 
megfelelő. 
A terület 
folyamatos 
fejlődésév
el igény 
merült fel 
az oktatási 
rendszer 
fejlesztésé
re is. A 
Teleki 
Sámuel 
Általános 
Iskola 
műszaki 
állapota 
azonnali 
beavatkoz
ást 
igényel. A 
parkvárosi 
településr
ész 
oktatási 
intézmény 
ellátottság
ának 
javítása 
indokolja a 

A korszerű 
épületegyü
ttes magas 
színvonalú 
környezete
t biztosít 
az 
oktatáshoz
, az egy 
főre 
vonatkozta
tható 
fenntartási 
költség 
csökken.Az 
oktatás 
színvonala 
nő, a 
terület 
oktatási 
színvonala 
nő. 

Modern 
Városok 
program Érd 
MJV 
Batthyány 
Program 
2020 

Érden a 
közintézmén
yi ellátottság 
kiegyensúly
ozása 
indokolja az 
M7-es 
autópálya 
feletti 
terület 
erőteljes 
fejlesztését. 
Ennek során 
az 
önkormányz
at a 
Sóskúttól 
Érdhez 
átkerült 
területek 
közelében, 
új 24 
tantermes 
általános 
iskola 
elhelyezését
, óvoda és 
köztér 
kialakítását, 
üzleti célú 
fejlesztésre 
alkalmas 
telkek 
létrehozását 
tervezi. Az új 
általános 
iskola a 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2020.11.30 

az iskola 
tanulóinak 
száma nő az 
oktatás 
színvonala nő 
tantermek, 
egyéb 
oktatási 
szakterületek 
száma 
minősége nő 
foglalkoztatot
tság nő a 
területen élők 
életminősége 
nő a 
településrésze
n élő 
gyermekek 
oktatása 
megoldottá 
válik 

humán technikai 
pénzügyi 

folyamatos 

  



 80 
 

középfokú 
oktatási 
intézménn
yé történő 
átalakítást. 

tervek 
szerint 
kiváltja az 
Érdi Teleki 
Sámuel 
Általános 
Iskolát. A 
felszabaduló 
épületállom
ány 
átalakításáv
al és 
bővítésével 
12 
tantermes 
parkvárosi 
gimnázium 
létesül, 
kosárlabda 
pálya 
méretű új 
tornaterem 
kialakításáva
l, az iskola 
gépkocsival 
való 
megközelíté
sének 
rendezéséve
l, a 
szükséges 
parkolók 
elhelyezésév
el.  
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13 

Felső 
Parkvár
osi 
Általán
os 
Iskola 
építése 

Érden a 
közintézm
ényi 
ellátottság 
kiegyensúl
yozása 
indokolja 
az M7-es 
autópálya 
feletti 
terület 
erőteljes 
fejlesztésé
t. A 
városrészb
en sok 
fiatal 
család 
telepedett 
le a város 
zajától 
távolabb 
eső 
területen. 
Az 
infrastrukt
úra 
részben 
kiépítetésr
e került, 
de a 
szolgáltatá
sok 
hiányosak. 
Szükséges 
ezen a 
területen 

A korszerű 
épületegyü
ttes magas 
színvonalú 
környezete
t biztosít 
az 
oktatáshoz
, az egy 
főre 
vonatkozta
tható 
alacsony 
fenntartási 
költség 
mellett.A 
felső 
parkvárosi 
városrész 
oktatási 
hátrányán
ak 
csökkentés
e. 

Modern 
Városok 
Program Érd 
MJV 
Batthyány 
Program 
2020 

Érd, Búvár-
Festő-
Burkoló-
Favágó 
utcák által 
határolt 
tömb, 933 
hrsz.Terveze
tt egy új, 24 
tantermes 
általános 
iskola 
létrehozása, 
kézilabda 
méretű 
tornacsarno
k és 
tanuszoda 
építésével. 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2019.10.31 

oktatással 
kapcsolatos 
hátrányok 
csökkentése 
oktatás 
minőségének 
javítása  

humán technikai 
pénzügyi 
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egy olyan 
komplexu
m 
kialakítása, 
amely 
több 
szolgáltatá
st is 
tartalmaz. 
A 
parkvárosi 
településr
ész 
oktatási 
intézmény 
ellátottság
ának 
javítása 
érdekében
, jelen 
programba
n 4 
csoportos 
óvoda (+4 
csoporttal 
bővíthető) 
kialakítása 
és 24 
tantermes 
általános 
iskola 
létrehozás
a a cél. 
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14 
KLIK 
megyek
özpont 

Megfelelő 
épület 
biztosítása 
az 
átalakuló 
KLIK 
funkcióina
k  

A 
közoktatás
i 
intézmény
ek 
koncentrál
t 
működteté
se 
megoldatl
an.A 
városközp
onti 
szerepéne
k 
erősítése, 
a 
közoktatás
i 
intézmény
ek Érdi 
központtal 
történő 
kialakításá
val. 
Megfelelő 
épület 
biztosítása
. 

Modern 
Városok 
Program 
Batthyány 
program 
2020 

Megfelelő 
épület 
biztosítása 
az átalakuló 
KLIK 
funkcióinak  

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2017.12.31 

a munka 
minősége 
javul város 
járási 
központi 
szerepe 
erősödik 

humán pénzügyi 
technikai 
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15 

Szakké
pzési 
Közpon
t 
létreho
zása 

Szakképzés
i Központ 
épületéne
k 
tervezése 
Érden 

Több ezer 
fiatalnak 
szakmát 
biztosító 
szakképzés
i centrum 
jön létre 

Modern 
Városok 
program Érd 
MJV 
Batthyány 
Program 
2020 

Szakképzési 
Központ 
épületének 
tervezése 
Érden 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2017.03.31 

az épület 
megtervezésr
e kerül több 
ezer gyermek 
számára 
biztosít 
szakképzési 
lehetőséget  

humán pénzügyi 
technikai 

folyamatos 
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16 

Orvosi 
rendelő
k 
(Sasvár
os, 
Ófalu) 

A Bagoly 
utcai és az 
Ófalusi 
orvosi 
rendelők 
számára 
megfelelő 
körülmény
eket kell 
biztosítani 
új 
rendelők 
építésével 
vagy a 
meglévő 
rendelők 
felújításáv
al a 
védőnői 
szolgálat 
működteté
sével 
együtt.  

A 
körzetben 
lakók 
európai 
szintű 
intézmény
ekben 
tudják 
igénybe 
venni az 
egészségü
gyi 
szolgáltatá
sokat.Az 
egészségü
gyi 
ellátáshoz 
történő 
hozzáférés 
esélye nő. 

Modern 
Városok 
Program Érd 
MJV 
Batthyány 
Program 

A Bagoly 
utcai és az 
Ófalusi 
orvosi 
rendelők 
számára 
megfelelő 
körülménye
ket kell 
biztosítani új 
rendelők 
építésével 
vagy a 
meglévő 
rendelők 
felújításával 
a védőnői 
szolgálat 
működtetés
ével együtt.  

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2018.11.30 

ellátás 
minősége nő 
az 
egészségügyi 
ellátáshoz 
színvonala, 
hozzáférése 
nő 

humán technikai 
pénzügyi 

  

  

III. A nők esélyegyenlősége   
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1 

Nők 
alacson
y 
képzett
sége 

A nők 
képzettség
e 
alacsonyab
b mint a 
férfiaké 

Nők iskolai 
végzettség
ének 
növelése 

Európa 
2020” 
növekedési 
stratégia A 
foglalkoztat
ás 
elősegítésér
ől és a 
munkanélkü
liek 
ellátásáról 
szóló 1991. 
évi IV. 
törvény 
(továbbiakb
an: Flt.) 
Nemzeti 
Reform 
Program 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 
Roma 
Integráció 
Évtizede 
Program 
Nemzeti 
Ifjúsági 
Stratégia 
Munka 
törvényköny
véről szóló 
2012. évi I. 
törvény  

A nőket 
speciálisan 
érintő 
képzési 
lehetőségek 
kommunikál
ásának 
erősítése 

Munkaügyi 
Központ, 
Családsegít
ő Központ, 
Roma 
Nemzetisé
gi 
Önkormán
yzat, 
Önkormán
yzat 

2018.06.30 

nők 
képzésével 
kapcsolatos 
információk 
bővülése 

humán, technikai 
folyamatos 
tájékoztatás 
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2 
Családi 
életre 
nevelés  

Több 
generáció 
él úgy, 
hogy nem 
látták a 
dolgozni, 
háztartási 
munkát 
végezni. 

Családi 
életre 
nevelés 

Európa 
2020” 
növekedési 
stratégia A 
foglalkoztat
ás 
elősegítésér
ől és a 
munkanélkü
liek 
ellátásáról 
szóló 1991. 
évi IV. 
törvény 
(továbbiakb
an: Flt.) 
Nemzeti 
Reform 
Program 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 
Roma 
Integráció 
Évtizede 
Program 
Nemzeti 
Ifjúsági 
Stratégia  

Családi 
életre 
nevelés 
technikáinak 
erősítése a 
nappali és a 
bentlakásos 
intézmények
ben 

Munkaügyi 
Központ, 
Családsegít
ő Központ, 
Roma 
Nemzetisé
gi 
Önkormán
yzat, 
Védőnők,Ö
nkormányz
at 

2018.06.30 
Szociális 
készségek 
erősödnek 

humán  
folyamatos 
családgondozás 
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3 

Családo
n belüli 
erőszak 
csökke
ntése 

Családon 
belüli 
erőszak 
rejtve 
marad 

Információ 
kiszélesed
ése a nők 
családon 
belüli 
erőszakán
ak 
elkerülésér
e 

Európa 
2020” 
növekedési 
stratégia A 
foglalkoztat
ás 
elősegítésér
ől és a 
munkanélkü
liek 
ellátásáról 
szóló 1991. 
évi IV. 
törvény 
(továbbiakb
an: Flt.) 
Nemzeti 
Reform 
Program 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 
Roma 
Integráció 
Évtizede 
Program 
Nemzeti 
Ifjúsági 
Stratégia 
Alaptörvény 
2009. évi 
LXXII. tv. 
büntető 
törvényköny
v 

Információ 
nyújtásának 
kiszélesítése 
a nők 
családon 
belüli 
erőszakának 
elkerülésére 

rendőrség, 
Önkormán
yzat, 
családsegít
ő Központ, 
Gyermekjó
léti 
Szolgálat 

2018.06.30 
segítség 
igénybevétele  

humán 

folyamatos 
adatszolgáltatá
s az érintettek 
körében, és a 
segítségkérési 
technikák 
erősítése 
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4 

Nők 
részvét
ele a 
közélet
ben 

Nők 
alacsony 
számban 
vesznek 
részt a 
közéletben 

nők 
közéletben 
elfoglalt 
helyzeténe
k növelése 

Nemzeti 
Reform 
Program 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 
Roma 
Integráció 
Évtizede 
Program 
Nemzeti 
Ifjúsági 
Stratégia 
Alaptörvény 

Nők 
számának 
növelése a 
közéletben 

Munkaügyi 
Központ, 
Családsegít
ő Központ, 
Roma 
Nemzetisé
gi 
Önkormán
yzat, 
Önkormán
yzat 

2015.06.17 
Nők számának 
növekedése a 
közéletben 

humán 

nők 
érdekérvényesí
tő 
képességének 
növelése 

  

5 

Adatgy
űjtés a 
női 
szervez
etekről  

A városban 
működő 
női 
szervezete
kről nincs 
adat 

adatbázis 
kialakítása 

  adatgyűjtés 

Önkormán
yzat,civil 
szervezete
k 

2018.06.30 
adatbázis 
létrejötte 

humán, technikai 
folyamatos 
adatgyűjtés 
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6 

Nők 
munká
ba 
állásán
ak 
elősegít
ése 

Akadályoz
ott a nők 
munkába 
állása. Az 
óvodák, 
bölcsődék 
épületéne
k 
minősége, 
férőhelyek 
száma, 
eszközpark
jai nem 
felelnek 
meg a 
követelmé
nyeknek. 

nők 
foglalkozta
tottságána
k növelése 

Modern 
Városok 
program 

A nők 
munkába 
állásának 
elősegítése 
céljából 
szükség van 
több 
önkormányz
ati óvodai és 
bölcsődei 
férőhely 
kialakítására
. Új óvoda 
építése 
szükséges a 
Fácán 
utcában, és 
a Fenyves-
parkvárosi 
területen a 
Favágó 
utcában. A 
meglévő 
óvodák 
esetében, 
azok 
felújítása, és 
energetikai 
korszerűsíté
se 
szükséges. 
Az 
eszközparko
k bővítése. A 
legtöbb 
igény 
Fenyves-

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2018.12.31 
nő a 
foglalkoztatot
tság 

humán technikai 
pénzügyi 

folyamatos 
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parkvárosba
n merült fel, 
ahol a 
hiányos 
szolgáltatás
ok mellett a 
gyermekinté
zményekben 
lévő 
férőhelyek 
száma sem 
elegendő. A 
Favágó 
utcában 
lévő terület 
lenne a 
legalkalmasa
bb az óvoda 
építésére. 
Az 
energiahaté
konysági 
beruházások
at a 
közoktatási 
és egyéb 
önkormányz
ati 
intézmények 
tekintetébe
n is 
szükséges 
elvégezni.  
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7 

Nők 
képzett
ségéne
k 
növelés
e 

Szükséges 
a 
szakképzés
nek 
megfelelő 
nagyságú 
épületet 
biztosítani 
részben a 
meglévő, 
részben új 
területek 
bevonása 
szükséges. 
Az 
infrastrukt
úra 
bővítéséve
l korszerű, 
több 
szakmának 
is helyet 
adó 
intézmény 
kialakítása 
szükséges. 

nők 
képzettség
ének 
növelése 
foglakoztat
ás 
elősegítése 

Modern 
Városok 
Program Érd 
MJV 
Batthyány 
Program 

A 
Szakképzési 
Központ 
épülete 
elavult, 
korszerűtlen
, kicsi, a női 
szakmák 
oktatása. 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2020.11.30 

nő a nők 
foglalkoztatot
tsága nő a 
szakképzett 
nők száma 

humán technikai 
pénzügyi 
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8 

Energia
hatéko
nysági 
beruhá
zások 
közinté
zménye
k 
esetén 

A város 
területén 
több mint 
130 db 
önkormán
yzati 
tulajdonba
n álló 
ingatlan 
van, 
amelynek 
jelentős 
része 
közszolgált
atást 
nyújtó 
intézmény. 
Az 
épületek 
rossz 
fizikai 
állapota 
miatt 
szükséges 
a 
rekonstruk
ció. 
Kisfenyves 
és 
Tusculanu
m óvodák 
energetikai 
felújítása, 
valamint 
energetikai 
felújítások 
tervezése 

közszolgált
atásokhoz 
történő 
hozzáférés 
nők 
foglalkozta
tottságána
k növelése 

Modern 
Városok 
program Érd 
MJV 
Batthyány 
program 
2020 

közintézmén
yek 
energetikai 
felújítása,ko
rszerűsítése 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2020.11.30 

felújított 
közintézmény
ek száma nő 
Nők 
foglalkoztatot
tsága nő 

humán technikai 
pénzügyi 

folyamatos 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége   

1 

Idősek 
részére 
Jogi 
segítsé
gnyújtá
s 

Speciális 
Jogi 
segítségny
újtás 
hiánya a 
városban 

Jogi 
tanácsadás  

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégia 

Jogi 
tanácsadás 
biztosítása 

idősügyi 
tanács, 
civil 
szervezete
k, 
Önkormán
yzat 

2018.06.30 

jogi 
tanácsadás 
évente 4 
alkalommal 

humán 
folyamatos 
tanácsadás 
folytatása 

  

2 

Ellátott 
jogi 
képvise
lő 
elérésé
nek 
biztosít
ása 

Ellátott 
jogi 
képviselő 
elérése 
nehézkes 

Ellátott 
jogi 
képviselő 
elérhetősé
gének 
javítása 

Idősek 
Nemzeti 
Stratégiája 
Alaptörvény  

Ellátottjogi 
képviselő 
elérhetőség
einek 
kommunikál
ása az 
idősek 
között 

idősügyi 
tanács, 
civil 
szervezete
k, 
Önkormán
yzat, 
Ellátottjogi 
Képviselő 

  

Ellátottjogi 
képviselő 
elérhetősége 
biztosított 
lesz 

humán, technikai 
adatok 
folyamatos 
karbantartása 

  

3 

Idősek 
bentlak
ásos 
intézm
ényébe
n 
hosszú 
a 
várakoz
ási idő 

Idősek 
bentlakáso
s 
intézmény
ében 
hosszú a 
várakozási 
idő 

Várakozási 
idő 
csökkentés
e 

Idősek 
nemzeti 
Stratégiája 

információ 
áramlásának 
gyorsítása 
szabad 
férőhely 
esetén 

Önkormán
yzat, 
Szociális 
Gondozó 
Központ 

2015.06.30 
várakozási idő 
csökkenése 

humán, technikai 
folyamatos 
kommunikáció 
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4 

Nyugdíj
as 
közössé
gek 
közössé
gi 
szintere
inek 
bővítés
a 

Nyugdíjas 
közössége
k közösségi 
színterei 
korlátozott
ak, 
felszerelts
égük nem 
megoldott 

Nyugdíjas 
közössége
k közösségi 
színterei 
bővülnek. 

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégia 

Nyugdíjas 
közösségek 
részére 
helyiségek 
biztosítása 

Idősügyi 
Tanács, 
Önkormán
yzat, 
Szepes 
Gyula 
Művelődés
i Központ 

2018.06.30 
megfelelő 
mennyiségű 
helyiség 

humán,  

helyiségek 
megfelelő 
számban 
álljanak 
rendelkezésre 

  

5 

Nyugdíj
as 
időszak
ra 
tudatos 
felkészí
tés 

Nyugdíjas 
időszakra 
nincs 
tudatos 
felkészítés 

Idősek 
nyugdíjas 
éveire 
történő 
felkészítés 

Nemzeti 
Idősügyi 
Stratégia 

kapcsolatépí
tés , 
programok  

idősügyi 
tanács, 
civil 
szervezete
k, 
Önkormán
yzat 

2018.06.30 

Nyugdíjas 
időszakra 
tudatos 
felkészítő 
programok 

humán 
folyamatos 
kapcsolattartás, 
programokkal 
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6 

Adatgy
űjtés az 
idősek 
informa
tikai 
jártassá
gára 
vonatk
ozóan 

Kevés adat 
áll 
rendelkezé
sre az 
idősek 
informatik
ai 
jártasságár
a 
vonatkozó
an 

adatbázis 
kialakítása 

Nemzeti 
Idősügyi 
Stratégia 

kutatás 
Idősügyi 
Tanács 

2016.12.31 
adatbázis 
létrejötte 

humán,technikai 

kutatás 
ismétlése 5 
éves 
időszakonként 

  

7 

Idősek 
társada
lmi 
kirekes
ztettség
ének 
csökke
ntése 

A 
nyugdíjaso
k 
társadalo
mból 
történő 
kirekesztet
tségének 
csökkentés
e az aktív 
életre 
ösztönzéss
el 

Az idősek 
társadalo
mból 
történő 
kirekesztet
tségének 
csökkentés
e 

Idősíügyi 
stratégia Érd 
megyei Jogú 
Város 
Integrált 
Településfejl
esztési 
Stratégiája  

Nyugdíjasok 
bevonása a 
közösségi 
életbe 
(háztáji 
termelésbe, 
piaci helyek 
kialakításáva
l, táncház, 
klubok 
működéséb
e stb.)  

Miklós 
Kinga 

2020.12.31 
Tagok 
számának 
növekedése 

pénzügyi humán 
technikai 

folyamatos 
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8 

A 
temetk
ezési 
szolgált
atások 
korláto
zottan 
állnak 
rendelk
ezésre 

A helyi 
köztemető
ben a 
hagyomán
yos 
temetkezé
si módok 
állnak 
rendelkezé
sre( 
koporsós 
temetés, 
hamvasztá
s)szüksége
s volna 
szórókúttal 
vagy egyéb 
helykímélő 
temetkezé
si mód 
kialakítása.
A koporsós 
temetkezé
shez nem 
áll 
rendelkezé
sre 
elegendő 
parcella. 

több 
temetkezé
si 
alternatíva
, temető 
területéne
k bővítése 

Idősügyi 
Koncepció 
Érd Megyei 
Jogú Város 
Szociális 
Szolgáltatást
ervezési 
Koncepciója 
Érd Megyei 
Jogú Város 
Integrált 
Településfejl
esztési 
Koncepció 
Temetkezésr
ől szóló 
törvény Érd 
MJV 
Batthyány 
program 
2016-2020 

Helykímélő 
temetkezési 
forma 
kialakítása, 
percellák 
bővítése A 
temetkezési 
szolgáltatás
ok 
hátrányaina
k 
csökkentése
. 

Miklós 
Kinga 

2020.12.31 
parcellák 
száma 
növekszik 

technikai humán 
pénzügyi 

folyamatos 

  



 98 
 

9 

Jogi 
segítsé
gnyújtá
s az 
idősek 
speciáli
s 
problé
máira 

Az 
időseket 
érintő jogi 
ügyekben 
segítségny
újtás 
lehetőségé
nek hiánya 

Információ
s 
hátrányok 
csökkentés
e 

Érd Megyei 
Jogú Város 
Szociális 
Szolgáltatást
ervezési 
Koncepciója 
Idős ügyi 
Koncepció 
Érd Megyei 
Jogú Város 
Integrált 
településfejl
esztési 
Stratégia 

Jogi 
segítségnyúj
tás 
megszervez
ése az 
idősek 
részére 

Miklós 
Kinga 

2016.12.31 

Jogi 
segítségnyújtá
sok számának 
növekedése 

humán technikiai 
pénzügyi 

folyamatos 
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10 

Ellátottj
ogi 
képvise
lő 
elérése 
nehéuk
es 

Az idősek 
körében az 
ellátott 
jogi 
képviselő 
elérése 
nehézkes 

Információ
s 
hátrányok 
csökkentés
e 

Érd MJV ITS 
Idős ügyi 
stratégia Érd 
MJV 
Szociális 
Szolgáltatást
ervezési 
Koncepció 

Információ 
nyújtása az 
ellátott jogi 
képviselő 
eléréséről 
minél 
nagyobb 
körben  

Miklós 
Kinga 

2016.12.31 

információs 
helyek 
számának 
növekedése 

humán technikai folyamatos 
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11 
Temető 
bővítés
e 

A meglévő 
parcellák 
száma a 
temetőben 
kevés, 
mert a 
lakosság 
részéről az 
alternatív 
temetkezé
si módok 
mellet a 
hagyomán
yos 
temetkezé
si módot 
preferálják 
leginkább.  

parcellák 
bővítése, 
temetkezé
si szokások 
hátrányain
ak 
csökkentés
e az idősek 
körében 

Modern 
Városok 
Program Érd 
MJV 
Batthyány 
Program 
2020 

Új terület 
kijelölésével 
új parcellák 
kijelölése 
szükséges a 
hozzá 
kapcsolódó 
infrastruktúr
ával 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2020.11.30 
parcellák 
száma nő 

humán technikai 
pénzügyi 

folyamatos 
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12 

új 
Könyvt
ár, 
művelő
dési 
közpon
t, 
levéltár 
kialakít
ása 

A 
könyvtár, 
és a 
művelődés
i központ 
épülete 
elavult, a 
szolgáltatá
sai már 
nem 
felelnek 
meg a 
városban 
lakók 
igényeinek
. A 
könyvtár 
épülete 
kicsi, 
nehézkes a 
könyvek 
tárolása, a 
programok 
megtartás
a. A 
művelődés
i 
központba
n a 
kulturális 
eseménye
k mellett a 
rendezvén
yeknek 
megfelelő 
hely nem 
áll 

kulturális 
hátrányok 
csökkentés
e 

Modern 
Városok 
program Érd 
MJV 
Batthyány 
Program 

Szükséges a 
levéltár 
kialakítása 
konferencia-
központ 
funkciókkal 
a meglévő 
szolgáltatás
ok 
megtartásáv
al. 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2020.11.30 
új funkciójú 
épület jön 
létre 

humán technikai 
pénzügyi 
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rendelkezé
sre, az 
egyes 
csoportok
nak nincs 
elegendő 
és 
megfelelő 
helye. A 
funkcióján
ak 
bővítésére 
is szükség 
volna egy 
levéltár 
kialakítása 
szükséges. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége   
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1 

Akadály
mentes
ítés 
hiánya 

Akadályme
ntesítés 
hiánya 

Akadályme
ntesített 
közintézm
ények 
számának 
növekedés
e 

Fogyatékoss
ággal élő 
személyek 
jogairól 
szóló 
egyezmény 
és az ahhoz 
kapcsolódó 
Fakultatív 
Jegyzőkönyv 
kihirdetésér
ől szóló 
2007. évi 
XCII. törvény 
1998. évi 
XXVI. 
törvény a 
fogyatékos 
személyek 
jogairól és 
esélyegyenl
őségük 
biztosításáró
l 

akadálymen
tesítés 
felmérése, 
pályázatok 
folyamatos 
figyelése 

Önkormán
yzat, 
Szociális 
Gondozó 
Központ,ci
vil 
szervezete
k 

2018.06.30 

akadálymente
sített 
közintézmény
ek száma nő 

humán, 
technikai, 
pénzügyi 

pályázatok 
folyamatos 
követése 
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2 

Fogyaté
kosságg
al élők 
szervez
etivel a 
kapcsol
at 
felvétel
e 

Fogyatéko
ssággal 
élők 
szervezetiv
el a 
kapcsolat 
felvétele 

adatbázis 
kialakítása, 
kapcsolatf
elvétel 

1998. évi 
XXVI. 
törvény a 
fogyatékos 
személyek 
jogairól és 
esélyegyenl
őségük 
biztosításáró
l 

kapcsolatfel
véte 

Önkormán
yzat, civil 
szervezete
k 

2020.06.30 
adatbázis 
kialakítása 

humán 
folyamatos 
adatgyűjtés 
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3 

Közinté
zménye
k 
akadály
mentes
sé 
tétele 

Akadályme
ntesítés 
hiánya 

Fogyatékk
al élők 
közlekedés
ének 
elősegítése 

Törvény a 
fogyatékkal 
élőkre 
Törvény az 
esélyegyenl
őséggel 
élőkről Érd 
Megyei Jogú 
Város 
Integrált 
Településfejl
esztési 
Stratégiája 

Folytatni kell 
az 
akadálymen
tesítést, 
forrást kell 
teremteni az 
intézmények 
akadálymen
tesítésére 

Schweger 
Ágnes 

2020.12.31 

akadálymente
sített 
intézmények 
számának 
növelése, 
akadálymente
sített 
úthálózat 
növekedése 

pénzügyi 
technikai humán 
pályázati 
erőforrások 

folyamatos 
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4 

Értelmi 
sérülte
kl élők 
lakókha
tásának 
javítása 

Értelmi 
sérültek 
lakóotthon
i ellátása 
nem 
megoldott. 

Értelmi 
sérültek 
lakóotthon
i 
elhelyezés
e 

Érd Megyei 
Jogú Város 
Integrált 
településfejl
esztési 
startékdia  

Lakóotthon 
biztosítása 
az értelmi 
sérültek 
részére. 

Schweger 
Ágnes 

2020.12.31 

lakóotthonba
n 
elhelyezettek 
számának 
növekedése 

pénzügyi, 
technikai, humán 

folyamatos 

  

5 

Fogyaté
kkal 
élők 
együtt
működ
ésének 
kommu
nikációj
a 

A 
fogyatékka
l élők 
együttműk
ödéseinek 
kommunik
álása nem 
megfelelő 

Médiakapc
solatok 
kibővítése 
Érden és 
Környékén 
további 
együttműk
ödés 
kiépítése 
céljából. 

Érd Megyei 
Jogú Város 
Integrált 
település 
fejleszti 
Stratégiája 

nagyobb 
számú 
médiamegje
lenés 

Schweger 
Ágnes 

2020.12.31 
médiamegjele
nések száma 
nő 

humán, 
technikai, 
pénzügyi 
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6 

Fogyaté
kkal 
élők 
egészsé
gügyi 
szolgált
atás 
hozzáfé
résének 
vönelés
e 

Speciális 
Egészségü
gyi 
ellátások 
igénybevét
ele a 
fogyatékos
ok 
körében 
nem 
megfelelőe
n 
kommunik
ált. 

Speciális 
Egészségü
gyi 
ellátások 
igénybevét
ele a 
fogyatékos
ok 
körében 
nő  

Érd Megyei 
Jogú Város 
Integrált 
Településfejl
esztési 
Stratégiája 

Altatásban 
végezhető 
egészségügy
i ellátások 
fogyatékkal 
élők részére 
– 
Adatgyűjtés. 
Kommunikál
ása a 
médiákon, 
illetve az 
ellátottak 
körében. 

Schweger 
Ágnes 

2020.12.31 
esetszámok 
növekedése 

pénzügyi, 
technikai, humán 

folyamatos 
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7 

Nagy 
forgalm
ú 
csomóp
ontok 
átépíté
se és 
kapcsol
ódó 
útépíté
sek 
önkorm
ányzati 
tulajdo
nú 
utakon 

Érd MJV 
területén 
több olyan 
nagy 
közúti 
forgalmat 
bonyolító 
csomópon
t található, 
amelyek 
balesetves
zélyt 
jelentenek. 
Nincs 
elegendő 
átkelő, ami 
van az 
nem felel 
meg a 
célcsoport 
követelmé
nyeinek, és 
a hozzájuk 
kapcsolód
ó utak 
minősége 
rossz, 
balesetves
zélyes. A 
Bagoly 
utcai 
felüljáró 
állapota 
nem felel 
meg a 
biztonságo
s 

Közlekedés
i 
hátrányok 
csökkentés
e 

Modern 
Városok 
program Érd 
MJV 
Batthyány 
Program 
2020 

Csomóponto
k + 
kapcsolódó 
útépítések: - 
Budai út – 
Diósdi út 
(Kálvin téri 
bypass) - 
Szabadság 
tér – Ercsi út 
- Felső utca 
– Karolina u. 
- Kossuth 
Lajos út – 
Szent István 
út - Szent 
István út – 
Tárnoki út - 
Tárnoki út – 
Ürmös u.- 
Csaba u. - 
Iparos út – 
Darukezelő 
u. - Diósdi út 
– Töhötöm 
u. – 
Riminyáki út 
- Riminyáki 
út - Gellért 
u. - Bajcsy 
Zs. út – 
Daróci u. - 
Sóskúti út- 
Szovátai út - 
Balatoni út – 
Kutyavári út 
- Diósdi út – 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2018.11.30 

átépített 
közlekedési 
csomópontok 
száma nő 
létrejön a 
különszítnű 
közlekedés 

humán pénzügyi 
technikai 

folyamatos 
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közlekedés 
feltételein
ek, 
szerkezete 
elavult, 
nehézkes 
rajta az 
átjárás.  

Csaba u. 
Nagyforgalm
ú 
csomóponto
k átépítése 
és 
kapcsolódó 
útépítések 
Külön szintű 
közlekedés 
megvalósítá
sa 
szükséges.  
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8 

Térfigy
elő 
rendsze
r 
kialakít
ása 

A 
térfigyelő 
kamerák a 
lakosság 
körében a 
biztonságé
rzetet 
növelte, 
ellenőrizhe
tő váltak 
az 
eseménye
k. A 
jelenleg 
használtak 
amortizáló
dtak, a 
város 
egyes 
pontjain 
nincsenek.  

közbiztons
ági és 
vagyonvéd
elmi 
hátrányok 
csökkentés
e  

Modern 
Városok 
program Érd 
MJV 
Batthyány 
program 
2020 

A városban 
működő 
térfelügyele
ti rendszer 
továbbfejles
ztése a 
közbiztonsá
g további 
javítása 
érdekében.A
z elmúlt 
évtizedben 
kialakított 
térfigyelő 
kamerák 
elavultak, 
számuk, 
funkciójuk 
nem 
elegendő. 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2016.12.31 

térfigyelő 
kamerák 
száma nő 
bűnözések 
száma 
csökken 

humán technikai 
pénzügyi 

folyamatos 
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9 

Rendőr
ség, 
Bíróság, 
Ügyészs
ég, 
Járáskö
zpont 
kialakít
ása 

Rendőrség
, bíróság, 
ügyészség, 
járásközpo
nt 
kialakítása 
szükséges. 
Modern, a 
feladatok 
ellátásáho
z méltó 
akadályme
ntesített 
körülmény
ek, 
fejlesztése
k 
szükségese
k. 

közintézm
ényekhez 
történő 
hozzáférés 
csökkentés
e 

Modern 
Városok 
Program Érd 
MJV 
Batthyány 
Program 

A Szabadság 
tér bővül az 
új rendőrség 
mellé Járási 
Hivatallal, 
járásbíróság
gal és 
ügyészségge
l 

Érd MJV 
Önkormán
yzata 

2017.12.31 

rendőrség, 
bíróság, járási 
hivatal 
épületek szám 

humán technikai 
pénzügyi 
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Együttműködő partnerek, a HEP Fórum tagjai 
 

szervezet neve székhelye 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Alsó utca 1. 

Szociális Gondozó Központ és tagintézményei Érd Budai út 14. 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd Hivatalnok út 14. 

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény  Érd Fehérvári út 69/b 

Magyar Földrajzi Múzeum Érd Budai út 4. 

Intézményi Gondnokság Érd Budai út 14. 

Kincses Óvoda Érd Béke tér 1. 

Szivárvány Óvoda Érd Hegesztő út 2-8. 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd Felső 39-41. 

Szepes Gyula Művelődési Központ Érd Alsó utca 9. 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal 
Munkaügyi Központja 

Érd Budai út. 24. 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Gyámhivatala 

Érd Budai út 10. 

Klebelsberg Kunó Intézmény Fenntartó Központ 
Érdi Tankerülete 

Érd Tompa Mihály út 1. 

Érdi Rendőrkapitányság Érd Felső utca 4. 

Idősügyi Tanács  Érd Alsó utca 1. 

Szociális Kerekasztal Érd Alsó utca 1. 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Érd Favágó út 5. 

Érdi Cigánytanács Közhasznú Egyesület Érd Törcsvári út 91. 

Napraforgó Közhasznú Kft. Érd Budai út 

Magyar Vöröskereszt helyi szervezete Érd Alsó u. 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114 
 

 
 
 
 
 



 115 
 

 


