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a gyűjtőedények és környékük folyamatos tisztán tartásának, 
karbantartásának, valamint a  biohulladék évi háromszori 
elszállításának költségeit is.
(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulaj-
donos köteles, aki jelen rendeletben foglaltak szerint a  hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles. 
Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, 
aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem 
teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást 
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó ren-
delkezésre állását igazolja.
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar 
Energetikai Hivatal és Közmű-szabályozási Hivatal javasla-
tának figyelembe vételével a miniszter rendeletben állapítja 
meg, és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 
létrehozott szervezet, a Koordináló szerv szedi be. 
(5) Az  ingatlanhasználó a  közszolgáltatás díját a  Koordi-
náló szerv által negyedévente kiállított számla alapján, 15 
napos fizetési határidővel köteles megfizetni. 
(6) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasz-
náló által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj 
behajtása érdekében intézkedik. 
(7) A Koordináló szerv a Szolgáltató részére a közszolgál-
tatási szerződésben rögzített feladatainak ellátásáért a  mi-
niszter 13/2016.(V.24.) NFM rendeletében meghatározott 
szolgáltatási díjat fizet, naptári negyedévenként utólag, az el-
látásért felelős önkormányzat teljesítésigazolása alapján. 
(8) Az önkormányzat naptári negyedévenként a Koordináló 
szerv által meghatározott módon és  formában elektronikus 
úton igazolja az adott időszak tekintetében a Szolgáltatónak 
a közszolgáltatási szerződés előírásai szerinti teljesítést, mely 
önkormányzat által kiadott teljesítésigazolás igazolja a  vo-
natkozó önkormányzati rendelet és a közszolgáltatási szer-
ződés szerinti kötelezettségek teljes körű ellátását.”
5. § a rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„23. § (1) A  Szolgáltató a  közszolgáltatással összefüggő, 
a  Ht. 38. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti adatokat 
a   vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles 
kezelni. A  nyilvántartásból bárminemű adatszolgáltatás 
kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben, valamint 
szervek, illetve személyek részére történhet.
(2) A Szolgáltató rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége 
körében köteles a Koordináló szerv részére a Ht. 38. § (3) be-
kezdésében foglaltakon túl a közszolgáltatási területe vonat-
kozásában megadni az ingatlanhasználókat terhelő közszol-
gáltatási díj mértékét és minden olyan adatot és információt, 
amely a közszolgáltatási díj számlázásához és a szolgáltatási 
díj megállapításához, valamint a Koordináló szerv feladat-
körének gyakorlásához szükséges. A  Szolgáltató eseti adat-

szolgáltatási kötelezettségének a  69/2016. (III.31.) Korm. 
rendelet 20 .§ (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles eleget 
tenni.
(3) A Koordináló szerv kezelheti és részére átadhatók a Ht. 
38. § (4) bekezdésében meghatározott adatok. A Koordináló 
Szerv a személyes adatokat az állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátása érdekében kezelheti és  nyilvántarthatja. 
Jogosult a  számlázási, díjbeszedési, valamint a  díjhátralék-
kezelési feladatkörében a  személyes adatok körére vonatko-
zó csoportos adatszolgáltatást kérni a járási hivatal illetékes 
szervétől. 
(4) A Koordináló szerv a (3) bekezdés szerint átvett szemé-
lyes adatokat az érintettnek a közszolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, a  közszolgáltatással 
összefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig (behajtásáig), 
vagy törléséig kezelheti.” 
6. § (1) a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről 
szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 4. alcí-
me helyébe a következő alcím lép:

,,4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételével 

kapcsolatos magatartási szabályok
5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartást követ el, és természetes személy esetén 50.000,- Ft-
ig, jogi személy esetén 100.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható az, aki a nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgálta-
tásról szóló 17/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) 
bekezdésében foglaltakat megszegi. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, ez természetes személy esetén 200.000,- Ft-
ig, jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő közigazga-
tási bírsággal sújtható az, aki a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszol-
gáltatásról szóló 17/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet 7. 
§ (3); 8. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat megszegi. 
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott magatartá-
sok esetén helyszíni bírság kiszabásának van helye.”
(2) a közösségi együttélés alapvető szabályairól, vala-
mint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 
34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 8. alcíme he-
lyébe a következő alcím lép:

,,8. A helyi építési szabályokkal kapcsolatos magatartási 
szabályok

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást követ el, és természetes személy esetén 100.000,- Ft-
ig, jogi személy esetén 500.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
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az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, 
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1-5. §-ok tekinte-
tében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a  6. § tekinteté-
ben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. 
§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:
1. § (1) az ingatlanok és közterületek tisztán tartásá-
ról, és  a  szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) ön-
kormányzati rendelet ( a továbbiakban: rendelet)  4. § 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[A rendelet alkalmazása szempontjából:]
„c) ingatlanhasználó: az  ingatlan birtokosa,  tulajdonosa, 
vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, 
aki (amely) a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a  Ht. 
szerinti  szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel 
igénybe veszi, és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendsze-
res időközönként rendelkezésre ál;.”
(2) a rendelet 4. § m) pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:
[A rendelet alkalmazása szempontjából:]
„m) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a köz-
szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj, amelyet a Koor-
dináló szerv, az  NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási  
Koordináló és Vagyonkezelési Zrt. által negyedévente kiál-
lított számla alapján köteles fizetni, 15 napos fizetési határ-
idővel;”
(3) a rendelet 4. §-a a következő u) és v) ponttal egé-
szül ki:
[A rendelet alkalmazása szempontjából:]
„u) önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti 
közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén a hul-

ladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabá-
lyainak meghatározása, valamint a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató kiválasztása, a  közszolgáltatási szerződés 
megkötése (Ht. 2. § 27a. pontja szerinti tevékenység);”
„v) Koordináló szerv: Ht. 32/A. § (2) bekezdésében megha-
tározott állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 
létrehozott szervezet, mely Koordináló szervként a Kormány 
a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével 
az  NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és  Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
jelölte ki.”
2. § a rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„9. § (1)  Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatást – Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, Diósd Város Önkormányzat 
és Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló 
nonprofit gazdasági társaság, – az  ÉTH  Érd és  Térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: Érd, Sas u. 2., a továbbiakban: Szolgáltató) látja 
el. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása az Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolgáltató között 
2014. június 27. napján létrejött, a  283/2014. (XII.18), 
és a 122/2016. (V.26.) önkormányzati határozat alapján 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatási szerződés alapján történik.”
3. §  a rendelet 13. § (3a) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„(3a) Amennyiben az  ingatlantulajdonos a  többlethulladé-
kot nem az erre a célra rendszeresített, a Szolgáltató emblé-
májával ellátott edényzetben, vagy szemeteszsákban gyűjti, 
a  Szolgáltató az  így átadott vagy a  gyűjtőedény mellé ki-
rakott többlethulladék elszállítását a  110/120  l térfogatú 
edényre vonatkozó díj ellenében végzi el.” 
4. § a rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:
„21. § (1) Az e Rendeletben meghatározott közszolgáltatás 
alapszolgáltatásból és  külön szolgáltatásból áll. Alapszol-
gáltatásnak minősül a  hulladéknak 13. § (1) bekezdésben 
meghatározott térfogatú gyűjtőedényből, valamint a megkö-
zelíthetetlenség esetére rendszeresített hulladékzsákból törté-
nő elszállítása. Az  alapszolgáltatást meghaladó rész külön 
szolgáltatás. 
(2) Az  alapszolgáltatás díja tartalmazza az  e rendeletben 
szabályozott évi egyszeri lomtalanítás díját, a  hulladék-
udvarban átvett hulladék ártalmatlanításának költségeit, 
a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken a sze-
lektív hulladékgyűjtő zsákban valamint a  gyűjtőszigeteken 
kialakított szelektív hulladékgyűjtő edényzetekben elkülöní-
tetten gyűjtött hulladék elszállításának, a  gyűjtőszigeteken 
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19/2016. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete

Érd megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról 
és a vagyontárgyak

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. 
(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el: 
1. § (1) az Érd megyei Jogú Város Önkormányzata va-
gyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: rendelet) 11. § (5) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Vagyonkezelői jogot a (6)-(7) bekezdésben foglaltak ki-
vételével kizárólag Közgyűlés alapíthat.”
(2) a rendelet 11. §-a következő (6)-(7) bekezdések-
kel egészül ki: 
„(6) Az önkormányzat által fenntartott költségvetés szervek 
a hatályos alapító okiratokban a feladataik ellátása céljából 

rendelkezésükre bocsátott ingatlanok (székhely, telephely) 
tekintetében ingyenes vagyonkezelőnek minősülnek. A  va-
gyonkezelői jog a hatályos alapító okirat elfogadásáról szóló 
közgyűlési döntés időpontjától kezdődően illeti meg az  in-
tézményt. Az intézményi ingatlanok ingyenes vagyonkeze-
lésbe adásáról vagyonkezelési szerződést a  fenntartó nem 
köt, a vagyonkezelésükre a rendelet szabályait megfelelően 
alkalmazni kell. 
(7) A  vagyonkezelőnek az  önkormányzatokról szóló tör-
vényben előírt a  vagyon elszámolt értékcsökkenésnek meg-
felelő mértékű felújítási, pótlólagos beruházási kötelezettsége 
teljesítéséhez szükséges forrás az önkormányzat mindenkori 
költségvetési rendeletében kerül biztosításra.”    
2. § a rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. 
melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba. 

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester      

A Közgyűlés elfogadta a 2016. június 23-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2016. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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1. melléklet a 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok

Társaság megnevezése Törzsbetét névértéken 
eFt

részesedés %

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 3.000    100%
Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 3.000 100%
Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 10.000 100%
ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 32.000    80%
Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. 159.020        47,01%
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. 6.200 62%
Összesen 213.22    

4

bírsággal sújtható az, aki az Érd Megyei Jogú Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormány-
zati rendelet 22. § (4)-(6) és  (8) bekezdésében foglaltakat 
megszegi.”
7. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivé-
telével 2016. július 1. napján lép hatályba. 
(2) a 6. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 16. napon 
lép hatályba.

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester      

A Közgyűlés elfogadta a 2016. június 23-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2016. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

4
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„(2a) A támogatás felhasználását a jogosult nevére kiállított 
számla benyújtásával kell igazolni.”
9. § a rendelet 19/a. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„(2) A járványos agyhártyagyulladás, valamint a bárányhim-
lő elleni védőoltáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult 
a gyermek családja, jövedelmi és vagyoni helyzetétől függet-
lenül.”
10. § a rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
„21. § (1) Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, hátralékot fel-
halmozó személyek részére nyújtott települési támogatásban 
– évente egy alkalommal – az a szolgáltatóval szerződésben 
álló személy részesülhet, akinek a háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az  öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő eseté-
ben a 250%-át, és

a) az adóssága, szolgáltatóként meghaladja a harminc-
ezer forintot,

b)  az adóssága, szolgáltatóként meghaladja a két hóna-
pot, vagy

c) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikap-
csolták.”

11. § a rendelet 10/a. alcíme helyébe a következő al-
cím lép:

,,10/A. A hulladékgazdálkodási díjkedvezmény
26/A. § (1) Hulladékgazdálkodási díjkedvezményre jogosult 
az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fizetésére köteles 
egyedül élő, vagy kizárólag házastársával, élettársával együtt 
élő 70. életévét betöltött személy, akinek a  háztartásában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

a) egyedül élő esetén a  mindenkori nyugdíjminimum 
350%-át,

b) kétszemélyes háztartás esetén a mindenkori nyugdíj-
minimum 300%-át. 

(2) Az egyedül élő, vagy kizárólag házastársával, élettársá-
val együtt élő 80. életévét betöltött jogosult támogatásának 
megállapításánál a háztartás jövedelmi viszonyait nem kell 
vizsgálni.  
(3) A  hulladékgazdálkodási díjkedvezmény megállapítása 
iránti kérelemhez csatolni kell a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatást végző társaság által kiállított, a kérelmező nevé-
re szóló igazolást a hulladékszállítás díjának összegéről. 
(4) A hulladékszállítási díjkedvezmény havi összege a min-
denkori hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja.
(5) A támogatás összegét a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatást végző társaság részére kell átutalni az (6) bekezdésben 
foglaltak kivételével.
(6) Társasházak esetében, amennyiben a közös költség ma-
gába foglalja a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját, 

úgy a támogatást a társasház közös képviselőjének igazolása 
alapján a társasház számlaszámára kell utalni.
(7) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első nap-
jától illeti meg a jogosultat egy év időtartamra.”
12. § (1)  a rendelet 27. § (2) bekezdés b) pontja helyé-
be a következő rendelkezés lép:
[A rendkívüli települési támogatás az alábbi esetekben indokolt:]
„b) tartós, legalább két hónapot meghaladó betegség, vagy kór-
házi kezelés esetén,” 
(2)  a  rendelet 27. § (2) bekezdés h) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A rendkívüli települési támogatás az alábbi esetekben indo-
kolt:]
„h) a  válsághelyzetben lévő várandós anya érdekében, mely 
egy évben leg feljebb két alkalommal adható,”
13. §  a rendelet 28. §-a a következő (2b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2b) A (2a) bekezdésben foglalt esetben, amennyiben az eljá-
rás a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének kezdeményezé-
sére indult, úgy a támogatás megállapításánál a család jöve-
delmi viszonyait nem kell vizsgálni.”  
14. § a rendelet 32. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép: 
„32. § Nem állapítható meg a  temettetés költségeihez való 
hozzájárulás, ha korábban elhalt személy újratemetésének 
költségeihez kérik a támogatást.”
15. § (1) a rendelet 38. § (1) bekezdés a) pontja helyé-
be a következő rendelkezés lép:
[A tüzelőtámogatás a szociálisan rászoruló személyek termé-
szetbeni támogatása, mely egy fűtési idényben csak egy alka-
lommal állapítható meg, amennyiben a kérelmező háztartá-
sában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg]
„a) egyedül élő személy esetén a nyugdíjminimum 300%-át, 
vagy”  
(2) a rendelet 38. § (2) és (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezések lépnek: 
„(2) A tüzelőtámogatás összege nem haladhatja meg a nyug-
díjminimum 130%-át.”
,,(3) Tüzelőtámogatás nyújtható tüzelő-utalvány formájában, 
tűzifa kiszállítással, a szolgáltató részére történő átutalással, 
vagy elszámolási kötelezettséggel, pénzbeli ellátásként.”
(3) a rendelet 38. §-a a következő (6) bekezdéssel egé-
szül ki: 
„(6) A  sürgős intézkedéseket igénylő esetekben a  Szociális 
és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérése mellőzhető, 
de ebben az esetben a döntésre jogosult az (5) bekezdés sze-
rinti döntéséről köteles a bizottságot annak soron következő 
ülésén tájékoztatni.”
16. § (1) a rendelet 42. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:

ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

20/2016. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete

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

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatás-
ról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
132. § (4) bekezdés g) pontjában és a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a 
pontjában, valamint a  szociális igazgatásról és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. 
§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:
1. § a  szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: rendelet) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
,,(3) Az  ellátásokra való jogosultság elbírálásához a  kérel-
mező köteles a maga, valamint az e rendeletben meghatá-
rozott személyek személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól 
nyilatkozni, valamint az  ezekre vonatkozó bizonyítékokat 
csatolni.”
2. § (1) a rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A jövedelemszámításához felhasználható okiratok:]
„b) a  rendszeres pénzellátások esetében az  azt megállapító 
határozat és kérelem benyújtását megelőző legutolsó havi iga-
zolószelvény, vagy bankszámlakivonat, és a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által kiállított igazolás az éves ellátás összegéről,”
(2) a rendelet 3. § (4) bekezdése a következő e) pont-
tal egészül ki:
[A jövedelemszámításához felhasználható okiratok:]
„e) gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy 
végzés mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi ösz-
szegét igazoló bankszámlakivonat, vagy postai feladóvevény, 
ezek hiányában a törvényes képviselő által tett nyilatkozat.”
3. § a rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„5. § A rendelet értelmében a  jogosult részére jövedelem-ki-
egészítésére, pótlására az alábbi szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátások nyújthatók:

a)  Lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viselé-
séhez nyújtott települési támogatás

b) tartósan gondozásra szoruló közeli hozzátartozó ott-
honi ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
biztosított települési támogatás,

c) a  gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök 
viseléséhez nyújtott települési támogatás,

d) gyermekek részére ajánlott védőoltáshoz nyújtott tele-
pülési támogatás

e) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, hátralékot felhal-
mozó személyek részére nyújtott települési támogatás,

f) százévesek támogatása, 
g) a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott telepü-

lési támogatás, 
h) a hulladékgazdálkodási díjkedvezmény
i) a rendkívüli települési támogatás.”

4. § a  rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
[A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez 
csatolni kell:]
„a) a  pénzbeli és  természetbeni szociális ellátások igénylé-
sének és  megállapításának, valamint folyósításának részle-
tes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Kormányrendelet) 1. melléklete szerinti va-
gyonnyilatkozatot, és”
5. § a rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
[Nem jogosult a 12. § (1) bekezdésében meghatározott tele-
pülési támogatásra a hozzátartozó, ha]
„d) középfokú oktatási-nevelési intézmény, illetve felsőokta-
tási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, vagy”
6. § a rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép: 
„16. § (1) a tartósan gondozásra szoruló közeli hozzá-
tartozó otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátarto-
zó részére biztosított települési támogatás folyósítását 
a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a megszűnésre 
okot adó körülmény hónapjának utolsó napjával kell 
megszüntetni. 
(2) Amennyiben a  települési támogatás megszüntetésé-
re az ápolt halála miatt kerül sor, a  támogatás folyósítását 
a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell 
megszüntetni.”
7. § a rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:
„(4) Közgyógyellátásban részesülő személy részére csak ab-
ban az esetben állapítható meg a gyógyszertámogatás, ha iga-
zolja, hogy az orvos által felírt gyógyszer közgyógyellátásra 
nem adható.”
8. § a  rendelet 19.§-a a  következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki: 
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1. melléklet a 21/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkor-
mányzati rendelet 1. melléklete 1.3 pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:
[KÖRZETEK SZERINTI FogoRVoSoK ÉS RENDELŐK]

KÖRZET A B C
„4. DR. DáVID ATTILA DaviDent ligeti Kft. ÉRD, FELSŐ UTCA 39-41.”

4

ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

22/2016. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete

az önkormányzat jelképeiről, a jelképek használatáról, 
valamint a közterületek és épületek fellobogózásáról 

szóló 23/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében az  Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el: 
1. § az önkormányzat jelképeiről, a jelképek haszná-
latáról, valamint a közterületek és épületek fellobogó-
zásáról szóló 23/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 
a következő 8/a. §-sal egészül ki:
,,8/A. § (1) A  város zászlaját állandó jelleggel ki kell tűz-

ni a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által 
fenntartott intézmények épületein.
(2) Az  (1) bekezdésben foglaltak tekintetében egyebek-
ben a  középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 
132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet előírásait kell megfe-
lelően alkalmazni.” 
2. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1. napján lép ha-
tályba.

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester      

A Közgyűlés elfogadta a 2016. június 23-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2016. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

4

„42. § (1) A Gyvt. 21/B. § (2) bekezdésben biztosított nor-
matív kedvezményen túl, a normatív kedvezmény érvénye-
sítését követően fizetendő térítési díjból 50%-os étkezési díj-
kedvezményt kell biztosítani, feltéve, hogy a családban az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át.”
(2) a rendelet 42. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) A támogatást utólag – a gyermekétkeztetést biztosító in-
tézmény által kiállított számla alapján – a ténylegesen igény-
bevett napok után kell a közétkeztetést biztosító intézmény 
részére átutalni.”
17. § a rendelet 15. § (1) bekezdésében és a 44. § (4) 
bekezdésében a „segély” szövegrész helyébe a „támoga-
tás” szöveg lép.
18. § a rendelet a következő 47. §-al egészül ki:
„47. § E rendeletnek a  szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 20/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelettel megál-
lapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkal-
mazni kell.”
19. § Hatályát veszti a rendelet: 

1. 13. § (1) bekezdés a) pontja,
2. 13. § (2) és (2a) bekezdése,
3. 19/a.§ (3) bekezdése,
4. 20. §-a,
5. 27. § (2) bekezdés i) pontja,
6. 35. § (2) bekezdés d) pontja, valamint 
7. 39. §-a.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester      

A Közgyűlés elfogadta a 2016. június 23-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2016. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

4

ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

21/2016. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete

a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi 
és a területi védőnői körzetekről

szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alap-
ellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, a  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátás-
ról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva követke-
zőket rendeli el: 

1. § a  háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvo-
si és  a  területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. 
(VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete jelen 
rendelet 1. melléklete szerint módosul.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester      

A Közgyűlés elfogadta a 2016. június 23-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2016. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

4
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ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

24/2016. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Érd megyei 
Jogú Város területén című 61/2012. (XII.21.) 

önkormányzati rendelet, valamint a kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról Pest megye területén című 

62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az  Alaptörvény 
32.  cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogal-
kotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti 

1. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Érd megyei 
Jogú Város területén című 61/2012. (XII.21.) önkor-
mányzati rendelet, 
2. a  kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Pest me-
gye területén című 62/2012. (XII.21.) önkormányzati 
rendelet.
2. § Ez a rendelet 2016. július 15. napján lép hatályba. 

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester      

A Közgyűlés elfogadta a 2016. június 23-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2016. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

4

ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

23/2016. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a te-
metkezésről szóló 1999. évi XLIII. 40. § (3) bekez-
désében és  a  42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a  következőket 
rendeli el: 
1. § a  köztemetőről és  a  temetkezés rendjéről szóló 
26/2015. (IX.29.) szóló önkormányzati rendelet (to-

vábbiakban: rendelet) 1. melléklete jelen rendelet 1. 
melléklete szerint módosul.
2. § Hatályát veszti a rendelet 3. mellékletében foglalt 
táblázat 4. pontja. 
3. § Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester      

A Közgyűlés elfogadta a 2016. június 23-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2016. június 30.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

4

1. melléklet a 23/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

1. a rendelet 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. a temetőbe gépkocsival történő behajtás szabályai
1. A köztemetőbe gépjárművel behajtani kizárólag mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyek, illetve betegsé-
gük, vagy idős koruk alapján járásképtelen személyek szállításakor, vagy egyéb különös méltánylást érdemlő körülmények 
fennállása esetén lehet.”
2. Az  1. pontban meghatározottak az  üzemeltetőre, valamint a  temetőben engedéllyel munkát végző vállalkozókra nem 
vonatkoznak.
3. A ravatalozás helyszínére gépkocsival temetkezési tevékenység céljából az elhunytat, illetve az elhunyt hamvait tartalmazó 
urnát, a koszorúkat, csokrokat szállító jármű vezetője jogosult behajtani a szükséges időtartamig.
4. A temetőben gépjárművel történő közlekedés esetén a megengedett maximális sebesség 5 km/óra. 
5. A temető területén a KRESZ szabályai alkalmazan dóak.” 

4
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ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

146/2016. (VI.1.)
h a t á r o z a t a

az Érd, Ercsi út 4. szám alatti 18872 helyrajzi 
számú ingatlan megvásárlásáról az Érdi Kós Károly 

Szakképző Iskola fejlesztési céljára
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat vagyonáról és  a  vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. 
(III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében 
foglalt jogkörében eljárva – a  terület- és  településrende-
zési célokat figyelembe véve, a Modern Városok Program 
megvalósítása érdekében, az Érdi Kós Károly Szakképző 
Iskolában megvalósítandó szakképzési centrum létreho-
zása céljára, megvásárolja az Érd, Ercsi út 4. szám alatti, 
18872 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett lakóház, 
udvar gazdasági épület megjelölésű, 2324 m2 nagyságú 
ingatlant 29,8 millió forint vételáron Ferenczi Sándor 
tulajdonostól.

Amennyiben a tulajdonos a felajánlott vételárat nem fo-
gadja el, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 
alapján, a terület- és településrendezés érdekében, kezde-
ményezni kell az adott ingatlan kisajátítását.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fenti ingat-
lan tulajdonosa számára az önkormányzat nevében a ha-
tározat szerinti vételáron vételi ajánlatot tegyen, illetve 
az  adásvételi szerződést megkösse az  ajánlatot elfogadó 
ingatlantulajdonossal, az ajánlatot elutasító tulajdonossal 
szemben pedig kisajátítási eljárást kezdeményezzen. 
Az ingatlan megvásárlására a pénzügyi fedezet az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetésében a 062020/K62 soron 
rendelkezésre áll. 
Határidő: vételi ajánlat megtételére 15 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester   

4

ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

147/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

a helyi adókkal kapcsolatos értesítő levelek 
és határozatok nyomtatására, borítékolására, 

címkézésére és postázására vonatkozó feladatok 
ellátásához szükséges áthúzódó kötelezettségvállalás 

biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókkal kap-
csolatos értesítő levelek és  határozatok nyomtatására, 
borítékolására, címkézésére és  postázására vonatkozó 
feladatok ellátásához szükséges költségvetési fedezetet 
biztosítja. 
A szolgáltatás becsült értéke 5.000.000,- Ft + ÁFA/év, 
amelynek 2016. évben szükséges fedezete 2.500.000,- Ft 
+ ÁFA összeg, mely a  2016. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére kerül biztosításra. 

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a  szol-
gáltatás megrendeléséhez a 2017. évben 5.000.000,- Ft + 
ÁFA, a 2018. évben 2.500.000,- Ft + ÁFA költségvetési 
fedezetet biztosít.  
Határidő: határozat közlésére – azonnal
Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

148/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Önkormányzat tulajdonában lévő gyepmesteri telep 
és eb-menhely üzemeltetéséhez szükséges áthúzódó 

kötelezettségvállalás biztosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az  Önkormány-
zat tulajdonában lévő gyepmesteri telep és  eb-menhely 
üzemeltetésének biztosításához szükséges évi nettó, 
maximum 15.600.000,- forint összegű forrást az  Ön-
kormányzat 2016. évi költségvetésében, és az azt követő 
2017., 2018. és 2019. évi költségvetéseiben biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

149/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

a Csuka Zoltán Könyvtár engedélyezett 
létszámának megemeléséhez szükséges áthúzódó 

kötelezettségvállalás biztosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Könyv-
tár engedélyezett létszámát 0,25 fővel megemeli a  zavar-
talan és  biztonságos feladatellátás céljából. Az  intézmény 
engedélyezett létszáma a növekedés hatására 15,50 fő lesz.

A létszám növeléséhez szükséges 176 eFt összegű költ-
ségvetési fedezetet a Közgyűlés a jelen költségvetési rende-
let módosítása keretében az intézmény finanszírozásában 
biztosítja az általános tartalék terhére. A Közgyűlés köte-
lezettséget válla arra, hogy a  megnövekedett létszámhoz 
szükséges költségvetési fedezetet a  mindenkor hatályos 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
Határidő: határozat továbbítására: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

150/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

a magyar Földrajz múzeum engedélyezett 
létszámának megemeléséhez szükséges áthúzódó 

kötelezettségvállalás biztosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földrajz 
Múzeum engedélyezett létszámát 0,25 fővel megemeli, 
a zavartalan és biztonságos feladatellátás céljából. Az in-
tézmény engedélyezett létszáma a  növekedés hatására 
11,50 fő lesz.

A létszám növeléséhez szükséges 205 eFt összegű költ-
ségvetési fedezetet a Közgyűlés a jelen költségvetési rende-
let módosítása keretében az intézmény finanszírozásában 
biztosítja az általános tartalék terhére. A Közgyűlés köte-
lezettséget válla arra, hogy a  megnövekedett létszámhoz 
szükséges költségvetési fedezetet a  mindenkor hatályos 
költségvetési rendeletben biztosítja. 
Határidő: határozat továbbítására: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

151/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának 
felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2030 Érd, Tárnoki 
út 58-62. szám alatti, 10737 helyrajzi számú ingatlanon 
lévő Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújí-
tását elfogadja a jelen határozat mellékletét képező beru-
házási célokmány szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

152/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda 
felújításához szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat 

benyújtásáról
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatal-

mazza a Polgármestert, hogy a VEKoP-6.1.1-15 
kódszámú Kisgyermeket nevelő szülők munka-
vállalási aktivitásának növelése című pályázati 
felhívásra pályázatot nyújtson be a  151/2016. 
(VI.23.) határozat mellékletét képező beruhá-
zási célokmánnyal összhangban.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a  Polgármestert 
a szükséges további intézkedések és nyilatkoza-
tok megtételére.

3. Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tag-
óvoda felújításának becsült költsége bruttó 
135.616.930,- Ft, mely összegből 35.616.930,- 
Ft-ot egyéb forrásból finanszírozunk. Ebből 
az összegből Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 
bruttó 5.000.000,- Ft-ot biztosít a 2016. évi költ-
ségvetés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

153/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Kincses Óvoda és apró Falva Bölcsőde 
felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22552/18 helyrajzi 
számú ingatlanon lévő Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva 
Bölcsőde felújítását a jelen határozat mellékletét képező 
beruházási célokmány szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

154/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Kincses Óvoda és apró Falva Bölcsőde 
felújításához szükséges „kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat 

benyújtásáról
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatal-

mazza a Polgármestert, hogy a VEKoP-6.1.1-15 
kódszámú Kisgyermeket nevelő szülők munka-
vállalási aktivitásának növelése című pályázati 
felhívásra pályázatot nyújtson be a  153/2016. 
(VI.23.) határozat mellékletét képező beruhá-
zási célokmánnyal összhangban.
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a  Polgármestert 
a szükséges további intézkedések és nyilatkoza-
tok megtételére.

3. Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde 
felújításának becsült költsége bruttó 96.318.533,- 
Ft, mely összegből 10.670.847,- Ft-ot egyéb 
forrásból finanszírozunk. Ebből az  összegből 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bruttó 
10.000.000,- Ft-ot biztosít a város 2016. évi költ-
ségvetésének terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

155/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építésére 
vonatkozó beruházási célokmány módosításáról
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2016. 

(IV.28.) számú határozatának mellékletét képe-
ző, az Érd, Favágó utca 63. szám alatti 936 hely-
rajzi számú, négycsoportos óvoda építésére vo-
natkozó beruházási célokmányt jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

2. A Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda épí-
tésének becsült költsége bruttó 355.828.743,- Ft, 
mely összegből 55.828.743,- Ft-ot egyéb forrás-
ból finanszírozunk. 

Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

156/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának 
újjáépítésére vonatkozó beruházási célokmány 

módosításáról
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 58/2016. 

(III.24.) számú határozata mellékletét képező, 
az  Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának 
újjáépítéséről szóló beruházási célokmányt a  je-
len határozat melléklete szerinti tartalommal 
módosítja.

2. Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépí-
tésének becsült költsége bruttó 349.704.630,- Ft, 
mely összegből 49.704.630,- Ft-ot egyéb forrás-
ból finanszírozunk. 

Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

157/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

a KEHoP-5.2.9 kódszámú, az „Önkormányzati 
épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló 
energiaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi 

régióban” című pályázat benyújtásáról szóló 
131/2016. (V.26.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  KEHoP-5.2.9 
kódszámú, az  „Önkormányzati épületek energiahaté-
konysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosí-
tására a Közép-Magyarországi régióban” című pályázati 
kiírásra történő pályázat benyújtásáról szóló 131/2016. 
(V.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormány-
zati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló 
energiaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi régi-
óban” című KEHoP-5.2.9 kódszámú pályázati felhívásra 
pályázatot nyújt be az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum 
Tagóvoda (hrsz.: 15803), az Érdi Kincses Óvoda és az Apró 
Falva Bölcsőde (hrsz.: 22552/18) épületenergetikai felújítása 
tárgyában.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza 
a  polgármestert a  pályázat előkészítéséhez szükséges in-
tézkedések, nyilatkozatok megtételére.”
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

158/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája, 
valamint az Érdi Kincses Óvoda és apró Falva 

Bölcsőde épületeinek épületenergetikai felújítására 
vonatkozó beruházási célokmány elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány 
Óvoda Tusculanum Tagóvodája (hrsz.: 15803), valamint 
az  Érdi Kincses Óvoda és  Apró Falva Bölcsőde (hrsz.: 
22552/18) épületeire vonatkozó épületenergetikai felújí-
tásról szóló beruházási célokmányt a határozat mellékle-
te szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

159/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

a Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú 
pályázatának benyújtásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a VEKoP-6.1.1-15 
kódszámú, Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalá-
si aktivitásának növelése című pályázati kiírásra pályáza-
tot nyújt be a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi 

utca 7/A) eszközbeszerzésével összefüggésben. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

előkészítéséhez szükséges további intézkedések és  a  nyi-
latkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

160/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az IKoP-3.1.0-15 kódszámú „Fenntartható városi 
közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség 

javítása a Közép-magyarországi régióban” című 
pályázat benyújtásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az IKoP-3.1.0-
15 kódszámú „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése 
és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyar-
országi régióban” című pályázati felhívásra pályázatot 
nyújt be.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázati kiírás 
műszaki-szakmai elvárásainak megfelelően hosszú távú 
kötelezettséget vállal a helyi közösségi közlekedést kiszol-
gáló városi autóbuszok teljes életciklus alatti működtetési 
ráfordításainak biztosítására. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pá-
lyázat céljának megvalósítása érdekében minden szükséges 
intézkedést tegyen meg, valamint a pályázat előkészítésé-
hez és  benyújtásához szükséges további intézkedéseket 
és nyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

161/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az 1956-os forradalom 60 éves évfordulójára kiírt 
„Büszkeségpontok” című felhívásra történő pályázat 

benyújtásáról
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Közép- 

és  Kelet-európai Történelem és  Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány felhívás keretében 
meghirdetett „Büszkeségpontok” című kiírásra 
pályázatot nyújt be az érdi Ötvenhatosok terén 
levő meglévő emlékmű felújítása, és új emléktáb-
la elhelyezése tárgyában.

2. A  Közgyűlés felhatalmazza a  polgármestert 
a pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedé-
sek, nyilatkozatok megtételére, valamint a  pá-
lyázat benyújtására.

Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

162/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

többletkapacitás befogadásának engedélyezésére 
irányuló pályázat benyújtásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény fenntartója pályázatot 
nyújt be az  országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz 
többletkapacitás befogadására az alábbiak szerint:

Szakrendelés
Óraszám-
bővítés/

hét

Várható 
teljesítmény-
növekedés/év

Bevétel-
növekedés/

év/Ft

Traumatológia 12 3 558 048 5 337 072

Fül-orr-gége 12 2 947 152 4 420 728

ortopédia 12 3 659 760 5 489 640

Diabetológia 12 1 747 200 2 620 800

Kardiológia 25 9 226 902 13 840 353

Szájsebészet 30 7 238 400 10 857 600

Fogszabályozás 12 1 872 000 2 808 000

gasztroenterológia 12 8 112 000 12 168 000

Tüdőgyógyászat 6 3 120 000 4 680 000

összesen: 133 30 249 462 45 374 193

A Közgyűlés pályázatot kíván benyújtani továbbá 
a csontsűrűség-vizsgáló készülék befogadására heti 48 órás 
munkaidővel, valamint az egynapos sebészet teljesítmény 
volumenkorlátjának bővítésére a jelenlegi évi 1034-ről évi 
1600 súlyszámra.

A feladat ellátásához az  egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján előírt 
személyi tárgyi feltételeket az intézmény a saját költségve-
tésében biztosítja. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Dr. Romics 
lászló Egészségügyi Intézmény Főigazgató Főorvosá-
nak bevonásával a  pályázat benyújtásához szükséges 
szakmai dokumentációt készítése elő, egyúttal felhatal-
mazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szüksé-
ges további intézkedések és a nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 1.
Felelős: T. Mészáros András polgármester
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163/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló 

tagi kölcsön követelés apportálásáról 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlé-
se, mint az  Érd és  Térsége Hulladékkezelési Nonpro-
fit Korlátolt Felelősségű Társaság 80%-os tulajdonosa 
megállapítja, hogy a 2015-2016. üzleti években összesen 
256.696.800,- Ft összegű tagi kölcsönt nyújtott a Társa-
ság részére, amely összegek még nem kerültek visszafize-
tésre az Önkormányzat részére.  

A Közgyűlés megállapítja, hogy a fenti tagi kölcsönök 
összege iránti követelése elismert követelés.

A Társaság 2015. évi számviteli beszámolójában kimu-
tatott 43.498.000,- Ft,- veszteség következtében kialakult 
negatív összegű saját tőke rendezése érdekében Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy 
amennyiben a taggyűlés a tulajdonosokat pótbefizetés tel-
jesítésére kötelezi, azt a Társasággal, mint adóssal szemben 
fennálló és elismert 34.798.400,- Ft összegű követelésével, 
mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásá-
val teljesíti. A 34.798.400,- Ft követelés apportálásával ez 
az összeg a fenti összegű tagi kölcsön követelés összegéből 
levonásra kerül, és egyidejűleg a  társaság tőketartalékába 
lesz elhelyezve. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a 2015. január 8-án 
megkötött tagi kölcsön szerződésnek az apportált követe-
lés jóváírásáról szóló módosítás aláírására a határozat mel-
léklete szerinti tartalommal. 
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

164/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

a Salgói utca tulajdonjogi és ingatlan-nyilvántartási 
rendezésével összefüggő megállapodás megkötéséről 

Érd Megyei Jogú Város támogatja az  Érd 6575 hrsz-ú 
közterületi ingatlan (Salgói utca) ingatlan-nyilvántartási 
rendezését, ezért egyetért azzal, hogy a Very Well Keres-
kedelmi, Szórakoztató és Szolgáltató Kft. és Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata egymással a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal megállapodást kössön 
az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot visszaállításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

165/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az érdi 078/49 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 53/2016. (III.24.) 
határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 
és a 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelettel elfoga-
dott Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Terve végre-
hajtásaként belterületbe vonja a  tulajdonát képező érdi 
078/49 hrsz-ú, 4-es minőségi osztályba sorolt szántó mű-
velési ágú ingatlanát.

Az önkormányzat a belterületbe csatoláshoz kapcsoló-
dóan kezdeményezi az ingatlan művelésből való kivonását 
a „kivett beépítetlen” megnevezés érdekében.

A belterületbe vonás, művelésből való kivonás végre-
hajtásához szükséges hatósági és egyéb díjak – 2 millió Ft 
becsült költség – költségvetési fedezete a 2016. évi költség-
vetésben az Általános tartalék terhére kerül biztosításra. 
Határidő: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

166/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
állandó könyvvizsgálójának megbízásáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, 
mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Velencei út 39-41.) 
egyedüli tagja (Alapítója) – a társaság új állandó könyv-
vizsgálójának választásáról – az alábbi határozatot hoz-
za:

Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság állandó könyvvizsgálójá-
nak öt évre 2016. június 23-tól 2021. június 23-ig az LP 
Advisor Számviteli Szolgáltató Bt.-t választja meg bruttó 
450.000.- Ft (azaz négyszázötvenezer forint)/év díjazással.

A megbízási díj az Érdi Sport Szolgáltató és Kereske-
delmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti terv-
ében rendelkezésre áll. Az Alapító felhatalmazza az ügy-
vezetést az új állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási 
szerződés 90 napon belül történő aláírására. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Szántó Erzsébet gizella ügyvezető

167/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Szivárvány Óvoda alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány 
Óvoda 8/2016. (I.28.) határozattal elfogadott alapító 
okiratát 2016. augusztus 1. napjától a határozat 1. szá-
mú melléklete szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú 
mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okiratot. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító 
okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.
Határidő: a  határozat továbbítására – a  368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet szerint
Felelős: T. Mészáros András polgármester

168/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális 
létszám engedélyezéséről szóló 57/2016. (III.24.) 

határozat módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016/2017 nevelési 
év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapí-
tott maximális létszám engedélyezéséről szóló 57/2016. 
(III.24.) határozatát az Érdi Szivárvány Óvoda Kisfeny-
ves, valamint Napsugár Tagóvodája tekintetében az aláb-
biak szerint módosítja:

Óvoda Csoport létszám Indok
Kisfenyves 
Tagóvoda

Mókus csoport 27

Süni csoport 25

Nyuszi csoport 25

Maci csoport 25

Róka csoport 20

Őzike csoport 20

Összesen: 142
Napsugár Tag-
óvoda

Pillangó csoport 22

Katica csoport 22

Csigabiga csoport 22

Süni csoport 20

Összesen: 86

169/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda ismételt 
tagintézmény-vezetői megbízásával kapcsolatos 

fenntartói nyilatkozat kiadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Kin-
cses Óvoda fenntartója – tekintettel arra, hogy azzal 

a nevelőtestület több mint kétharmada egyetért – a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) 
bekezdése alapján az Érdi Kincses Óvoda Harkály Tag-
óvodája vonatkozásában hozzájárul Agócs Erika ismé-
telt, pályázat mellőzésével történő tagintézmény-vezetői 
megbízásához.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

170/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda ismételt 
tagintézmény-vezetői megbízásával kapcsolatos 

fenntartói nyilatkozat kiadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Kin-
cses Óvoda fenntartója – tekintettel arra, hogy azzal 
a nevelőtestület több mint kétharmada egyetért – a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) 
bekezdése alapján az Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tag-
óvodája vonatkozásában hozzájárul Pócsiné Sivák Er-
zsébet ismételt, pályázat mellőzésével történő tagintéz-
mény-vezetői megbízásához.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

171/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda ismételt 
tagintézmény-vezetői megbízásával kapcsolatos 

fenntartói nyilatkozat kiadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Kin-
cses Óvoda fenntartója – tekintettel arra, hogy azzal 
a nevelőtestület több mint kétharmada egyetért – a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) 
bekezdése alapján az Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvo-
dája vonatkozásában hozzájárul Linke Róbertné ismé-
telt, pályázat mellőzésével történő tagintézmény-vezetői 
megbízásához.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

172/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda 
ismételt tagintézmény-vezetői megbízásával 
kapcsolatos fenntartói nyilatkozat kiadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Szi-
várvány Óvoda fenntartója – tekintettel arra, hogy azzal 
a nevelőtestület több mint kétharmada egyetért – a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) 
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bekezdése alapján az Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves 
Tagóvodája vonatkozásában hozzájárul Nagy Éva ismé-
telt, pályázat mellőzésével történő tagintézmény-vezetői 
megbízásához.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

173/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda 
ismételt tagintézmény-vezetői megbízásával 
kapcsolatos fenntartói nyilatkozat kiadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az  Érdi Szi-
várvány Óvoda fenntartója – tekintettel arra, hogy azzal 
a nevelőtestület több mint kétharmada egyetért – a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § 
(7) bekezdése alapján az Érdi Szivárvány Óvoda Tuscu-
lanum Tagóvodája vonatkozásában hozzájárul Artner 
Lászlóné ismételt, pályázat mellőzésével történő tagin-
tézmény-vezetői megbízásához.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

174/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Szivárvány Óvoda ismételt intézményvezető-
helyettesi megbízásával kapcsolatos fenntartói 

nyilatkozat kiadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Szivár-
vány Óvoda fenntartója – tekintettel arra, hogy azzal a ne-
velőtestület több mint kétharmada egyetért – a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekez-
dése alapján az  Érdi Szivárvány Óvoda vonatkozásában 
hozzájárul Inczéné Papp Márta ismételt, pályázat mellő-
zésével történő intézményvezető-helyettesi megbízásához.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

175/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő 

csatlakozásról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozni kíván 
a  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretösz-
szeget 10 millió forintban határozza meg, melyet a város 
2017. évi költségvetésében biztosít.

A Közgyűlés felhatalmazza a  polgármestert, hogy 
a csatlakozási dokumentumot aláírja és felkéri, hogy a fen-
ti költség biztosítására a  2017. költségvetés tervezésekor 
legyen figyelemmel.
Határidő: 2016. október 30.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

176/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Intézményi Gondnokság intézményvezetői 
beosztásának betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
foglaltak alapján a  mellékelt pályázati felhívás szerint 
az Intézményi gondnokság intézményvezető (magasabb 
vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki.
2. A  Közgyűlés a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján 
a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő ösz-
szetételű bizottságot hozza létre:

 – Szűcs gábor;
 – Tekauer Norbert;
 – Péterfia Krisztina.

Határidő: pályázat megjelenésére: azonnal 
Felelős: T. Mészáros András

177/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

köznevelési szerződés megkötéséről 
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. szeptember 
1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő határozott 
időtartamra köznevelési szerződést köt a Beszélj Velem 
Alapítvánnyal (székhely: 1121 Budapest, Alkotmány 
u. 2.) öt fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátására 
60.000,- Ft/hó/fő szolgáltatási díj ellenében az alábbi fel-
tételekkel:

a) A  szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége 
kizárólag a betöltött férőhelyek után terheli az ön-
kormányzatot; 

b) a  férőhelyek betöltésére kizárólag az  önkor-
mányzattal történt előzetes egyeztetés után ke-
rülhet sor.

2. A szolgáltatás díjának összege a 2016. évre 240.000, – 
Ft/fő, mely a 2016. évi költségvetés általános tartalékából 
kerül biztosításra. A Közgyűlés ugyanakkor kötelezett-
séget vállal arra, hogy a  2017-2019. évi szolgáltatási díj 
forrását az aktuális költségvetésben biztosítja. 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közne-
velési szerződés fentieknek megfelelő tartalommal törté-
nő aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására – 2016. július 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

178/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

a magyarok Öröksége alapítvány támogatásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Magya-
rok Öröksége Alapítvány részére szakmai tevékenysége 
végzéséhez 1.000.000 összegű támogatást biztosít.
A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetési rendelet 
általános tartalékában rendelkezésre áll.
Határidő: a támogatási szerződés aláírására – 15. nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

179/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

a Kisebbségekért – Pro minoritate alapítvány 
támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Kisebb-
ségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 400.000,- 
Ft összegű támogatást biztosít a  XXVII. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezéséhez.

A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetési rendelet-
ben a 16. számú melléklet K512 során rendelkezésre áll.
Határidő: a támogatási szerződés aláírására – 15. nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

180/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

a városban működő civil szervezetek 2015. évi 
önkormányzati támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  város közigazga-
tási területén működő civil szervezetek 2015. évi önkor-
mányzati támogatásáról szóló beszámolót a  határozat 
melléklete szerint elfogadja.

181/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2016. első félévi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az  Érdi Települési 
Értéktár Bizottság 2016. első félévi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja.
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

182/2016. (VI.23.)
h a t á r o z a t a

az Érd, Törökbálinti út 5. szám alatti, 3169 helyrajzi 
számú ingatlan megvásárlásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az  Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és  a  vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) be-
kezdésében foglalt jogkörében eljárva – a terület- és  te-
lepülésrendezési célokat figyelembe véve, a Modern Vá-
rosok Program megvalósítása érdekében, az Érdi Teleki 
Sámuel Általános Iskola rekonstrukciója-középfokú ok-
tatás fejlesztése céljára megvásárolja az  Érd, Törökbálin-
ti út 5. szám alatti, 3169 helyrajzi számon nyilvántartott, 
kivett lakóház, udvar,  megjelölésű, 550 m2 nagyságú la-
kóingatlant a tulajdonosoktól, a kölcsönösen kialkudott 
28.000.000,- Ft vételáron. 

Az ingatlan vásárlásra a költségvetési fedezet a 2016. évi 
költségvetésben a 092211/K62 soron rendelkezésre áll.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a kisajátítást he-
lyettesítő adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: az adásvételi szerződés aláírására 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester 
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III. MellékletekVI. éVfolyaM 10. száM – 2016. júnIus 30. VI. éVfolyaM 10. száM – 2016. júnIus 30.

Melléklet a Közgyűlés 151/2016. (VI.23.) határozatához

Nyilvántartási szám: ______________

CÉloKmÁNY

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

2. A beruházás megnevezése, jellege: 
 

az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása
A megvalósítása során felmerülő tevékenységek: 

 – Engedélyes tervek
 – Kiviteli tervek, tervezői művezetés
 – Közbeszerzési (csak hatósági díjak)
 – Kivitelezés 
 – Független műszaki ellenőr
 – Nyilvánosság
 – Informatikai és telekommunikációs rendszer
 – Hatósági díjak

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása: Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája felújításának indo-
koltsága:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intéz-
mények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
2. számú mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt 
helyiségek kialakítása minimum követelmény, melynek az épület nem 
felel meg.

Az akadálymentesség nem biztosított.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ 
szerinti besorolása:

A felújítandó intézmény a 10737 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú te-
rületen van. A 2016. május 1-jén hatályba lépett HÉSZ szerint az in-
tézmény Vt-2/l besorolású terület.

5. A  beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), 
a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások 
indoklása:  

Az építész műleírás és a jogerős építési engedély fogja tartalmazni.
A homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzati főfalak utólagos hőszi-
getelése mellett jelentős építészeti átalakítások valósulnak meg.
A felújított épületben valamennyi funkció (pl.: orvosi szoba/logopé-
diai szoba, tornaszoba, akadálymentesen megközelíthető mosdó stb.) 
biztosítottá válik, ez részben a tetőtér beépítésének köszönhetően fog 
megvalósulni.
Jelenleg rendelkezésre álló műszaki dokumentáció 1. mellékletként csa-
tolásra kerül.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve leg-
alább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, áru-
beszerzések, és építési költségek összegét);
– a  költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki érték-
becslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)  

Engedélyes terv 2 500 000 Ft 
Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 2 500 000 Ft
Közbeszerzés: 160 000 Ft 
Kivitelezés 125 756 930Ft 
Független műszaki ellenőr 2 500 000 Ft 
Nyilvánosság 150 000 Ft 
Informatika és telekommunikációs rendszer 2 000 000 Ft
Hatósági díjak 50 000 Ft
Költségbecslés módja: műszaki értékbecslés

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: – Európai Uniós forrás: VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermekeket nevelő 
szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati konst-
rukció 100%-os támogatási intenzitású. Várhatóan igényelt összeg: 
100 000 000 Ft.
– modern Városok Program keretén belül:
A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya 
és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött 
együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 
1038/2016. (II.10.) Korm. határozat terhére: 30 616 930 Ft. 
– Érd megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségveté-
sének terhére: 5 000 000 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: – A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
– Az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 
2/2016. számú polgármesteri utasítás. 

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.): Önkormányzati saját ingatlan.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, 
előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az elő-
készítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:
– Tervdokumentáció (engedélyes) készítése 2 500 000 Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás 
várható hatása az infrastruktúra terhelésére: 

Az ingatlan közművel ellátott. 

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

Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda.

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadá-
sának várható időpontja:

Tervezett átadás 2017. évben.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése: Érd Megyei Jogú Város költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje: A projekt lezárását követően számolható ki.

Záradék: Érd megyei Jogú Város Közgyűlése a 151/2016. (VI.23.) határozatával jóváhagyta. 

Érd, 2016. június 23.

T. mészáros andrás
          polgármester
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III. MellékletekVI. éVfolyaM 10. száM – 2016. júnIus 30. VI. éVfolyaM 10. száM – 2016. júnIus 30.

Melléklet a Közgyűlés 153/2016. (VI.23.) határozatához

Nyilvántartási szám: ______________

CÉloKmÁNY

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

2. A beruházás megnevezése, jellege: 
 

az Érdi Kincses Óvoda és az apró Falva Bölcsőde felújítása
A megvalósítása során felmerülő tevékenységek: 

 – Közbeszerzési (csak hatósági) díjak

 – Kivitelezés 

 – Független műszaki ellenőr

 – Nyilvánosság

 – Informatikai és telekommunikációs rendszer

 – Hatósági díjak

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása: Az Érdi Kincses Óvoda és az Apró Falva Bölcsőde felújításának indo-
koltsága:
Az óvoda a  lakótelep közepén, a  bölcsődével egybeépítve működik. 
Az épületegyüttes erősen leromlott állapota miatt indokolt az infrast-
rukturális felújítás.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ 
szerinti besorolása:

A felújítandó intézmény a 22552/18 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdo-
nú területen van. A 2016. május 1-től hatályos HÉSZ szerint az intéz-
mény Vt-2/l besorolású terület.

5. A  beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), 
a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások 
indoklása:  

A rendelkezésre álló összeg erejéig indokolt az óvoda és a bölcsőde épü-
letegyüttesének felújítása.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve leg-
alább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, áru-
beszerzések, és építési költségek összegét);
– a  költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki érték-
becslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)  

Közbeszerzés: 160 000 Ft 
Kivitelezés 94 257 846 Ft 
Független műszaki ellenőr 1 200 687 Ft 
Nyilvánosság 150 000 Ft 
Informatika és telekommunikációs rendszer 500 000 Ft
Hatósági díjak 50 000 Ft
– a költségbecslés módja: állapotfelmérés alapján készített műszaki ér-
tékbecslés

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: – Európai Uniós forrás: VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermekeket nevelő 
szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati konst-
rukció 100%-os támogatási intenzitású. Várhatóan igényelt összeg: 
85 647 686 Ft. 
– modern Városok Program keretén belül:
A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya 
és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött 
együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 
1038/2016. (II.10.) Korm. határozat terhére: 670 847 Ft. 
– Érd megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségveté-
sének terhére: 10 000 000 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: – A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
– Az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 
2/2016. számú polgármesteri utasítás. 

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.): Önkormányzati saját ingatlan.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, 
előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az elő-
készítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:
állapotfelmérés alapján készített műszaki értékbecslés 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás 
várható hatása az infrastruktúra terhelésére: 

Az ingatlan közművel ellátott. 

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

Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda.

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadá-
sának várható időpontja:

Tervezett átadás 2017. évben.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése: Érd Megyei Jogú Város költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje: A projekt lezárását követően számolható ki.

Záradék: Érd megyei Jogú Város Közgyűlése a 153/2016. (VI.23.) határozatával jóváhagyta. 
Érd, 2016. június 23.

T. mészáros andrás
          polgármester
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III. MellékletekVI. éVfolyaM 10. száM – 2016. júnIus 30. VI. éVfolyaM 10. száM – 2016. júnIus 30.

Melléklet a Közgyűlés 155/2016. (VI.23.) határozatához

Nyilvántartási szám: ______________

CÉloKmÁNY

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

2. A beruházás megnevezése, jellege: 

 

az Érdi Szivárvány Óvoda Fenyves-Parkvárosi Tagóvodájának építése 

A megvalósítása során felmerülő tevékenységek: 

 – Engedélyes tervek
 – Kiviteli tervek, tervezői művezetés
 – Közbeszerzési (csak hatósági) díjak
 – Kivitelezés 
 – Közműfejlesztés
 – Független műszaki ellenőr
 – Nyilvánosság
 – Informatikai és telekommunikációs rendszer
 – Hatósági díjak
 – Eszközbeszerzés
 – Épületkerámiák

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása A Szivárvány Óvoda Fenyves-Parkvárosi Tagóvodájának építésének in-
dokoltsága: A Fenyves-Parkvárosi terület óvodai intézménnyel nem el-
látott, holott a területen jellemzően családos, kisgyermekes lakosság él. 
A városban jelenleg is mutatkozik óvodai férőhelyhiány, valamint az óvo-
dai ellátást biztosító intézményeink férőhelyei maximálisan ki vannak 
használva, emiatt indokolt egy új 4 csoportos óvoda építése, mely a hatá-
lyos jogszabályoknak megfelel.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ sze-
rinti besorolása:

Az új intézmény a 936 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú területen épül. 
A 2016. május 1-től hatályos HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besoro-
lású terület. 

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a be-
ruházás műszaki leírása, és  a  választott műszaki megoldások in-
doklása:  

1. számú mellékletként csatolásra kerül a Műszaki leírás.
A meglévő üres, dombos területen az új épületben 4 db 60 m2-es cso-
portszoba kerül kialakításra. A tervezett épületben valamennyi funkció 
(tornaterem, orvosi szoba, öltözők, elkülönítő, nevelőtestületi szoba, 
stb.) biztosítottá válik. Az új óvoda alapterülete nettó 828,15 m2.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előké-
szítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési 
költségek)

– a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecs-
lés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Engedélyes terv 7 302 500 Ft 
Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 9 906 000 Ft
Közbeszerzés: 320 000 Ft 
Kivitelezés 289 815 638 Ft 
Független műszaki ellenőr 3 500 000 Ft 
Közműfejlesztés 6 000 000 Ft
Eszközbeszerzés: 33 984 605 Ft
Nyilvánosság 1 500 000 Ft 
Informatika és telekommunikációs rendszer 3 000 000 Ft
Hatósági díjak 250 000 Ft
Épületkerámiák 250 000 Ft
Költségbecslés módja: tervezői költségvetés

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: Európai Uniós forrás: VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermekeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati konstrukció 100%-
os támogatási intenzitású.

Várhatóan igényelt összeg: 300 000 000 Ft.

modern Városok Program keretén belül:
 – Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 

1003/2016 (I.13.) Korm. határozat alapján megkötött Támoga-
tói okirat terhére: 10 000 000 Ft. 

 – A Modern Városok Program keretében Magyarország Kor-
mánya és  a  megyei jogú városok önkormányzatai között első 
ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő 
intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat ter-
hére: 38 526 243 Ft

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. és 2016. évi költség-
vetésének terhére: 7 302 500 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:  – A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
 – Az  önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól 

szóló 2/2016. számú polgármesteri utasítás.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szüksé-
ges hatósági engedélyek stb.) 

Önkormányzati saját ingatlan. 

10. A  beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, 
előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az elő-
készítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:
 – Tervdokumentáció (engedélyes) készítése 7 302 500 Ft
 – Kiviteli tervdokumentáció készítése 9 906 000 Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás 

várható hatása az infrastruktúra terhelésére 
Az ingatlan nem közművesített.

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

Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda.

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok 

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezés-
sel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó 
adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2017. évben.

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok 

fedezetének biztosítása 

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje) A projekt lezárását követően számolható ki.

Záradék: Érd megyei Jogú Város Közgyűlése a 155/2016. (VI.23.) határozatával jóváhagyta. 
Érd, 2016. június 23.

T. mészáros andrás
          polgármester
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III. MellékletekVI. éVfolyaM 10. száM – 2016. júnIus 30. VI. éVfolyaM 10. száM – 2016. júnIus 30.

Melléklet a Közgyűlés 156/2016. (VI.23.) határozatához

Nyilvántartási szám: ______________

CÉloKmÁNY

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

2. A beruházás megnevezése, jellege: 
 

az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése 
A megvalósítása során felmerülő tevékenységek: 

 – Engedélyes tervek
 – Kiviteli tervek, tervezői művezetés
 – Közbeszerzési (csak hatósági díjak)
 – Kivitelezés 
 – Közműfejlesztés
 – Független műszaki ellenőr
 – Nyilvánosság
 – Informatikai és telekommunikációs rendszer
 – Hatósági díjak
 – Eszközbeszerzés
 – Épületkerámiák

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása: Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítésének indokolt-
sága:
A vonatkozó rendeletek és előírások szerint a Fácán Tagóvoda 1979-
ben épült FORFA épülete műszakilag elavult, elhasználódott. A neve-
lési-oktatási intézmények működéséről és  a  köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú 
mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt helyisé-
gek kialakítása minimum követelményeinek sem felel meg az  épület. 
Az akadálymentesség nem biztosított.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ 
szerinti besorolása:

Az új intézmény a 18223/1 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú terüle-
ten épül. A 2016. május 1-jétől hatályos HÉSZ szerint az intézmény 
Vt-2/Z besorolású terület.

5. A  beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), 
a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások 
indoklása:  

1. számú mellékletként csatolásra kerül az Építészeti műleírás.
A meglévő üres, sík területen az új épületben 5 db 60 m2-es csoport-
szoba kerül kialakításra. A tervezett épületben valamennyi funkció biz-
tosítottá válik. Az újjáépített óvoda alapterülete nettó 870,1 m2.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve leg-
alább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, áru-
beszerzések, és építési költségek összegét);
– a  költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki érték-
becslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)  

Engedélyes terv 9 518 650 Ft 
Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 9 906 000 Ft
Közbeszerzés: 320 000 Ft 
Kivitelezés 295 659 980 Ft 
Független műszaki ellenőr 3 500 000 Ft 
Közműfejlesztés 5 000 000 Ft
Eszközbeszerzés: 22 000 000 Ft
Nyilvánosság 1 500 000 Ft 
Informatika és telekommunikációs rendszer 2 000 000 Ft
Hatósági díjak 50 000 Ft
Épületkerámiák 250 000 Ft

 – a költségbecslés módja: tervezői költségvetés

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: Európai Uniós forrás: VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermekeket nevelő szü-
lők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati konstrukció 
100%-os támogatási intenzitású.
Igényelt összeg: 300 000 000 Ft.
modern Városok Program keretén belül:

 – Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról 
szóló 1003/2016 (I.13.) Korm. határozat alapján megkötött 
Támogatói okirat terhére: 10 000 000 Ft. 

 – A Modern Városok Program keretében Magyarország Kor-
mánya és  a  megyei jogú városok önkormányzatai között első 
ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüg-
gő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat 
terhére: 30 185 980 Ft

Érd megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésé-
nek terhére: 9 518 650 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése: – A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
– Az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 
2/2016. számú polgármesteri utasítás. 

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.): Önkormányzati saját ingatlan.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, 
előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az elő-
készítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:
– Tervdokumentáció (engedélyes) készítése 9 518 650 Ft
– Kiviteli tervdokumentáció készítése 9 906 000 Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás 
várható hatása az infrastruktúra terhelésére: 

Az ingatlan nem közművesített.

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

Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda.

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadá-
sának várható időpontja:

Tervezett átadás 2017. évben.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése: Érd Megyei Jogú Város költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje: A projekt lezárását követően számolható ki.

Záradék: Érd megyei Jogú Város Közgyűlése a 156/2016. (VI.23.) határozatával jóváhagyta. 
Érd, 2016. június 23.

T. mészáros andrás
          polgármester
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III. MellékletekVI. éVfolyaM 10. száM – 2016. júnIus 30. VI. éVfolyaM 10. száM – 2016. júnIus 30.

Melléklet a Közgyűlés 158/2016. (VI.23.) határozatához

Nyilvántartási szám: ______________

CÉloKmÁNY

1. A beruházó megnevezése és címe: 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege: az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda, az Érdi Kin-
cses Óvoda és az apró Falva Bölcsőde energetikai felújítása 

A megvalósítása során felmerülő tevékenységek: 
 – Közbeszerzési (csak hatósági) díjak
 – Kivitelezés
 – Projektmenedzsment 
 – Független műszaki ellenőr
 – Nyilvánosság
 – Előzetes épületenergetikai felmérés és  az  alapján Energe-

tikai Tanúsítvány készítése a jelenlegi és a felújítást követő 
állapotról

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása Mind az  Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda, mind 
az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épülete az 1980-as 
években épült, az  akkori kor követelményeinek megfelelően, ami 
mára elavult és  energetikai szempontból nem hatékony. Egyedül 
az Érdi Kincses Óvoda épületén történt felújítás. Az Épületenergeti-
kai Tanúsítvány alapján az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tag-
óvodája II (rossz) besorolású, míg az Érdi Kincses Óvoda és Apró 
Falva Bölcsőde épületegyüttese JJ (kiemelkedően rossz) besorolású. 
A felújítást követően mindkét épület vonatkozásában az elérni terve-
zett energetikai besorolás DD (korszerűt megközelítő). 

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ 
szerinti besorolása:

Az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda a 15803 hrsz.-
ú, önkormányzati tulajdonú területen található. A  2016. május 
1-jével hatályba lépett HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besoro-
lású terület.

Az  Érdi Kincses Óvoda és  Apró Falva Bölcsőde a  22552/18 
hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen található. A 2016. má-
jus 1-jén hatályba lépett HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 beso-
rolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), 
a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások 
indoklása:  

Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde esetében: 642 m2 
nyílászárócsere, 1624 m2 lapostető szigetelés, 1391 m2 külső fal-
szerkezet hőszigetelés, 150 m2 lábazati hőszigetelés.

Az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda esetében: 
404 m2 nyílászárócsere, 1688 m2 lapostető szigetelés, 1794 m2 kül-
ső falszerkezet hőszigetelés, 299 m2 lábazati hőszigetelés.

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

előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árube-
szerzés, építési költségek)

 – a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki ér-
tékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)  

Közbeszerzés: 160 000 Ft 

Kivitelezés 239 141 403 Ft 

Projektmenedzsment 3 600 000 Ft

Független műszaki ellenőr 4 953 000 Ft 

Nyilvánosság 300 000 Ft 

Előkészítés költsége: 1 143 000 Ft

Összesen: 249 297 403 Ft
 –  a költségbecslés módja: műszaki értékbecslés

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével: Európai Uniós forrás: KEHOP-5.2.9 kódszámú Önkormányzati 
épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiafor-
rás hasznosítására a  Közép-magyarországi régióban című pályá-
zati konstrukció 100%-os támogatási intenzitású, maximálisan 
igényelhető összeg: 250 000 000 Ft.

Várhatóan igényelt összeg: 249 297 403 Ft.

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:  – A  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.)

 – Az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabálya-
iról szóló 2/2016. számú polgármesteri utasítás. 

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szük-
séges hatósági engedélyek stb.) 

Önkormányzati saját ingatlan. 

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, 
előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve 
az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés 
költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:
 – Épületenergetikai felmérés és az abból készült Épületener-

getikai Tanúsítvány elkészíttetése a jelenlegi és a felújítást 
követő várható állapotról: 1 143 000 Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás 

várható hatása az infrastruktúra terhelésére 
Az ingatlan közművesített.

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

Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda és bölcsőde.

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

Tervezett átadás 2017. évben.

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása Érd Megyei Jogú Város költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje) A projekt lezárását követően számolható ki.

Záradék: Érd megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2016. (VI.23.) határozatával jóváhagyta. 
Érd, 2016. június 23.

T. mészáros andrás
          polgármester

4



Érdi Közlöny

30 31

III. MellékletekVI. éVfolyaM 10. száM – 2016. júnIus 30. VI. éVfolyaM 10. száM – 2016. júnIus 30.

1. sz. melléklet a Közgyűlés 167/2016. (VI.23.) határozatához

okirat száma: M/668770/2/2016.

mÓDoSíTÓ oKIraT

Az Érdi Szivárvány Óvoda Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2016. január 28. napján kiadott 
E/668770/1/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, 
a …/2016. (VI.23.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

1. az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.3 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

feladatellátási hely megnevezése
tagozat 
megjelölése

maximális gyermek-, 
tanulólétszám

1 Érdi Szivárvány Óvoda 310 fő

2 Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája 142 fő

3 Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája 210 fő

4 Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája 86 fő

5 Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája 224 fő

Jelen módosító okiratot 2016. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Érd, 2016. június 23.

P.H.

T. mészáros andrás
          polgármester
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2. sz. melléklet a Közgyűlés 167/2016. (VI.23.) határozatához

okirat száma: E/668770/2/2016.

alaPíTÓ oKIraT 
mÓDoSíTÁSoKKal EGYSÉGES SZErKEZETBE FoGlalVa

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Érdi Szivárvány Óvoda alapító okiratát a kö-
vetkezők szerint adom ki:

1. a költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Érdi Szivárvány Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.

1. a költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

1.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1986.01.01.

1.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

1.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

1.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

2. a költségvetési szerv irányítása, felügyelete

2.1. A költségvetési szerv irányító szervének

2.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

2.2. A költségvetési szerv fenntartójának

2.2.1.  megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

3. a költségvetési szerv tevékenysége

3.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás

3.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 851020 Óvodai nevelés
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A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás. Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik 
megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/ vagy integrálha-
tó beszédfogyatékosak. Azok az  integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek 
az Érdi Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában fejleszthetők. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, 
akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében) a Kisfenyves Tagóvodában fejleszthetők. Azok az integrálha-
tó, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában fejleszthetők. 
Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. A halmozottan hátrányos helyzetű 
(HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása.

3.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési 
szerv számára kijelölt körzethatár szerint. 

4. a költségvetési szerv szervezete és működése

4.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás 
útján kerül kiválasztásra és megbízása határozott időtartamra történik. A költségvezetési szerv vezetőjét Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere gyakorolja.

4.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

5. a köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

5.1. A köznevelési intézmény

5.1.1. típusa: óvoda

5.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás

5.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. 
A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szerv: Intézményi Gondnokság, székhelye: 2030 Érd Budai 
út. 14.

5.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

tagintézmény megnevezése tagintézmény címe

1 Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája 2030 Érd, Erkel utca 4.

2 Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája 2030 Érd, Gyula utca 33-37.

3 Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája 2030 Érd, Tárnoki út 58-62.

4 Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája 2030 Érd, László tér 1.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

feladatellátási hely megnevezése
tagozat 
megjelölése

maximális gyermek-, 
tanulólétszám

1 Érdi Szivárvány Óvoda 310 fő

2 Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája 142 fő

3 Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája 210 fő

4 Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája 86 fő

5 Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája 224 fő

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe
ingatlan helyrajzi 

száma
vagyon feletti rendelkezés joga vagy 
a vagyon használati joga

az ingatlan funkciója, célja

1 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. 3232

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló ön-
kormányzati rendelet szerint

óvoda

2 2030 Érd, Erkel utca 4. 15239

Érd Megyei Jogú város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló ön-
kormányzati rendelet szerint

óvoda

3 2030 Érd, Gyula utca 33-37. 13929

Érd Megyei Jogú város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló ön-
kormányzati rendelet szerint

óvoda

4 2030 Érd, Tárnoki út 58-62. 10737

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló ön-
kormányzati rendelet szerint

óvoda

5 2030 Érd, László tér 1. 15803

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló ön-
kormányzati rendelet szerint

óvoda

Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 2014. május 29. napján kelt 
154/2014. (V.29.) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Érd, 2016. június 23.
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) be-
kezdése alapján a  Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt szövege megfelel az  alapító okiratnak az  Érdi Szivárvány Óvoda 2016. június 23 napján 
kelt,…………………………………………..napjától alkalmazandó M/668770/2/2016. okiratszámú módosító okirat-
tal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: 

P.H.

Magyar Államkincstár

4

Melléklet a Közgyűlés 176/2016. (VI.23.) határozatához

PÁlYÁZaTI FElHíVÁS
Érd megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet
Érd megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

a közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama: Határozott időre, öt évre szól
a munkavégzés helye: 2030 Érd, Budai út 14.
a beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Vezeti az intézményt; 
- Felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, az intézmény törvényes működésének biztosításáért;
- Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági területének minden területét;
- Gondoskodik a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész aktualizálásáról.

a munkakörhöz kapcsolódó főbb tevékenységi körök: A  költségvetési szerv vezetője felelős a  közfeladatok jog-
szabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv 
vezetéséért, irányításáért és a hozzá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásáért.
Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet, illetve az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénz-
ügyi-gazdasági feladatait ellátó költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabá-
lyairól szóló 19/2009. (III.06.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság;
- Cselekvőképesség;
- Büntetlen előélet;
- Felsőoktatásban szerzett közgazdász, üzemgazdász végzettség;
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
- Költségvetési gazdálkodásban szerezett legalább öt éves szakmai tapasztalat;
- Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkal-

mazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

a pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Költségvetési szerv vezetése terén szerzett legalább öt év vezetői tapasztalat; 
- Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség;
- KIRA program ismerete;
- Gordiusz pénzügyi számviteli program ismerete;
- Magyar államkincstár által üzemeltetett KGR program ismerete.

a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz;
- Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program;
- Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
- Iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány egyszerű másolata;
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- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

- A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.

a pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 31.

a pályázat benyújtásának módja: 
–  A pályázatot postai úton, a mellékletekkel együtt három nyomtatott példányban Érd Megyei Jogú Város Polgármes-

tere címére (2030 Érd, Alsó u. 1.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat számát: 14/934/14/2016, 
valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezető”.

–  személyesen: dr. Kertész Orsolya személyzeti csoportvezető, 2030 Érd, Alsó u. 1. 116. iroda
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Péterfia Krisztina nyújt a 06-23-522-366-os telefonszámon.

a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 
bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve 
a pályázati határidő lejártát követő első ülésen dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői meg-
bízásról.

a pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 29.

az álláshely betölthető: 2016. október 01.

a pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
            www.erd.hu – 2016. június 29.
 Érdi Újság

a munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A közalkalmazotti jogviszony három hónapos próbaidő-
vel, határozatlan időre szól. 

4

Melléklet a Közgyűlés 180/2016. (VI.23.) határozatához

 

Iktatószám Megítélt támogatás Kifizetett Fizetendő
Visszautalt/ vissza-

utalandó
Iktatószám

Megítélt 
támogatás Kifizetett Fizetendő

Visszautalt/ vissza-
utalandó

Iktatószám
Megítélt 

támogatás Kifizetett Fizetendő
Visszautalt/ vissza-

utalandó
Iktatószám Megítélt támogatás Kifizetett Fizetendő

Visszautalt/ vissza-
utalandó

Iktataószám Megítélt támogatás Kifizetett Fizetendő
Visszautalt/ vissza-

utalandó
Iktatószám Megítélt támogatás Kifizetett Fizetendő

Visszautalt/ vissza-
utalandó

Megítélt támogatás Kifizetett Fizetendő
Visszautalt/ vissza-

utalandó

1. Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 13/20222/22/15 100 000 Ft 97 590 Ft 13/1981/13/15 150 000 Ft 150 000 Ft 250 000 Ft 247 590 Ft 0 Ft 0 Ft

2. Alsó utcaiak és környékbeliek Baráti Köre 13/20222/28/15 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft 0 Ft

3. Baba-Mama Klub 03/9592/13/15 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft 0 Ft 0 Ft

4. Barátkozzunk Nyugdíjas Klub 03/9592/19/15 26 000 Ft 26 000 Ft 13/20222/37/15 50 000 Ft 50 000 Ft 76 000 Ft 76 000 Ft 0 Ft 0 Ft

5. Béket-Barátság Nyugdíjas Klub 03/9592/16/15 70 000 Ft 70 000 Ft 13/20222/21/15 50 000 Ft 50 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 0 Ft 0 Ft

6. Bolyai Diákönkormányzat 03/9592/18/15 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 0 Ft 0 Ft

7. Bolyai János Alapítvány Diáksportkör
13/19812/19,20/15  
(2db)

200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft

8. Bolyai János Nyugdíjas Pedagógus Klub 03/9592/5/15 45 000 Ft 45 000 Ft 13/20222/15 50 000 Ft 50 000 Ft 95 000 Ft 95 000 Ft 0 Ft 0 Ft

9. Bolyai Kisiskolás Tanács
13/19812/17,18/15 
(2db)

210 000 Ft 210 000 Ft 210 000 Ft 210 000 Ft 0 Ft 0 Ft

10. Bonton TSE 13/20222/7/15 150 000 Ft 150 000 Ft 13/19812/4/15 150 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft

11. Cimbora Klub 13/20222/31/15 100 000 Ft 100 000 Ft 13/19812/11/15 100 000 Ft 100 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft

12. Csuka Zoltán Nyugdíjas Klub 03/9592/15/15 30 000 Ft 30 000 Ft 13/20222/15/15 50 000 Ft 50 000 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft 0 Ft 0 Ft

13. EB-DORÁDO Egyesület 13/19812/6/15 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

14. Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub 03/9592/11/15 70 000 Ft 70 000 Ft 13/20222/8/15 50 000 Ft 50 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 0 Ft 0 Ft

15. Életmód Nyugdíjas Klub 03/9592/17/15 25 000 Ft 25 000 Ft 13/20222/25/15 50 000 Ft 50 000 Ft 75 000 Ft 75 000 Ft 0 Ft 0 Ft

16. Emberi Hang Alapítvány 03/13749/6/2015 250 000 Ft 250 000 Ft 13/19812/8/15 150 000 Ft 150 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 0 Ft 0 Ft

17. Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 13/20222/3/15 210 000 Ft 210 000 Ft 13/19812/3/15 150 000 Ft 150 000 Ft 360 000 Ft 360 000 Ft 0 Ft 0 Ft

18. Érdi "Igraj Kolo" Rác Tánccsoport 13/20222/30/15 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

19. Érdi Bukovinaiai Székely Népdalkör 13/20222/19/15 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft 0 Ft

20. Érdi Gimnázium Alapítvány 13/20222/39/15 100 000 Ft 100 000 Ft 13/19812/15/15 250 000 Ft 250 000 Ft 350 000 Ft 350 000 Ft 0 Ft 0 Ft

21. Érdi Hendikep Futókör 13/19812/1/15 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

22. Érdi Kamarazenekar Egyesülete 13/20222/34 270 000 Ft 270 000 Ft 270 000 Ft 270 000 Ft 0 Ft 0 Ft

23. Érdi Motoros Egyesület 03/13749/5/2015 100 000 Ft 100 000 Ft 13/19812/12/15 70 000 Ft 70 000 Ft 170 000 Ft 170 000 Ft 0 Ft 0 Ft

24. Érdi Védőnők Klubja 03/9592/14/15 78 000 Ft 78 000 Ft 78 000 Ft 78 000 Ft 0 Ft 0 Ft

25. Érdli Lengyel-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 13/20222/24/15 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

26. Érdligeti Református Templom Alapítvány 13/19812/10/15 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

27. Fészek Gyermekvédő Egyesület 13/19812/16/15 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft 0 Ft

28.
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
Mozgás és Műv.

13/19812/22/15 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

29.
Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
GimnáziumTerm.Tud.Munkaközössége

4/19487/4/2015 250 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 0 Ft 0 Ft

30. Gárdonyi Iskola Szülői Szervezete 03/13749/7/2015 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft 0 Ft

31. Gyermekünk Álmaiért Alapítvány 03/13749/9/2015 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

32. Harmónia Vegyeskar Egyesület 13/20222/36/15 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft 0 Ft

33. Hétszínvirág Alapítvány 03/9592/13/15 50 000 Ft 50 000 Ft 13/20222/10/15 100 000 Ft 100 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft 0 Ft

34. Hóangyal Alapítvány 13/20222/29/15 150 000 Ft 150 000 Ft 13/19812/9/15 150 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft

35. Irodalomkedvelők Klubja 13/20222/11/15 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

36. JKA Garyokaku Dojo 13/19812/21/15 400 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 0 Ft 0 Ft

37. Kertbarát Kör 4/7613/3/2015 180 000 Ft 177 224 Ft 180 000 Ft 177 224 Ft 0 Ft 0 Ft

38. Magyar Földrajzi Múzeum Múzemb.K 13/20222/32/15 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

39. Mátyás Király Alapítvány 13/20222/13/15 100 000 Ft 100 000 Ft 13/19812/5/15 150 000 Ft 150 000 Ft 250 000 Ft 250 000 Ft 0 Ft 0 Ft

40. Nyugdíjas Pedagógus Klub 03/9592/6/15 40 000 Ft 40 000 Ft 13/20222/2/15 50 000 Ft 50 000 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft 0 Ft 0 Ft

41. Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub 03/9592/12/15 100 000 Ft 100 000 Ft 13/20222/9/15 50 000 Ft 50 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft 0 Ft

42. Petőfi Nyugdíjas Klub 03/9592/7/15 48 000 Ft 48 000 Ft 13/20222/4/15 50 000 Ft 50 000 Ft 98 000 Ft 98 000 Ft 0 Ft 0 Ft

43. Poly-Art Alapítvány 13/20222/40/15 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

44. Rosenbrücke Énekkar 13/20222/35/15 180 000 Ft 180 000 Ft 180 000 Ft 180 000 Ft 0 Ft 0 Ft

45. Rozmaring Kórus 13/20222/16/15 180 000 Ft 180 000 Ft 180 000 Ft 180 000 Ft 0 Ft 0 Ft

46. Sasvárosi Nyugdíjas Klub 03/9592/8/15 38 000 Ft 38 000 Ft 13/20222/5/15 50 000 Ft 50 000 Ft 88 000 Ft 88 000 Ft 0 Ft 0 Ft

47. Sport Iskola Alapítvány 13/20222/33/15 150 000 Ft 150 000 Ft 13/19812/23/15 400 000 Ft 400 000 Ft 550 000 Ft 550 000 Ft 0 Ft 0 Ft

48. Szirmok Női Kar 13/20222/23/15 180 000 Ft 180 000 Ft 180 000 Ft 180 000 Ft 0 Ft 0 Ft

49. Szivárvány baba-mama Kör 13/20222/44/15 80 000 Ft 80 000 Ft 13/19812/25/15 100 000 Ft 100 000 Ft 180 000 Ft 180 000 Ft 0 Ft 0 Ft

50. Tusculanum Alapítvány 13/20222/12/15 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft 0 Ft

51. Tusculanum Nyugdíjas Klub 03/13749/2/2015 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft 0 Ft

52. Vincellér Alapítvány 13/20222/20/15 150 000 Ft 150 000 Ft 13/19812/24/15 150 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft

53. Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány 13/20222/38/15 50 000 Ft 50 000 Ft 13/19812/14/15 150 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft

54. Zrínyi Ilona Nyugdíjas Klub 03/9592/9/15 40 000 Ft 40 000 Ft 13/20222/6/15 50 000 Ft 49 000 Ft 90 000 Ft 89 000 Ft 0 Ft 0 Ft

55. Éltető Értékeinkért Egyesület 13/20222/27/15 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

56. Érdi Magtár hagyományőrző Egyesület 13/20222/18/15 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

430 000 Ft 427 224 Ft 0 Ft 0 Ft 750 000 Ft 750 000 Ft 0 Ft 0 Ft 750 000 Ft 750 000 Ft 0 Ft 0 Ft 4 000 000 Ft 3 996 590 Ft 0 Ft 0 Ft 3 480 000 Ft 3 480 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9 410 000 Ft 9 403 814 Ft 0 Ft 0 Ft
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