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I. RendeletekVII. éVfolyam 5. szám – 2017. máRcIus 29. VII. éVfolyam 5. szám – 2017. máRcIus 29.

1. melléket a 10/2017. (III.23.) önkormányzati rendelethez

1. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 
15. sora helyébe az alábbi rendelkezés lép:

15. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke:

a.) Az eddigi tevékenység részletes leírása  oldal

b.) A tervezett program, tevékenység részletes bemutatása:  oldal

c.) A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése:  oldal

d.) Bírósági bejegyzés másolata (jogi személy esetén)  oldal

e.) Alapszabály, illetve alapító okirat másolata (jogi személy esetén)  oldal

f.) Polgári jogi társasági szerződés (civil társaság esetén)  oldal

g.) A rendelet 4. § (1) a.) pontja szerinti pályázó esetén a rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti köztartozás igazolás vagy nyilatkozat.  db

h.) Önálló bankszámlával nem rendelkező pályázó és a támogatás fogadására megbízott szervezet megállapodása  oldal

i.) Nem helyi szinten benyújtott pályázat esetén az elnyert támogatást igazoló támogatási szerződés  oldal

j.) Működési támogatás igénylése esetén a felhasználás céljának részletes leírása oldal

k.)  A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat db
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ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

10/2017. (III.29.) 
önkormányzati rendelete

a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról 
szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:
1. § a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról 
szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továb-
biakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendel-
kezés lép:
„2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1.  civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilván-

tartásba vett egyesület és az alapítvány;
2.  civil társaság: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil társaság. 
(2) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az Önkor-
mányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, 
közoktatási megállapodás, közművelődési megállapo-
dás alapján átvállaló civil szervezetek feladatellátásá-
ra. Ugyancsak nem terjed ki a rendelet hatálya a pár-
tokra, munkaadói és  munkavállalói érdekképviseleti 
szervezetekre, kölcsönös biztosító egyesületekre, egy-
házakra, valamint a helyi sportrendelet alapján támo-
gatásban részesülő szervezetekre, a közalapítványokra 
és a pártalapítványokra.”

2. § a  rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alapján támogatásban részesíthető:]
 ,,b) azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező civil 
társaság, amely a polgári jogi társasági szerződésében meg-
határozott közösségi célú tevékenységet ténylegesen végzi, 
és az ügyek vitelére és a tagság képviseletére valamely tagját 
feljogosította;”

3. § a rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

,,13. § (4) A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályá-
zat benyújtásával, a pályázat (ide értve a nem helyi szinten 
kiírt pályázatokat is) kiírását követő legkésőbb 1 éven belül 
megvalósítandó programokra igényelheti az (5) bekezdés-
ben foglaltak kivételével. Pályázni a  2. számú mellékletként 
szereplő pályázati adatlap benyújtásával az abban meghatáro-
zott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon 
civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a program-
hoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok kö-
zül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt, az alapító 
okiratot, a polgári jogi társasági szerződést valamint a köztar-
tozás-igazolást vagy nyilatkozatot tárgyévben csak a  legelső 
pályázatához kell csatolnia.”
4. § a rendelet 13. § (9) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

,,13.§ (9) Az  önálló bankszámlával nem rendelkező civil 
társaság pályázónak pályázatában a  támogatási összeg foga-
dására megbízott szervezetet kell megjelölnie, aki a saját bank-
számláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvez-
ményezett részére biztosítja.”
5. § a rendelet 2. melléklete jelen rendelet 1. mellék-
lete szerint módosul.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester    

A Közgyűlés elfogadta a 2017. március 23-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2017. március 29.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

4



Érdi Közlöny

4 5

I. RendeletekVII. éVfolyam 5. szám – 2017. máRcIus 29. VII. éVfolyam 5. szám – 2017. máRcIus 29.

ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

14/2017. (III.29.) 
önkormányzati rendelete

az Érd megyei Jogú Város fenntartásában működő 
szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó 

közalkalmazottak juttatásainak szabályairól 
szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

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. § az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő 
szociális és  gyermekjóléti intézményekben dolgozó 
közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 
17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet (a további-
akban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelke-
zés lép:
„2. § Az  önkormányzati fenntartású intézmények vezetői 
csak e Rendelet által biztosított keretek között jogosultak kol-
lektív szerződésben vagy vezetői intézkedésben az intézmény 
közalkalmazottait érintő pénzügyi kötelezettséget vállalni.”
2. § a rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„4. § A fenntartó munkahelyi pótlék címén biztosítja a Korm. 
rendelet 15. § (6) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelését, gondozását végző kisgyermeknevelő ré-
szére a pótlékalap 25 %-át.”

3. § a rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célra az önkormány-
zat közalkalmazottanként 35.000,- + ÁFA Ft-ot különít 
el. Az intézmények minden évben az adott évre vonatkozó 
költségvetésben jóváhagyott létszám alapján nyújtják be igé-
nyüket a tárgyév költségvetési időszakában.”
4. § a rendelet jelen rendelet 1. számú függeléke sze-
rinti függelékkel egészül ki. 
5. § Hatályát veszti a rendelet:

1. 3.§ (3) bekezdése
2. 5.§-a,
3. 2. számú melléklete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester    

A Közgyűlés elfogadta a 2017. március 23-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2017. március 29.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

13/2017. (III.29.) 
önkormányzati rendelete

az önkormányzat és a lakosság együttműködésében 
megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről 

és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről 
szóló 28/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 31. § (1)- (2) bekezdéseiben, és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § az önkormányzat és a  lakosság együttműködés-
ében megvalósuló út- és  járdaépítések szervezéséről 
és  a  lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről 
szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet (a to-
vábbiakban: rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:

„(2) A  pályázatot a  Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság írja ki minden évben március 
31-éig. Az  ötmillió forint összeghatáron belüli, önkormány-
zati támogatással megvalósuló beruházások esetén a pályá-
zat egész évben kiírható. A pályázatot a város honlapján kell 
megjelentetni, a  közzététel időpontjának a  honlapon való 
megjelenés számít. A pályázatok benyújtásának határidejét 
a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság határozza meg.” 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba. 

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester    

A Közgyűlés elfogadta a 2017. március 23-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2017. március 29.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

4
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VII. éVfolyam 5. szám – 2017. márcIus 29.

Függelék a 14/2017. (III.23.) önkormányzati rendelethez

A fenntartó 
a) munkahelyi pótlék címén biztosítja a Korm. rendelet 

aa) 15. § (2) bekezdésében meghatározott munkakörök után intézményenként a pótlékalap 120%-át,
ab)  15. § (6) bekezdése alapján a  sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző kisgyermeknevelő 

részére a pótlékalap 25 %-át,
ac)  15/A. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet mellékletében meghatározott összegű szociális ágazati összevont 

pótlékot,
ad)  15/B. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet mellékletében meghatározott összegű bölcsődei pótlékot.

b) a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
ba) 141. §-ban meghatározott esetben a 30 % mértékű műszakpótlékot,
bb)143. § (4) bekezdésében meghatározott esetben 100 % mértékű „túlmunka” pótlékot 
bc) 144. § (1) bekezdésében meghatározott 20% mértékű készenléti pótlékot biztosít.

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott esetben 
idegennyelv-tudási pótlékot biztosít.
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ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

52/2017. (III.9.)
h a t á r o z a t a

a NIF Zrt.-vel az állami tulajdonban levő  
út- és csomópontfejlesztések előkészítésére vonatkozó 

együttműködési megállapodás megkötéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 
a  Magyarország Kormánya, és  Érd Megyei Jogú Város 
között létrejött együttműködési megállapodás végrehaj-
tásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 
23.) Korm. határozat 3. c) pontja szerinti, állami tulaj-
donú és kezelésű utakon elvégzendő építési beruházások 
előkészítése érdekében Együttműködési Megállapodást 
köt a NIF Zrt.-vel, ennek érdekében 83,75 millió Ft for-
rást biztosít az előkészítő munkák, tanulmányok, tervek, 
engedélyek elkészítésére.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Együtt-
működési Megállapodás megkötésére.

Az Együttműködési Megállapodásban az Önkormány-
zat számára meghatározott előkészítő feladatok elvégzésé-
hez szükséges forrást az Önkormányzat a 2017. évi költ-
ségvetéséről szóló rendelet általános tartalékának terhére 
biztosítja.
Határidő:  az együttműködési szerződés aláírása –  

30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

53/2017. (III.9.)
h a t á r o z a t a

a VEKoP-6.1.1-15-rD2 azonosítószámú 
„Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 

aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra 
benyújtott támogatási kérelmek elbírálásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  VEKOP-6.1.1-
15-RD2 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati 
felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket az alábbi 
módon bírálja el: 

 – VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00001 „Az érdi Pöt-
töm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése” című pályá-
zatot támogatásra javasolja;

 – VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 „Az Érdi Kin-
cses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesé-
nek felújítása” című pályázatot támogatásra javasolja;

 – VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 „Érd Fenyves-
Parkvárosban új óvoda építése” című pályázatot tá-

mogatásra javasolja;
 – VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00004 „Gyermekellá-

tó kapacitások fejlesztése és bővítése a Hangok Kert-
je Nonprofit Kft-nél” című pályázatot támogatásra 
nem javasolja a következő okokra való tekintettel: 

1. Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának nem része a projekt.
2. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjá-
nak nem része a projekt. 
3. A  Batthyány 2015-2020 Program – az Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlése 196/2015. (IX.24.) számú, Érd 
Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere fejlesz-
tési programjának elfogadásáról szóló határozata – nem 
tartalmazza a projektet.
4. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjá-
ban tett indikátorvállalás tekintetében kisebb mértékben 
járul hozzá az indikátor célértékének teljesítéséhez.

A Közgyűlés felhatalmazza az Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése által a Döntés-előkészítő Bizottságba delegált 
tagot a szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

54/2017. (III.9.)
h a t á r o z a t a

a területi kiválasztási rendszer eljárásrendben 
meghirdetett felhívásokra benyújtott támogatási 

kérelmek jóváhagyásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  VEKOP-6.1.1-
15-RD1 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése” című pályáza-
ti felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket – Érd  
Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Döntés-előkészítő 
Biztosságba delegált tag 2016. október 27-i döntését – az 
alábbi tartalommal hagyja jóvá: 

 – VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 „Az Érdi Szi-
várvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása” 
című pályázat támogatott;

 – VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 „Az Érdi Kin-
cses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése” című 
pályázat támogatott.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
további intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester    
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ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

55/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

a szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó 
közalkalmazottak részére kereset-kiegészítés 

és munkaruha juttatás biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város fenntartásában működő szociális és  gyermekjó-
léti intézményekben dolgozó közalkalmazottak jutta-
tásaihoz a  Szociális Gondozó Központ 2017. évi költ-
ségvetésében meghatározott személyi juttatásokon felül 
11.008.925,- Ft-ot határozott idejű kereset-kiegészítés, 
valamint 3.533.775,- Ft-ot munkaruha juttatás jogcímen 
biztosít.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy a fenti összeg (14.562.700,- Ft) átve-
zetéséről – az általános tartalék terhére – a 2017. évi költ-
ségvetés következő módosítása során intézkedjen.
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

56/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

az ÉTH Kft. üzletrészeinek megvásárlásáról
1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése,  
mint az Érd és  Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a tulajdonostársak-
nak Tárnok Nagyközség Önkormányzatának valamint 
Diósd Város Önkormányzatának az ÉTH Kft. törzs-
tőkéje 10-10%- át kitevő, egyenként 4.000.000,- Ft név-
értékű üzletrészét – vagy ezeknek a  tulajdonosok által 
megvételre felkínált részét – legfeljebb névértéken meg-
vásárolja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy 
a határozat 1. pontjában foglalt döntés szerinti üzletrész 
átruházási szerződéseket aláírja, és a Társaság taggyűlé-
sén az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását 
képviselje.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

57/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

üzletrész megosztásáról, és az Érd és Térsége 
regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás tulajdonába adásáról
1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlé-
se, mint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a törzstőke 80%- át 
kitevő, 32 millió forint névértékű üzletrészét megosztja 
az alábbi üzletrészekre:

1. db 24.000.000,- Ft azaz huszonnégymillió forint
1. db 8.000.000,- Ft azaz nyolcmillió forint.

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlé-
se, mint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a megosztással lét-
rejött a  törzstőke 20%-át kitevő 8 millió forint névér-
tékű üzletrészt térítésmentes átadás jogcímén az Érd 
és  Térsége Regio nális Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társu lás tulajdonába adja Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 19. pont szerinti hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátása céljából.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy 
a  határozat 1. pontjában foglalt döntés végrehajtásához 
szükséges társasági szerződés módosítását – VI.6. pont 
törlését – a Társaság taggyűlésén képviselje, és ezt köve-
tően az üzletrész átruházási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

58/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

az ÉTH Kft. társasági  
szerződésének módosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlé-
se, mint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 
Korlá tolt Felelősségű Társaság tagja hozzájárul a társasá-
gi szerződés olyan tartalmú módosításához, mely szerint 
a felügyelőbizottság tagjait az Érd és Térsége Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás jelö-
li, és  a  felügyelőbizottsági tagok megválasztásánál Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat a Társulással együtt 
szavaz. 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy 
a határozat 1. pontjában foglalt döntést a Társaság tagy-
gyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szer-
ződés módosítását aláírja.
Határidő:  azonnal  
Felelős: T. Mészáros András polgármester

59/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2016. évi 
szakmai beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lako-
ma Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Érdi Galéria 
2016. évi működtetésével kapcsolatos szakmai beszámo-
lóját elfogadja.
Határidő: a döntés továbbítására – 2017. március 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

60/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos  
2016. évi pénzügyi elszámolás elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lako-
ma Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Érdi Galéria 
2016. évi működtetésével kapcsolatos pénzügyi elszámo-
lását elfogadja.
Határidő: a döntés továbbítására – 2017. március 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

61 /2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 
2016. évben a 2012/21/EU bizottsági határozat 
alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámoló 

elfogadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesz-
tési és Szolgáltató Kft. részére 2016. évben a 2012/21/
EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról 
szóló beszámolót elfogadja.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót 
az európai uniós források felhasználásáért felelős minisz-
ternek küldje meg.
Határidő: határozat közlésére 2017. március 30.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

62/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

közterületek elnevezéséről
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42. § 8. pontja, valamint a közterületek elneve-
zéséről és  az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás sza-
bályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet 
10. § (1) bekezdése alapján – az alábbi közterületek elne-
vezéséről dönt:
Vízöntő út: 077/3, 26285/1, 26285/2 hrsz.

Tolmács utca: 0104, 092/4, 098/9, 092/5, 091/141 hrsz.
Délibáb utca: 092/7 hrsz. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés vég-
rehajtásához szükséges eljárást indítsa meg, és a szüksé-
ges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: címregiszterben történő rögzítésre 15 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

63/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

az önkormányzati tulajdonú Érd, Ellenőr u. 2. 
szám alatti, 19152 hrsz.-ú ingatlan ingyenes állami 

tulajdonba adásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata vagyonáról és  a  vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. 
(III.27.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés-
ében foglalt jogkörében eljárva, az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 
52. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szer-
vek elhelyezésének biztosítása céljára, /bíróság-ügyész-
ség/ térítésmentesen a  Magyar Állam tulajdonába adja 
az önkormányzat tulajdonát képező érdi 19152 hrsz.-ú, 
496 m2 nagyságú, 30.000.000 forint értéken nyilvántar-
tott, beépített ingatlanát. 

Az átadásra kerülő ingatlan nem az önkormányzat for-
galomképtelen törzsvagyonába tartozik, hanem az üzleti 
vagyon részét képezi.

A vagyonelem nem szükséges önkormányzati köz-
feladat ellátásához, bevételi előirányzat teljesítéséhez, 
és  a  nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatáro-
zott önkormányzati köznevelési feladatok ellátásához, 
vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához.

A tulajdonjog átruházásával ÁFA fizetési kötelezettség 
nem keletkezik.
Határidő: a Kormányhatározat szerint 
Felelős: T. Mészáros András polgármester

64/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

a 4/2016.(I.28.) határozat visszavonásáról, 
és a magyar Állam tulajdonában álló 03 helyrajzi 

számú kivett forrás-patak megvásárlásáról
I. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezései 
alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kez-
deményezi és  kérelmezi a  Magyar Állam tulajdonában 
és  a  Földművelésügyi és  Vidékfejlesztési Minisztéri-
um Földművelésügyi Hivatala vagyonkezelésében lévő, 
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Érden a 03 helyrajzi számon felvett, kivett forrás-patak 
megnevezésű, 1,0871 hektár területű ingatlan 1/1 tulaj-
doni hányadának megvásárlását. 

Az  ingatlant az Önkormányzat a  Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 11.) pontjaiban meghatározott „helyi kör-
nyezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás” 
feladatainak ellátása érdekében, a vízgazdálkodás körében, 
a víztározó létesítésével kapcsolatos feladatainak ellátására 
kívánja felhasználni.

Az  Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igé-
nyelt ingatlan nem áll védettség alatt. 

Az ingatlan megvásárlásának a pénzügyi fedezetét Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségveté-
séről szóló 3/2017. (II. 15.) rendelet általános tartalékából 
biztosítja.
II. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a 03 hrsz.-ú ingatlan in-
gyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeménye-
zéséről szóló 4/2016.(I.28.) számú határozatát visszavonja. 
Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

65/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb 
vezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázat 

elbírálásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Csuka Zoltán 
Váro si Könyvtár (Érd, Hivatalnok u. 14.) igazgatói, ma-
gasabb vezetői beosztásának ellátásával

2017. április 2-ától 2022. április 1-jéig
Sebestyénné Majchrowska Ewát 

bízza meg.
Sebestyénné Majchrowska Ewa intézményvezető felett 
az egyéb munkáltatói jogkört Érd Megyei Jogú Város 
Polgármestere gyakorolja.

A Közgyűlés az intézményvezető illetményét a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
61. § (1) bekezdés h) pontja – H fizetési osztály 12 fizetési 
fokozat alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 6. számú melléklete alapján illet-
mény összesen: 234.200,- Ft.
Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb veze-
tői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-a, azaz 
100.000,- Ft.
Kjt. 74. § (5) bekezdés a) pontja alapján középfokú 
idegennyelv-tudási pótlék, a  pótlékalap 50%-a, azaz 
10.000,- Ft.

A 150/1992. Korm. rendelet 5. sz. melléklete alapján 
kulturális illetménypótlék, a  pótlékalap 164 %-a, azaz 
32.800,- Ft.
Illetmény mindösszesen: 377.000,- Ft/hó
Határidő: a határozat közlésére azonnal 
Felelős: T. Mészáros András polgármester

66/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Kincses Óvoda alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses 
Óvoda 7/2016. (I.28.) határozattal elfogadott alapító 
okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfo-
gadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okiratot. 
A Közgyűlés felkéri a  Polgármestert, hogy a  módosító 
okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.
Határidő:  a határozat továbbítására – a 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet szerint
Felelős: T. Mészáros András polgármester

67/2017. (III.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 a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegy-
zés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, 
és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Ezzel egyidejűleg 
az Érdi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módo-
sításáról szóló 167/2016. (VI.23.) határozatát vissza-
vonja.

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

68/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondo-
zó Központ 100/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott 
alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő be-
jegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, 

és  elfogadja a  2. számú mellékletben szereplő egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
A Közgyűlés felkéri a  Polgármestert, hogy a  módosító 
okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.
Határidő:  a határozat továbbítására – a 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet szerint
Felelős: T. Mészáros András polgármester

69/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

a járási közlekedésbiztonsági nap megszervezésével 
kapcsolatos támogatói nyilatkozat kiadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért, és kifejezi 
együttműködési szándékát a 2017. évi Érdi Járási Közle-
kedésbiztonsági nap megrendezésével és megszervezésé-
vel összefüggésben.
Határidő: közreműködő szervezet részére történő meg-
küldés: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

70/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott 
TUSCUlaNUm alapítvány részére történő forrás 

átadásról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a  TUS-
CULANUM Alapítvány részére 200.000,- Ft összegű 
támogatást biztosít az Érdi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium középiskolai osztályai tanulmányi 
kirándulásainak céljára.
A támogatás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetésében az Érdi Ifjúsági Önkormány-
zat részére elkülönített keretösszeg terhére kerül bizto-
sításra. 
Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

71/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott 
Polihisztor alapítvány részére történő forrás átadásról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Polihisz-
tor Alapítvány részére 200.000,- Ft összegű támogatást 
biztosít az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szak-
képző Iskolája tanulmányi kirándulásainak céljára.

A támogatás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetésében az Érdi Ifjúsági Önkormányzat 
részére elkülönített keretösszeg terhére kerül biztosításra. 
Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

72/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Ifjúsági Önkormányzat által támogatott 
Vörösmarty mihály Gimnázium alapítvány részére 

történő forrás átadásról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Vörös-
marty Mihály Gimnázium Alapítvány részére 200.000,- 
Ft összegű támogatást biztosít az Érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium középiskolai osztályai tanulmányi 
kirándulásainak céljára.
A támogatás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetésében az Érdi Ifjúsági Önkormány-
zat részére elkülönített keretösszeg terhére kerül bizto-
sításra. 
Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

73/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

a Sportiskola alapítvány támogatásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Sportiskola Ala-
pítvány részére az országos tollaslabda diákolimpián tör-
ténő 30 játékos részvételének költségeire 200.000 forint 
összegű támogatást biztosít.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költség-
vetésében a 16. melléklet K512 során rendelkezésre áll.
Határidő: határozat közlésére: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

74/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

a Cinka Panna Cigány Színház alapítvány 
támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Cinka Panna Ci-
gány Színház Alapítvány részére színházi előadások fi-
nanszírozására 300 000 forint összegű támogatást biz-
tosít.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költség-
vetésében a 16. melléklet K512 során rendelkezésre áll.
Határidő: határozat közlésére: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester
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75/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

művészeti alkotás elhelyezésére vonatkozó döntés 
meghozataláról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Domonkos Béla szob-
rászművész által készített Széchenyi István mellszobrot 
a  Széchenyi téren a  Vörösmarty Mihály Gimnázium 
előtt, a Kossuth Lajos mellszobrot pedig a Kálvin téren 
a Református templom épülete előtti kertben helyezi el. 
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szobrok 
elhelyezéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: a szobrok elhelyezésére – 2017. május 10.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

76/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

a Központi Ügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról

Érd megyei Jogú Város Közgyűlése a központi orvosi 
ügyeleti tevékenységet ellátó INTEr-amBUlaNCE 
Zrt. 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló-
ját elfogadja.
Határidő: a határozat közlésére – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

77/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

a Városfejlesztési, Városüzemeltetési 
és Vagyongazdálkodási Bizottság 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Városfejleszté-
si, Város üzemeltetési és  Vagyongazdálkodási Bizottság 
2016.  évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfo-
gadja.

78/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

a Közrendvédelmi Bizottság 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Közrendvédelmi 
Bizottság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló be-
számolót elfogadja.

79/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi 
és méltatlansági Bizottság 2016. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vagyonnyilatkoza-
ti, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

80/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum 
Tagóvodájának, valamint az Érdi Kincses Óvoda, és az 

apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének II. ütemű 
energetikai felújításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Modern 
Városok Program keretén belül az Érdi Szivárvány Óvo-
da Tusculanum Tagóvoda (2030 Érd, Gárdonyi Géza 
utca 1/b., hrsz.: 15803), valamint az Érdi Kincses Óvoda 
és az Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének (2030 Érd, 
Edit utca 3., hrsz.: 22552/18) II. ütemben meghatározott 
energetikai felújítását, és az ehhez szükséges 25 555 000 
Ft saját forrást biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

81/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

a KEHoP-5.2.9 kódszámú, a „Pályázatos 
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 

települési önkormányzatai számára” című pályázat 
benyújtásáról szóló 131/2016. (V.26.) határozat 

módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
a  KEHOP-5.2.9 kódszámú, az „Pályázatos épületener-
getikai felhívás a  közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára” című pályázati kiírásra tör-
ténő pályázat ben     yújtásáról szóló 131/2016. (V.26.) 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a KEHOP-5.2.9 
kódszámú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a  közép-
magyarországi régió települési önkormányzatai számára” 
című felhívásra pályázatot nyújtott be „Az Érdi Szivárvány 
Óvoda Tusculanum Tagóvoda, továbbá az Érdi Kincses 
Óvoda és az Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének ener-
getikai felújítása” címmel, KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 
azonosítószámmal. Az  Érdi Szivárvány Óvoda Tuscula-
num Tagóvoda (2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b., hrsz.: 
15803), valamint az Érdi Kincses Óvoda és az Apró Falva 
Bölcsőde (2030 Érd, Edit utca 3., hrsz.: 22552/18) energe-

tikai felújítását mindösszesen 254 291 062 Ft összköltséggel 
kívánja finanszírozni, melyből 249  846  062 Ft-ot a  KE-
HOP-5.2.9 kódszámú pályázatból, 4  445  000 Ft-ot pedig 
saját forrásból biztosít.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges in-
tézkedések, nyilatkozatok megtételére.”
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

82/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj 
adományozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által adományozható díjakról 
és  kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati 
rendelet alapján az 

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjat 
2017. évben

Bulik István polgárőr
részére adományozza.
Határidő: a díj átadására – Közgyűlés áprilisi ülése 
Felelős: T. Mészáros András polgármester

83/2017. (III.23.)
h a t á r o z a t a

az Év rendőre Díj adományozásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által adományozható díjakról 
és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati 
rendelet alapján az

Év rendőre Díjat 2017. évben
Kertész Balázs r. főtörzsőrmester 

részére adományozza.
Határidő: a díj átadására – A Közgyűlés áprilisi ülése
Felelős: T. Mészáros András polgármester
 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester    

4
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Melléklet a Közgyűlés 66/2017. (III.23.) határozatához

Okirat száma: E/668648/1/2017.

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 Kincses Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. a költségvetési szerv  
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Érdi Kincses Óvoda

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1 székhelye: 2030 Érd, Edit utca 3.

2. a költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1983.01.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

3. a költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.  megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

4. a költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 851020 Óvodai nevelés

4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás. Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelé-
se, akik megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy 
integrálható beszédfogyatékosak. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fo-
gyatékosak hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában fejleszthetők. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű 
gyermekek, akik értelmi fejlődésben akadályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában 
fejleszthetők. Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. A halmozottan 
hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása. 

4.4. 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

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

5. a költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves ha-
tározott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, 
és menti fel.  Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

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

6. a köznevelési intézményre  
vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.1.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. A pénz-

ügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó szerv: Intézményi Gondnokság, székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.
6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

tagintézmény megnevezése tagintézmény címe
1 Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája 2030 Érd, Kutyavári utca 10.
2 Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája 2030 Érd, Tállya utca 3.
3 Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája 2030 Érd, Fácán köz 35.
4 Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája 2030 Érd, Holló utca 3.
5 Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája 2030 Érd, Felső utca 51.
6 Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája 2030 Érd, Fő utca 12.

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

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, tanulólétszám

1 Érdi Kincses Óvoda 157 fő

2 Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája 297 fő

3 Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája 66 fő

4 Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája 131 fő

5 Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája 81 fő

6 Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája 88 fő

7 Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája 80 fő
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6.4. 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, Edit utca 3. 22552/18
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda

2
2030 Érd, Kutyavári utca 
10.

11934
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda

3 2030 Érd, Tállya utca 3.
20977

21111

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda

4 2030 Érd, Fácán köz 35. 18223/9
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda

5 2030 Érd, Holló utca 3. 17681
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda

6 2030 Érd, Felső utca 51. 22789
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda

7 2030 Érd, Fő utca 12.
23749

23748

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint

óvoda

Kelt: Érd, 2017. március 23.

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 Kincses Óvoda 2017. március 23. napján 
kelt,…………………………………………………………napjától alkalmazandó M/668648/1/2017. okiratszámú mó-
dosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: 

P.H.
Magyar Államkincstár

4

Okirat száma: M/668648/1/2017.

mÓDoSíTÓ oKIraT

az Érdi Kincses Óvoda Érd megyei Jogú Város Közgyűlése által 2016. január 28. napján kiadott 7/2016. (I.28.) 
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 66/2017.(III.23.) határozatra figyelemmel a követ-
kezők szerint módosítom:

1. az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Edit utca 3.

2.  az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves határozott 
időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, és menti fel.  
Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

3. az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

tagintézmény megnevezése tagintézmény címe

1 Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája 2030 Érd, Kutyavári utca 10.

2 Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája 2030 Érd, Tállya utca 3.

3 Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája 2030 Érd, Fácán köz 35.

4 Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája 2030 Érd, Holló utca 3.

5 Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája 2030 Érd, Felső utca 51.

6 Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája 2030 Érd, Fő utca 12.

4. az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6.4. 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, Edit utca 3. 22552/18 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  

és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

2
2030 Érd, Kutyavári 
utca 10.

11934 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda
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3
2030 Érd, Tállya utca 3. 20977

21111

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

4
2030 Érd, Fácán köz 35. 18223/9 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  

és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

5
2030 Érd, Holló utca 3. 17681 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  

és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

6
2030 Érd, Felső utca 51. 22789 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  

és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

7
2030 Érd, Fő utca 12. 23749

23748

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2017. március 23.
P.H.

T. mészáros andrás 
polgármester 

4

Melléklet a Közgyűlés 67/2017. (III.23.) határozatához

Okirat száma: E/668770/1/2017.

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 következők szerint adom ki:

1. a költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Érdi Szivárvány Óvoda

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.

2. a költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1986.01.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

3. a költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

4. a költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 851020 Óvodai nevelés

4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás. Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, 
akik megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/ vagy 
integrálható beszédfogyatékosak. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékos-
sággal élnek az Érdi Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában fejleszthetők. Azok az integrálható, sajátos nevelési 
igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében) a Kisfenyves Tagóvodában fejleszthe-
tők. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a Tusculanum 
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Tagóvodában fejleszthetők. Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. 
A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti fog-
lalkoztatása.

4.4. 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

4..5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költség-
vetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint. 

5. a költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves ha-
tározott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, 
és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

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

6. a köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.1.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. A pénz-

ügyi-gazdasági feladatokat ellátó szerv: Intézményi Gondnokság, székhelye: 2030 Érd Budai út. 14.

6.2. 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, Gárdonyi Géza utca 1/B.

6.3. 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 146 fő
3 Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája 210 fő
4 Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája 100 fő
5 Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája 224 fő

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe
ingatlan hely-
rajzi 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 tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

2 2030 Érd, Erkel utca 4. 15239
Érd Megyei Jogú város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

3 2030 Érd, Gyula utca 33-37. 13929
Érd Megyei Jogú város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

4 2030 Érd, Tárnoki út 58-62. 10737
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

5 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B. 15803
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

Kelt: Érd, 2017. március 23.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekez-
dése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az Érdi Szivárvány Óvoda 2017. március 23. napján 
kelt,…………………………………………………………..napjától alkalmazandó M/668770/1/2017. okiratszámú mó-
dosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: 

P.H.
Magyar Államkincstár

4
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Okirat száma: M/668770/1/2017.

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 67/2017. (III.23.) határozatra 
figyelemmel a következők szerint módosítom:

1. az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.1  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves határozott 
időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, és menti fel.  
Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

2. az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.2. 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, Gárdonyi Géza utca 1/B.

3. az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.4. 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 tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

2 2030 Érd, Erkel utca 4. 15239
Érd Megyei Jogú város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

3 2030 Érd, Gyula utca 33-37. 13929
Érd Megyei Jogú város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

4 2030 Érd, Tárnoki út 58-62. 10737
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

5 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B. 15803
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról  
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2017. március 23.
P.H.

T. mészáros andrás 
polgármester 

4
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Melléklet a Közgyűlés 68/2017. (III.23.) határozatához

Okirat száma: E/566203/1/2017.

alaPíTÓ oKIraT 
mÓDoSíTÁSoKKal EGYSÉGES SZErKEZETBE FoGlalVa

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/a. §-a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító 
okiratát a következők szerint adom ki:

1. a költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Szociális Gondozó Központ
1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Emma utca 7.
1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe

1
Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.

2030 Érd, Enikő utca 2/a
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 206–208.

2 Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
3 Szenvedélybetegek ellátása alacsonyküszöbű szolgáltatás 2030 Érd, Emma utca 8.
4 Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely 2030 Érd, Fehérvári út 89.
5 Nappali Melegedő 2030 Érd, Fehérvári út 91.
6 Családok Átmeneti Otthona 2030 Érd, Nyírfa utca 11.
7 Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ 2030 Érd, Hivatalnok utca 42.
8 Időseket Ellátó Központ 2030 Érd, Topoly utca 2.
9 Idősek nappali ellátása 2030 Érd, Jázmin utca 8.

10 Pöttöm Sziget Bölcsőde 2030 Érd, Aradi utca 7/A.
11 Apró Falva Bölcsőde 2030 Érd, Edit utca 3.

2. a költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye:2030 Érd Alsó utca 1.

3. a költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.

4. a költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
4.1.1. Étkeztetés 57. §(1) bekezdés c) pont és 62. §
4.1.2. Házi segítségnyújtás 57. §(1) bekezdés d) pont és 63. §
4.1.3. Családsegítés 57. §(1) bekezdés e) pont és 64. §
4.1.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 57. §(1) bekezdés f) pont és 65. §
4.1.5.  Közösségi ellátások: 57. §(1) bekezdés g) pont  

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása  65/A. § (2) és (3) bekezdés 
4.1.6. Támogató szolgáltatás: 57. § (1) bekezdés h) pont és 65/C. §
4.1.7. Utcai szociális munka 57. § (1) bekezdés i) pont és 65/E. §
4.1.8.  Nappali ellátások: 57. § (1) bekezdés j) pont és 65/F. § 

Fogyatékos személyek nappali ellátása   65/F. § (1) bekezdés c) pont és 
65/F. § (2) bekezdése

 Idősek nappali ellátása 65/F. § (1) bekezdés a) pont 
Hajléktalanok nappali ellátása                65/F. § (1) bekezdés 

4.1.9.  Ápolást gondozást nyújtó intézmény            57. §(2) bekezdés a) pont  
Idősek otthona 68. § 

4.1.10.  Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény      57. §(2) bekezdés d) pont 
Éjjeli menedékhely 80. § (3) bekezdés e) pont  
Hajléktalan személyek átmeneti szállása 80. § (3) bekezdés f) pont

4.1.11. Szociális foglalkoztatás                                99/B. § 
4.1.12.  Munka-rehabilitáció                                     99/D. §  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:
4.1.13. Gyermekjóléti szolgáltatás                           15. § (2) bekezdés a) pont és 39-40.§
4.1.14.  Gyermekek napközbeni ellátása:                 15. § (2) bekezdés b) pont 

Bölcsőde 41.§(3)bekezdés a) pont, 42.§,42/A.§ 
Házi gyermekfelügyelet 41. §(3) bekezdés d) pont, 44.§

4.1.15.  Gyermekek Átmeneti Gondozása:             15. § (2) bekezdés c) pont  
Családok átmeneti otthona 51. § 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátá-
sok, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

Feladat-ellátási szerződés keretén belül:
Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) részére

 – családsegítés
 – házi segítségnyújtás 
 – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 – fogyatékosok nappali ellátása
 – gyermekjóléti szolgáltatás 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) részére
 – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 – hajléktalanok átmeneti szállása



Érdi Közlöny

26 27

III. MellékletekVII. éVfolyaM 5. száM – 2017. MárcIus 29. VII. éVfolyaM 5. száM – 2017. MárcIus 29.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
3 041232 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás
4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
5 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
6 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
7 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
8 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
9 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

10 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
11 102031 Idősek nappali ellátása
12 102032 Demens betegek nappali ellátása
13 104012 Gyermekek átmeneti ellátása
14 104030 Gyermekek napközbeni ellátása
15 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
16 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
17 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
18 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás
19 104043 Család és gyermekjóléti központ
20 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
21 107015 Hajléktalanok nappali ellátása
22 107016 Utcai szociális munka
23 107030 Szociális foglalkoztatás
24 107051 Szociális étkeztetés
25 107052 Házi segítségnyújtás
26 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
27 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
4.5.1.  Szociális étkeztetés, bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, idősek otthona esetében:  

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
4.5.2.  Házi segítségnyújtás esetében: 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 
Diósd város közigazgatási területe – feladat ellátási szerződés keretében

4.5.3.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, támogató szolgálat esetében: 
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 
Diósd város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében – 
feladat-ellátási szerződés keretében

4.5.4.  Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely esetében: 
Pest Megye közigazgatási területe  
Tárnok nagyközség közigazgatási területe a hajléktalanok átmeneti szállása tekintetében– feladat-ellátási 
szerződés keretében

4.5.5.  Hajléktalanok nappali ellátása esetében: 
Pest Megye közigazgatási területe

4.5.6.  Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetében: 
Érd Megyei Jogú Város, Százhalombatta város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe

4.5.7.  Idősek és fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás valamint munka-rehabilitáció esetében: 
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 
Diósd város közigazgatási területe a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében– feladat-ellátási szerződés 
keretében

4.5.8.  Család- és Gyermekjóléti Szolgálat esetében:  
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 
Diósd város közigazgatási területe – feladat-ellátási szerződés keretében

4.5.9.  Család- és Gyermekjóléti Központ esetében: 
Érdi Járás közigazgatási területe: Érd Megyei Jogú Város, Százhalombatta város, Diósd város, Törökbálint 
város, Tárnok nagyközség, Sóskút és Pusztazámor községek.

4.5.10.  Családok Átmeneti Otthona esetében:  
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5. a költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az annak 
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 
Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves határozott időtar-
tamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb 
munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.
2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Kelt: Érd, 2017. március 23.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  5. § (4) bekezdése 
alapján a  Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a  Szociális Gondozó Központ 2017. március 23. napján kelt, 
……………………………………… napjától alkalmazandó M/566203/1/2017. okiratszámú módosító okirattal vég-
rehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: 

P.H.
Magyar Államkincstár

4
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4.5.3.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, támogató szolgálat esetében: 
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 
Diósd város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében – 
feladat-ellátási szerződés keretében

4.5.4.  Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely esetében: 
Pest Megye közigazgatási területe  
Tárnok nagyközség közigazgatási területe a hajléktalanok átmeneti szállása tekintetében– feladat-ellátási 
szerződés keretében

4.5.5.  Hajléktalanok nappali ellátása esetében: 
Pest Megye közigazgatási területe

4.5.6.  Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetében: 
Érd Megyei Jogú Város, Százhalombatta város és Tárnok nagyközség közigazgatási területe

4.5.7.  Idősek és fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás valamint munka-rehabilitáció esetében: 
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 
Diósd város közigazgatási területe a fogyatékosok nappali ellátása tekintetében– feladat-ellátási szerződés 
keretében

4.5.8.  Család- és Gyermekjóléti Szolgálat esetében:  
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 
Diósd város közigazgatási területe – feladat-ellátási szerződés keretében

4.5.9.  Család- és Gyermekjóléti Központ esetében: 
Érdi Járás közigazgatási területe: Érd Megyei Jogú Város, Százhalombatta város, Diósd város, Törökbálint 
város, Tárnok nagyközség, Sóskút és Pusztazámor községek.

4.5.10.  Családok Átmeneti Otthona esetében:  
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

4. az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az annak 
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 
Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves határozott időtar-
tamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb 
munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2017. március 23. 

P.H.
T. mészáros andrás 

polgármester 
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Okirat száma: M/566203/1/2017.

mÓDoSíTÓ oKIraT

a Szociális Gondozó Központ Érd megyei Jogú Város Közgyűlése által 2016. január 28. napján kiadott, 
E/566203/2/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/a. §-a alapján 
a 68/2017. (III.23.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

1. az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Emma utca 7.
1.2.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe

1 Érdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.
2030 Érd, Enikő utca 2/a.
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 206–208.

2 Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
3 Szenvedélybetegek ellátása alacsonyküszöbű szolgáltatás 2030 Érd, Emma utca 8.
4 Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely 2030 Érd, Fehérvári út 89.
5 Nappali Melegedő 2030 Érd, Fehérvári út 91.
6 Családok Átmeneti Otthona 2030 Érd, Nyírfa utca 11.
7 Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ 2030 Érd, Hivatalnok utca 42.
8 Időseket Ellátó Központ 2030 Érd, Topoly utca 2.
9 Idősek nappali ellátása 2030 Érd, Jázmin utca 8.

10 Pöttöm Sziget Bölcsőde 2030 Érd, Aradi utca 7/A.
11 Apró Falva Bölcsőde 2030 Érd, Edit utca 3.

2. az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátá-

sok, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

Feladat-ellátási szerződés keretén belül:
Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) részére

 – családsegítés
 – házi segítségnyújtás 
 – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 – fogyatékosok nappali ellátása
 – gyermekjóléti szolgáltatás 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) részére
 – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 – hajléktalanok átmeneti szállása

3. az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

4.5.1.  Szociális étkeztetés, bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, idősek otthona esetében:  
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

4.5.2.  Házi segítségnyújtás esetében: 
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 
Diósd város közigazgatási területe – feladat ellátási szerződés keretében
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