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1. melléklet a 26/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények napi nyersanyag költsége 
2017. szeptember 1-jétől 

  (Áfa nélkül Ft-ban)
Intézmény Nyersanyag norma reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora

Bölcsőde 422 109 45 176 91 0

Bölcsődei diétás étkezés 644 178 57 222 186 0

Óvoda 389 0 91 217 82 0

Óvodai diétás étkezés 490 0 114 272 103 0

Általános Iskola alsó tagozat 463 0 102 260 100 0

Általános Iskola alsó tagozat diétás étkezés 583 0 128 328 127 0

Általános Iskola felső tagozat 526 0 112 303 111 0

Általános Iskola felső tagozat diétás étkezés 663 0 142 382 140 0

Középiskola 787 0 213 339 234 0

Középiskolai diétás étkezés 1018 0 268 454 295 0

Időseket ellátó otthon 885 145 145 339 127 127

Időseket ellátó otthon diétás étkezés 1254 218 218 454 182 182

Habilitációs központ 612 0 145 339 127 0

Habilitációs központ diétás étkezés 854 0 218 454 182 0

Alkalmazottak 512 0 91 339 82 0

Alkalmazottak diétás étkezés 691 0 127 454 109 0

Szociális étkezők 339 0 0 339 0 0

Szociális étkezők diétás étkezés 454 0 0 454 0 0

Idősek Klubja 612 0 145 339 127 0

Idősek Klubja diétás étkezés 854 0 218 454 182 0
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ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

26/2017. (VII.13.) 
önkormányzati rendelete

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

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

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatás-
ról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a  gyermekek 
védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  fizetendő személyi térítési díj összegét a  térítési díj 
megfizetésére köteles személy a  tárgyhó tekintetében előre, 
tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig – kivételt képez a böl-
csődei, óvodai személyi térítési díj, ahol utólag, tárgyhót köve-
tő hónap 20. napjáig – köteles megfizetni.”

(2) A Rendelet 22. §-a a következő (7)-(8) bekezdésekkel 
egészül ki:
„(7) A térítési díj megfizetésének lehetséges módjai:

a) a költségvetési szerv vezetője által átadott készpénz-
átutalási megbízás (csekk), 

b) készpénzes befizetés az Intézményi Gondnokság által 
kijelölt befizetési napokon, 

c) banki átutalás, 
d) banki pénztári befizetés,
e) csoportos beszedési megbízás.

(8) Előzetes díjfizetési kötelezettség esetén a számlázás a köz-
nevelési intézményektől beérkezett adatszolgáltatás alapján 
a várható étkezési napok figyelembevételével történik. A hi-
ányzások utólag kerülnek jóváírásra.”
2. § a rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. 
melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2017. szeptember 1. napján lép ha-
tályba.

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester    

A Közgyűlés elfogadta a 2017. július 10-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2017. július 13.

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

201/2017. (VII.10.)
h a t á r o z a t a

az Érd, Erika u. 6. szám alatti, 22284/2 hrsz.-ú 
önkormányzati ingatlan hasznosításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
az  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról 
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet alapján, 
pályázat útján határozatlan időre hasznosításra jelöli ki 
az Érd, Erika u. 6. szám alatti, 22284/2 hrsz.-ú ingatla-
nát. 

PÁlYÁZaTI FElHÍVÁS
Kiíró megnevezése, székhelye: Érd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyűlése 2030 Érd, Alsó utca 1–3. 
(a továbbiakban: kiíró)

Pályázat tárgya: Érd, Erika u. 6. szám alatti 22284/2 
hrsz.-ú, 2240 m2 összterületű, ingatlan-nyilvántartás 
szerint kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
hasznosítása.

az ingatlan adatai: 
Ingatlan-nyilvántartás szerint: kivett, beépítetlen terület 
Területe: 2240 m2, bekerített, közművek az utcáról –sa-
ját költségen, későbbi kártalanítási, kártérítési igény nél-
kül- beköthetők.
Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat szerint Vt-3 tele-
pülésközponti vegyes övezeti besorolású. A HÉSZ 32.§ 
(2) bekezdése szerint az elhelyezhető funkciók köre:
„(2)A településközpont terület övezetében elhelyezhető 
épület- a lakó rendeltetésen kívül

a) igazgatási, iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató – a 31.§ (5) a)-c) terüle-

tek kivételével ipari szolgáltató is,
c) vendéglátó, szállás jellegű,
d) kézműipari,
e) hiteli, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
f) kulturális, közösségi szórakoztató,
g) sport

rendeltetést is tartalmazhat.”

a Kiíró által meghatározott minimális bérleti díj:
a bérleti díj: minimum 120.000.-Ft/hó+ÁFa.
A kaució összege: 240.000,- Ft, melyet a bérleti szerződés 
aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az Önkormányzat 
12001008-00209494-00100001 számú egyszámlájára.

Ingatlanhasználat feltételei, fizetési mód:
a pályázatnak tartalmaznia kell a  hasznosítás rész-
letes leírását. Hasznosítás esetén az ingatlanon állandó 
jellegű épület nem létesíthető, vagy a  pályázó vállalja, 
hogy a bérleti jogviszony megszűnésével, a létesített épü-
letet, építményt – kártérítési, kártalanítási igény nélkül- 
elbontja. 
A hiányzó közműveket, bérlő saját költségén, későbbi 
kártérítési, kártalanítási igény benyújtása nélkül, kiépít-
heti.
a bérleti szerződés időtartama: határozatlan idő, ren-
des felmondási idő: 90 nap. A bérleti díj megfizetése ha-
vonta, a kiállított számlán szereplő határidőben történik.
Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala, Ügyfélszolgálati Iroda (Érd, Alsó utca 3. sz. 
alatti Polgárok Háza).
A pályázatokat zárt borítékban, egy példányban, szemé-
lyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A bo-
rítékra rá kell írni: 

„Ingatlanhasznosítás – Érd, Erika u. 6.”
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), te-
lefonszámát, telefaxszámát,

b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,
c) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás össze-

gét,
d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,
e) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására 

vonatkozó nyilatkozatot.
Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi szemé-
lyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga sze-
rint jogképes szervezet, az  ajánlatnak tartalmaznia kell 
az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy 
cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyil-
vántartásba vételről szóló okiratot, az  aláírásra jogosult 
képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre 
kötelezett.
Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó az ajánlat-
nak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedé-
lyének hiteles másolatát.
Amennyiben az ajánlattevő természetes személy az aján-
latnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.
A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni 
kell a  közöttük létrejött megállapodást és meg kell je-
lölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és 
a  konzorciumi tagokra vonatkozó cégkivonatot, aláírási 
címpéldányt.
A pályázaton csak az vehet részt, aki a pályázatában nyi-
latkozik arról, hogy a  pályázati kiírásnak megfelel, nyi-

latkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes 
személy pályázónál az  érdekeltségi körébe tartozó más 
személynek sem áll fenn tartozása az  önkormányzattal 
vagy adóhatósággal szemben. A Pályázathoz csatolni kell 
a  nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is. (NAV, 
Önkormányzat) 
A Kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Pályázat beérkezésének határideje: 
2017. augusztus 14-én, hétfőn 16 óráig.

Pályázattal kapcsolatos információ:
A pontos információ a  Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoportjánál 
a  06-23-522-362, és a  városi Főépítésznél a  06-23/522-
396-os telefonszámon szerezhető be.

Pályázat eredménytelenné nyilvánítása:
A Kiíró fenntartja a  jogot, hogy a  pályázatot érvényes 
ajánlatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa, illetve 
visszavonja.

Pályázatok felbontásának ideje és helyszíne: 
2017. augusztus 17-én 10 óra 
Polgármesteri Hivatal 
Érd, Alsó u. 1. II. emeleti tárgyaló

a pályázat elbírálásának menete:
A pályázatok felbontásával egyidejűleg Értékelő Bizott-
ság véleményezi a pályázatokat, és javaslatot tesz tulajdo-
nosi döntéshozatalra a kiíró felé. A Közgyűlés az értéke-
lést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.
Több jelentkező esetén előnyt élvez a  magasabb bérleti 
díjat felajánló pályázó. Amennyiben a  felajánlott bérleti 
díj megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő fog-
lalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be. 

Eredményhirdetés módja: 
a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül írásban tör-
ténik.
2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű-
lése a  beérkezett hasznosítási pályázatok értékelésére 
a  Vagyonrendelet 1. mellékletének 21/A pontja alapján 
az alábbi összetételű Értékelési Bizottságot hozza létre:

 – Szabó Béla a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Va-
gyongazdálkodási Bizottság Elnöke,

 – Antunovits Antal önkormányzati képviselő
 – Ágó Mátyás főépítész,
 – Zsákovicsné Békési Henriett Vagyongazdálkodási 

és Vagyon-nyilvántartási Csoportvezető,

 – Szűcs Gábor önkormányzati képviselő.
Határidő: városi honlapon történő megjelenésre: döntést 
követő 5 napon belül
Felelős: T. Mészáros András Polgármester

202/2017. (VII.10.)
h a t á r o z a t a

az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 
és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 

céllal Pest megye területén” című kiírásra benyújtott 
pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról

Érd megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ah-
hoz, hogy az ,,Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának 
és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési cél-
lal Pest megye területén” című felhívásra benyújtott – és 
forrás hiányában elutasításra került – pályázat céljára 
az 1/2017. (I.19.) határozatában biztosított önrész össze-
ge, 64.301.050,- Ft a 2017. évi költségvetésben átcsopor-
tosításra kerüljön a pályázatok benyújtásához szükséges 
előkészítő költségek sorra. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés 
a  Tárnoki út felújítására vonatkozó beruházási célok-
mány elfogadásáról szóló 2/2017. (I.19.) határozatát visz-
szavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

203/2017. (VII.10.)
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 felhívásra 
történő pályázat benyújtásáról szóló 152/2016. 

(VI.23.) határozat módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújítá-
sához szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munka-
vállalási aktivitásának növelése” című felhívásra történő 
pályázat benyújtásáról szóló 152/2016. (VI.23.) határo-
zatát az alábbiak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 
kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási ak-
tivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be 
„Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújí-
tása” címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 azonosí-
tószámmal. Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda 
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felújítását (2030 Érd, Tárnoki út 58-62, hrsz.: 10737) mind-
összesen 260 808 750,- Ft összköltséggel kívánja finanszíroz-
ni, melyből 100 000 000,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszá-
mú pályázatból, 160  808 750,- Ft-ot pedig az  1408/2017. 
(VI.28.) Kormányhatározat terhére biztosít.”
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

204/2017. (VII.10.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítéséhez 
szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 

aktivitásának növelése” című a VEKoP-6.1.1-15 
kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat 

benyújtásáról szóló 59/2016. (III.24.) határozat 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
az  Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépítéséhez 
szükséges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése” című a  VEKOP-6.1.1-15 kód-
számú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról 
szóló 59/2016. (III.24.) határozatot az  alábbiak szerint 
módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 
kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási ak-
tivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be 
„Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése” 
címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 azonosító-
számmal. Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda újjáépí-
tését (2030 Érd, Fácán köz 33., hrsz.: 18223/8) mindösz-
szesen 436 222 650,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, 
melyből 300 000 000,-Ft -ot a  VEKOP-6.1.1-15 kódszá-
mú pályázatból, 136 222 650,- Ft-ot pedig az 1408/2017. 
(VI.28.) Kormányhatározat terhére biztosít.”
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

205/2017. (VII.10.)
h a t á r o z a t a

az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés 
tárgyú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 

aktivitásának növelése” című felhívásra történő 
pályázat benyújtásáról szóló 159/2016. (VI.23.) 

határozat módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú 
„Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásá-
nak növelése” című felhívásra történő pályázat benyúj-
tásáról szóló 159/2016. (VI.23.) határozatát az alábbiak 
szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a  VE-
KOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők mun-
kavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pályázatot 
nyújtott be „Az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése” 
címmel, VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00001 azonosító-
számmal. Az  érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítését 
(2030 Érd, Aradi utca 7/A., hrsz.: 7150/1) mindösszesen 
30 000 000,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, melyből 
14 352 314,- Ft-ot a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázat-
ból, 15 647 686,- Ft-ot pedig az 1408/2017. (VI.28.) Kor-
mányhatározat terhére biztosít.”
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

206/2017. (VII.10.)
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 szóló 154/2016. (VI.23.) határozat 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi 
Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításához szüksé-
ges „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásá-
nak növelése” című pályázat benyújtásáról szóló 154/2016. 
(VI.23.) határozatát az  alábbiak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a  VE-
KOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pá-
lyázatot nyújtott be „Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva 
Bölcsőde épületegyüttesének felújítása” címmel, VEKOP-
6.1.1-15-RD2-2016-00002 azonosítószámmal. Az  Érdi 
Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének 
felújítását (2030 Érd, Edit utca 3., hrsz.: 22552/18) mind-
összesen 98  83 073,- Ft összköltséggel kívánja finanszírozni, 

melyből  85  647 686,- Ft-ot a  VEKOP-6.1.1-15 kódszá-
mú pályázatból, 13  335 387,- Ft-ot pedig az  1408/2017. 
(VI.28.) Kormányhatározat terhére biztosít.”
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

207/2017. (VII.10.)
h a t á r o z a t a

a VEKoP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket 
nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” 

című pályázati kiíráson való indulásról, a pályázat 
benyújtásáról, valamint ezzel összefüggésben 

a polgármester felhatalmazásáról szóló 90/2016. 
(IV.28.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
a  VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő 
szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pá-
lyázati kiíráson való indulásról, a pályázat benyújtásáról, 
valamint ezzel összefüggésben a  polgármester felhatal-
mazásáról szóló 90/2016. (IV.28.) határozatát az alábbi-
ak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VEKOP-6.1.1-15 
kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási ak-
tivitásának növelése” című felhívásra pályázatot nyújtott be 
„Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építése” címmel, VE-
KOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 azonosítószámmal. Az Érd 
Fenyves-Parkvárosban új óvoda építését (2030 Érd, Favágó 
utca 63., hrsz.: 936) mindösszesen 416  122 305,- Ft össz-
költséggel kívánja finanszírozni, melyből 300 000 000,- Ft-ot 
a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázatból, 116 122 305,- Ft-
ot pedig az 1408/2017. (VI.28.) Kormányhatározat terhére 
biztosít.”
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések, nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

208/2017. (VII.10.)
h a t á r o z a t a

„az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása 
forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” 
című pályázat benyújtásáról szóló 109/2017. (IV.27.) 

határozat módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
„Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiz-
tonsági szempontok figyelembevételével” című pályázat be-
nyújtásáról szóló 109/2017. (IV.27.) határozatát az aláb-
biak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VE-
KOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, 
Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági 
szempontok figyelembevételével” címmel a  2030 Érd, Ercsi 
út (Szabadság tér – M6 közötti szakasza) felújítására, vala-
mint az Intéző – Karolina – Júlia utcák Ercsi úti csomópont-
jainak forgalombiztonságát javító fejlesztésre (hrsz.:18893/3, 
18892/2, 18893/4, 18857, 23009, 18839, 23034, 23044, 
18819, 18818, 23301, 26224/2, 23043, 079/3, 23381/4, 
26311, 26310, 26275), mindösszesen 509.291.418,- Ft be-
ruházási összköltséggel, melyből 501.988.918,- Ft-ot a VE-
KOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 7.302.500,- Ft-ot pe-
dig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván 
finanszírozni.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges in-
tézkedések, nyilatkozatok megtételére.”
Határidő: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

209/2017. (VII.10.)
h a t á r o z a t a

az „Érd, Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú 
csomópontjának fejlesztése” című pályázat 

benyújtásáról szóló 113/2017. (IV.27.) határozat 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Érd, 
Budai – Diósdi utak turbó körforgalmú csomópontjának 
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 113/2017. 
(IV.27.) határozatát az  alábbiak szerint módosítja:
„Érd megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
a  VEKoP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közle-
kedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pá-
lyázatot nyújt be „Az Érd, Budai – Diósdi utak turbó 
körforgalmú csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 
Érd, Budai út – Diósdi út turbó körforgalmú cso-
mópont fejlesztésére (hrsz.:19285, 22081/4,  22564, 
22263, 22552/43, 19261/2, 19262), mindösszesen 
504.052.248,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 
495.352.748,- Ft-ot a  VEKoP-5.3.3-17 kódszámú 
pályázatból, 8.699.500,- Ft-ot pedig az  1003/2016. 
(I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intéz-
kedések, nyilatkozatok megtételére.”
Határidő: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester
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210/2017. (VII.10.)
h a t á r o z a t a

„az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának 
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló 
116/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  
„Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” 
című pályázat benyújtásáról szóló 116/2017. (IV.27.) ha-
tározatát az alábbiak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a  VE-
KOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Ér-
den” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Diós-
di út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” címmel a 2030 
Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópont fejlesztésére (hrsz.:13377, 
12610, 13609) mindösszesen 167.895.707,- Ft beruházási ösz-
szköltséggel, melyből 166.357.737,- Ft-ot a  VEKOP-5.3.3-17 
kódszámú pályázatból, 1.537.970,- Ft-ot pedig az  1003/2016. 
(I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intéz-
kedések, nyilatkozatok megtételére.”
Határidő: 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

211/2017. (VII.10.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői 
(magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott 

pályázat elbírálásáról szóló 182/2017. (VI.22.) 
határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az  Érdi Szivárvány 
Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának 
ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról szóló 182/2017. 
(VI.22.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az  Érdi Szivárvány 
Óvoda (Érd, Hegesztő u. 2-8.) intézményvezetői, magasabb 
vezetői beosztásának ellátásával

2017. augusztus 22-étől 2022. augusztus 15-éig

Vincze Beátát
bízza meg.

Vincze Beáta intézményvezető felett az  egyéb munkáltatói 
jogkört Érd Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.
Vincze Beáta illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 7. és 8. melléklete, a pedagógusok előme-
neteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben tör-
ténő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. ren-
delet, valamint a 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet 
alapján a 2 fizetési/képzettségi osztály 4-es fizetési fokozat, 
így a fokozathoz és kategóriához tartozó garantált illetmény 

összesen bruttó 239.100, – Ft, valamint 141.694,- Ft intéz-
ményvezetői pótlék, azaz mindösszesen: 380.800,- Ft.”
Határidő: a határozat közlésére azonnal  
Felelős: T. Mészáros András polgármester

212/2017. (VII.10.)
h a t á r o z a t a

iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítása 
érdekében feladat-ellátási szerződés megújításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  „dr. Tóth Judit 
Elektra” Fogászati Betéti Társasággal (székhely: Érd, 
Fenyőfa u. 47., cégjegyzékszám: 13-06-046084) feladat-
ellátási szerződést köt 2017. szeptember 1-jétől 2022. 
augusztus 31-éig terjedő időtartamra iskolai és ifjúsági 
fogászati feladatok ellátására. A fogorvosi tevékenységet 
személyesen dr. Tóth Judit Elektra fogszakorvos látja el.
A Közgyűlés hozzájárul, hogy a „dr. Tóth Judit Elektra” 
Fogászati Betéti Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.
Határidő: a szerződés megkötésére – 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

213/2017. (VII.10.)
h a t á r o z a t a

a 4. számú házi gyermekorvosi körzet 
finanszírozásának kiegészítéséről szóló 87/2017. 

(IV.27.) határozat módosításáról
Érd Megyei Jogú Város a 4. számú házi gyermek orvosi 
körzet finanszírozásának kiegészítéséről szóló 87/2017. 
(IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  tartósan betöltetlen-
nek minősülő érdi 4. számú házi gyermekorvosi körzet el-
látását végző Érd-med Egészségügyi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: Érd, Boróka utca 19., cégjegyzékszám.: 
13-09-187646, feladatellátásért felelős személy: dr. Neu-
mann Rita Imola gyermekorvos)  részére, a körzet lecsökkent 
finanszírozásának kiegészítésére Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyűlésének a  vállalkozásoknak nyújtandó 
támogatások feltételrendszeréről szóló 2/2016. (I.28.) rende-
lete alapján egy éven keresztül havi 300.000,- Ft összeg de 
minimis támogatást nyújt. 
A támogatás összegét a praxis működtetésére, eszközök, be-
rendezések, műszerek beszerzésére használhatja fel, elszámo-
lási kötelezettséggel. 
A de minimis támogatás forrását az önkormányzat a 2017. 
és 2018. évi költségvetésében biztosítja.”
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a  „de minimis” tá-
mogatási szerződés megkötésére.
Határidő: a szerződés megkötésére 30 nap
Felelős: T. Mészáros András polgármester

214/2017. (VII.10.)
h a t á r o z a t a

a raDo Kosárlabda Sportegyesület Tao 
pályázatához szükséges döntések meghozataláról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a RADO 
Kosárlabda Sportegyesület célkitűzéseit és a TAO pályá-
zaton való indulását. 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az  Érdi 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium területén megvalósuló beruhá-
zást, mely bruttó 30 562 550,- Ft összköltségű, melyből 
21 393 785,- Ft-ot a RADO Kosárlabda Sportegyesület, 

9 168 765,- Ft-ot pedig a Közgyűlés a város 2017. évi költ-
ségvetésének a pályázatok benyújtásához szükséges elő-
készítő költségek sorának terhére kívánja finanszírozni.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza 
a Polgármestert a további szükséges nyilatkozatok meg-
tételére.
Határidő: folyamatos

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester    
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