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I. RENDELETEK 
 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

 

11/2018. (V.2.)  

önkormányzati rendelete 

 

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

módosításáról  

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában, valamint a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

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

továbbiakban: Rendelet) 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § (1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az 

a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át, és a 

háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.  

 

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást meg kell 

állapítani azon egyedül élő személy részére is, aki a kérelem benyújtását megelőzően a támogatásban 

részesült és a jövedelme az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 5%-kal haladja meg.” 

 

2. § A Rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege:] 

 

„a) 5.000,- Ft, valamint” 

 

3. § A Rendelet 12. § (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12. § (1) A tartósan gondozásra szoruló, 18. életévét betöltött személy otthoni ápolását, gondozását ellátó 

nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) részére az önkormányzat anyagi hozzájárulást 

biztosít, amennyiben az ápoló családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

nyugdíjminimum 250%-át.” 

 

„(3) A tartósan gondozásra szoruló közeli hozzátartozó otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 

részére biztosított települési támogatás egy hónapra jutó összege 30.000,- Ft.” 

 

4. § A Rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„18. § (1) Gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez, fogászati kezeléshez (továbbiakban 

együtt: gyógyászati kiadások) nyújtott települési támogatás nyújtható annak a rászorulónak, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250%-át, feltéve, 



ÉRDI KÖZLÖNY                                                                         VIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM – 2018. MÁJUS 2.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

3 

 

 

hogy a gyógyászati kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 20%-át, kivéve a (2) bekezdésben foglalt 

esetet. 

 

(2) Egyedülálló esetén, a havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át, 

feltéve, hogy a gyógyászati kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 15%-át.” 

 

5. § A Rendelet 18. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

[A kérelemhez mellékelni kell:] 

 

„b) gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez igényelt támogatás esetén a szakorvos igazolását, valamint a 

forgalmazók által, a jogosult nevére kiállított számlát a gyógyászati segédeszközről.” 

 

6. § A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„24. § A támogatásban részesülő személy, amennyiben lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez nyújtott települési támogatásban is részesül, úgy annak időtartama alatt köteles a Szociális 

Gondozó Központon belül működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködni, a tanácsadáson 

személyesen részt venni.” 

 

7. § A Rendelet 26/A. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(8) A támogatás ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak 

megszűnését megelőző hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság 

megszűnését követő naptól kell megállapítani.” 

 

8. § A Rendelet 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

,,(4) Az Szt.-ben meghatározott köztemetéshez kapcsolódó valamennyi feladat és hatáskör gyakorlását a 

Közgyűlés a Polgármesterre ruházza át.” 

 

9. § A Rendelet 34. §-a a következő (5)-(9) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésének elrendelése esetén az Szt. 48. § (3) bekezdés b) 

pontjában foglalt, a köztemetés költségeinek megtérítésére történő kötelezés alól különös méltánylást 

érdemlő körülmények fennállása esetén az eltemettetésre kötelezett személy – kérelmére – részben vagy 

egészében mentesíthető. 

 

(6) A köztemetés költségének megtérítése alól egészben mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, 

aki jövedelemmel nem rendelkezik. 

 

(7) A köztemetés költségének megtérítése alól részben mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, 

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén a 200%-át. 

 

(8) A köztemetés költségének megtérítésére történő kötelezés esetén legfeljebb 12 havi részletfizetés 

engedélyezhető, amennyiben az egyösszegű megfizetés a kötelezett és családja létfenntartását veszélyezteti. 

A részletfizetés engedélyezése iránt kérelmet kell benyújtani. 

 

(9) A részletfizetést engedélyező határozatban rendelkezni kell arról, hogy kéthavi törlesztő részlet 

határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén a megtérítés egy összegben válik esedékessé.” 
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10. § A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A tüzelőtámogatás összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 260%-át.” 

 

11. § A Rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„40. § (1) Tanévkezdési támogatás nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó 

jövedelem a nyugdíjminimum 200%-át, gyermekét egyedül nevelő, illetve súlyos fogyatékos vagy tartós beteg 

gyermeket nevelő család esetében a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg.” 

 

12. § A Rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„41. § (1) Gyermekenként 30.000,- Ft értékű ajándékutalványban vagy ajándékcsomagban, és emléklapban 

részesül azon újszülött, akinek – a (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve – első létesített lakóhelye Érd.” 

 

13. § A Rendelet 42/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„42/A. § (1)  A gyermekek intézményi térítési díj kedvezménye a sajátos nevelési igényű gyermekek és 

családjuk részére nyújtott támogatás. A támogatásra való jogosultság állapítható meg azon intézményi 

ellátásban részesülő, sajátos nevelési igényű gyermek részére,  

a) aki bölcsődés korú és nem az önkormányzat fenntartásában működő gyermekek napközbeni 

ellátásában részesül, 

b) aki az óvodába járási kötelezettségét nem az önkormányzat fenntartásában működő óvodában 

teljesíti,  

c) aki napközbeni gyermekfelügyeletben részesül gyermekek napközbeni ellátásában, vagy 

d) aki nem az önkormányzat fenntartásában működő fogyatékosok nappali ellátásában részesül, 

feltéve, hogy a gyermek ellátása, óvodai nevelése az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben 

nem biztosítható, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 350%-át.” 

 

14. § A Rendelet a következő 51. §-sal egészül ki: 

 

„51. § (1) E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 11/2018. (V.2.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 

 

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.                        T. Mészáros András s.k. 

                         jegyző                        polgármester 

 

A Közgyűlés elfogadta a 2018. április 26-ai ülésén. 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdetem! 

 

Érd, 2018. május 2. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. 

                               jegyző 
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II. HATÁROZATOK 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

 

58/2018. (III.27.) 

határozata 

 

a Tolmács utca- Velencei út II. szakaszának (Jegyző utca - 7-es főút között) építésével kapcsolatos 

döntések meghozataláról 

 

1.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaságot az alábbi feladatok elvégzésével bízza meg: 

a) az Érd Tolmács utca II. szakasz (Jegyző utca - 7-es főút között) szilárd burkolattal történő 

kiépítésének kapcsolatos engedélyezési tervek elkészítése, az engedélyek megszerzése; 

b) az Érd Tolmács utca II. szakasz (Jegyző utca - 7-es főút között) szilárd burkolattal történő 

kiépítése megvalósításához szükséges – az a) pontban nem tartozó – beruházás lebonyolítói 

feladatok ellátása. 

2.) Az 1/a) pontban részletezett feladatok ellátáshoz a Közgyűlés a társaság részére plusz bruttó 

13.574.000,- Ft forrást biztosít, melynek költségvetési fedezetét a 2018. évi költségvetés biztosítja. 

A társaság 2018. évi üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás 

összege összesen 1.198.693.000,- Ft-ra változik.  

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

2018. évi módosított üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 A feladat elvégzéséhez szükséges forrás a Modern Város Programból kerül biztosításra a 

GF/SZKF/1046/11/2017 számú, 2017. december 20-án kelt „Ófalu-Duna parti gyógy-sport-illetve 

kulturális turisztikai beruházás, valamit Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” 

támogatói okirat alapján, a költségvetési fedezet a 2018. évi költségvetésben a 6. számú melléklet K62 

során rendelkezésre áll.  

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott együttes feltételek teljesítése 

esetén a város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése 

szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben foglaltak 

szerint hajtsa végre, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel a határozat végrehajtása 

érdekében a szükséges szerződéseket kösse meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

59/2018. (III.27.) 

határozata 

 

az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

című kiírásra történő pályázat benyújtásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”  

című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat 

javítása” címmel az alábbi tartalommal:  

 2030 Érd, Tárnoki út felújítása 913 fm hosszon, hrsz. 7314 (Szent István út – Bajcsy Zsilinszky út 

között), 
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 2030 Érd, Tárnoki út felújítása 574 fm hosszon, hrsz. 10925 (Bajcsy Zsilinszky út – Ürmös utca 

között), 

mindösszesen 214.301.050,- Ft összköltséggel, melyből 150.000.000,- Ft-ot jelen pályázatból, 64.301.050,- 

Ft-ot pedig Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének céltartaléka (20. melléklet 

19. sor)  terhére kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

60/2018. (III.27.) 

határozata 

 

a Tárnoki út felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2030 Érd, Tárnoki út (hrsz. 7314, 10925) felújításáról szóló 

beruházási célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

61/2018. (III.27.) 

határozata 

 

az Érdi Városfejlesztési Kft. 2017. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési 

jelentés elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2017. 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 

miniszternek küldje meg. 

Határidő: határozat közlésére 2018. március 30. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

62/2018. (III.27.) 

határozata 

 

az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti ingatlan átalakítási munkáinak elvégzéséhez történő tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról 

 

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 

15. §-a  alapján hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 

15265 hrsz.-ú ingatlanon a Székesfehérvári Egyházmegye, mint az ingatlan vagyonkezelője, az alábbi 

munkálatokat elvégezze:  

- A kerítés zárttá tétele, 

- a kocsibehajtó lehatárolása kerítéssel a ház sarkainál, 

- előtető készítése a bejárathoz, 

- épület festése, 

- falak kibontása az esetlegesen szükséges megerősítéssel, 

- WC elbontása, falazat kijjebb tolása, 

- burkolat bontása, cseréje laminált burkolatra lábazattal, 

- családi háznak megfelelő konyha kialakítása, 

- padlástér + 10 cm hőszigetelés, 
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- tisztasági festés. 

A tervezett munkák bekerülési költsége 12.600.940,- Ft, azaz tizenkettőmillió-hatszázezer-

kilencszáznegyven forint.  

Határidő: a határozat megküldésre azonnal 

Felelős: T. Mészáros András - polgármester 

 

63/2018. (III.27.) 

határozata 

 

az érdi 18987 helyrajzi számú és a 18988 helyrajzi számú ingatlanok részére vízvezetési és 

szennyvízelvezetési szolgalmi jog alapításáról 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 

vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) 

önkormányzati rendeletben foglalt jogkörében eljárva a határozat mellékletét képező vázrajz 

szerint vízvezetést biztosító szolgalmi jogot alapít ingyenesen az érdi 18988 helyrajzi számú 

ingatlanon II. számmal jelölt 4 m2 területére, mely az érdi 18987 helyrajzi számú ingatlan 

mindenkori tulajdonosát illeti meg. 

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 

vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) 

önkormányzati rendeletben foglalt jogkörében eljárva a határozat mellékletét képező vázrajz 

szerint szennyvízelvezetést biztosító szolgalmi jogot alapít ingyenesen az érdi 18987 helyrajzi 

számú ingatlanon II. számmal jelölt 1 m2 területére, mely az érdi 18988 helyrajzi számú ingatlan 

mindenkori tulajdonosát illeti meg. 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szolgalmi jogot alapító szerződések aláírására. 

Határidő: megállapodások megkötésére 90 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

64/2018. (III.27.) 

határozata 

 

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának ötödik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

65/2018. (III.27.) 

határozata 

 

a KEHOP-1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a KEHOP-

1.2.1 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. 

Határidő: pályázat benyújtására - a kiírásban meghatározott határidő szerint 

Felelős: T. Mészáros András - polgármester 
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66/2018. (III.27.) 

határozata 

 

egyes érdi általános iskolák, valamint az alapfokú művészeti iskola átszervezésének 

véleményezéséről 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés 

h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva az Érdi Tankerületi Központ által TK/123/450-

2/2018. számon tett, a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános 

Iskola és az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola átszervezésére vonatkozó javaslatával egyetért. 

Határidő: határozat továbbítására - azonnal  

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

67/2018. (III.27.) 

határozata 

 

a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó 

álláskeresési és munkaerő- közvetítő szolgáltatás tárgyában történő együttműködési 

megállapodás megkötéséről 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 1. napjától határozatlan időre szóló együttműködési 

megállapodást köt a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel munkaerő-piacon hátrányos helyzetben 

lévő személyek részére történő munkaerő-piaci tanácsadás tárgyában. 

Az önkormányzat a társaság pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységének fejében vállalja, 

hogy a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. munkájának minél szélesebb körű megismertetése 

érdekében részére az alábbi megjelenési lehetőséget biztosítja: 

- Évente 3 alkalommal történő megjelenés a helyi médiában (Érd TV, Érdi Újság, Érd FM 101.3); 

- Érd Megyei Jogú Város honlapján banner-elhelyezési lehetőség; 

- Évente egy alkalommal - előzetes egyeztetés alapján - rendezvényhelyszín biztosítása az 

önkormányzat valamely intézményében, térítésmentesen. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: a szerződés megkötésére - 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

68/2018. (III.27.) 

határozata 

 

a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére történő forrás átadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 

részére a Csángó Bál megrendezésének kiadásaihoz 400.000 Ft támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 16. melléklet K512 során a 

polgármesteri keretben rendelkezésre áll. 

Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 15 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
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69/2018. (III.27.) 

határozata 

 

a Mátyás Király Alapítvány részére történő forrás átadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Mátyás Király Alapítvány részére iskolai 

eszközök beszerzésére és felszerelésére 25.000 Ft összegű támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 16. melléklet K512 során a 

polgármesteri keretben rendelkezésre áll. 

Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 15 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

70/2018. (III.27.) 

határozata 

 

a Sportiskola Alapítvány részére történő forrás átadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Sportiskola Alapítvány részére a Tollaslabda 

Diákolimpia Országos Döntőjén történő részvétel költségeinek finanszírozásához 200.000 Ft támogatást 

biztosít.  

A támogatás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 16. melléklet K512 során a 

polgármesteri keretben rendelkezésre áll. 

Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 15 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

71/2018. (III.27.) 

határozata 

 

Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei módosításának megindításáról szóló 

településfejlesztési döntések módosításáról, kiegészítéséről 

[Vető u. – Arató u. – 24608 hrsz-ú út – Mecset u. (24607 és 052 hrsz-ú ingatlanok) – 054/1 hrsz-ú 

gát ingatlan – 24356/2 hrsz-ú ingatlan déli határa által határolt terület] 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. 

határozat 2. ba) pontjában szereplő, Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport-, illetve 

kulturális turisztikai beruházás megvalósításának elősegítése céljából megindítja a hatályos 

településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 

9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete 

módosítását a Vető u. – Arató u. – 24608 hrsz-ú út – Mecset u. (24607 és 052 hrsz-ú ingatlanok) – 054/1 

hrsz-ú gát ingatlan – 24356/2 hrsz-ú ingatlan déli határa által határolt területen. 

A Közgyűlés a tervezett beruházás helyszínét tartalmazó, tervmódosítással érintett területet kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a Város-Teampannon Kft-vel a 

2016. december 21-én kötött tervezési szerződés módosítását követően a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) 

bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos TSZT, HÉSZ és SZT módosítási eljárást folytassa le. 

Határidő: módosítási eljárás megindítására - 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
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72/2018. (III.27.) 

határozata 

 

Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei módosításának megindításáról szóló 

településfejlesztési döntések módosításáról, kiegészítéséről 

(Rozsnyói u. – Csobánci u. – Bajcsy-Zsilinszky út – Cserhalmi u. által határolt terület) 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat kötelező feladatának – óvodai nevelés biztosítása – 

ellátása érdekében, oktatási-nevelési intézmény elhelyezésére alkalmas terület kialakítása céljából 

megindítja a hatályos településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott 

Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak 

Szabályozási Terv melléklete - módosítását a Rozsnyói u. – Csobánci u. – Bajcsy-Zsilinszky út – Cserhalmi 

u. által határolt területen. 

A Közgyűlés a tervezett beruházás helyszínét tartalmazó, tervmódosítással érintett területet kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a Város-Teampannon Kft-vel a 

2016. december 21-én kötött tervezési szerződés módosítását követően a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) 

bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos TSZT, HÉSZ és SZT módosítási eljárást folytassa le. 

Határidő: módosítási eljárás megindítására - 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

73/2018. (III.27.) 

határozata 

 

Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei módosításának megindításáról szóló 

településfejlesztési döntések módosításáról, kiegészítéséről 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megindítja a hatályos településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) 

határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési 

Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete - módosítását az alábbi területeket érintően: 

- Bem téren új római katolikus templom és közösségi tereinek, valamint környezetének rendezése 

céljából a szabályozási terv módosítása.  

- A városközpontban a Budai út – Kálvin tér – Hivatalnok u – Elnök u. által határolt tömb 

szabályozási korrekciója az ingatlanok kedvezőbb beépíthetősége érdekében. 

- Múzeum melletti önkormányzati tulajdonú, 22714 hrsz-ú ingatlant érintő kötelező szabályozási 

vonal felülvizsgálata    

- A városközpontban a Múzeum sétány – Felső u. – Karolina u. – Alsó u. által határolt tömbben a 

szabályozás felülvizsgálata az ingatlanok kedvezőbb beépíthetősége érdekében.  

- Kerülő út menti 23455 hrsz. telket érintően szabályozási vonal jelölése – a környező telkek 

vizsgálatával – mert az út kialakított nyomvonala érinti az ingatlant. 

- Ófaluban a 22885, 22884 hrsz-ú ingatlanok Lke-7 övezetének felülvizsgálata, mivel nagynyomású 

gázvezeték halad át rajtuk.  

- A 11139/2 hrsz.-ú ingatlant érintő építési vonal szükségességének felülvizsgálata. A megkezdett 

épület nem illeszkedik az építési vonalra.   

- A Liliom u. 11867/1 hrsz.- ú ingatlan térintő Z-0 övezetbe sorolt ingatlanrész módosítása úgy, 

hogy a jelenlegi fás növényzet helyén megtartandó zöldfelület, faállomány jelölés kerüljön a 

szabályozási tervre, és szükség szerint a Diósd felé eső ingatlanrész szabályozási korrekciója. 

- Liptói u. 48/A (5801/1 hrsz) sarokingatlant érintően a szabályozás korrekciója úgy, hogy a 

közterület egy része a határos ingatlan részévé válhasson. 

- A településen egy helyen található Gksz-1k „alövezet” fenntartásának vizsgálata.  
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- A Bethlen Gábor u. mentén a 15263 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal korrekciója 

- A Tárnoki úti óvoda (10737 hrsz.) és a 10739 hrsz-ú ingatlan övezeti korrekciója a jelenlegi 

használathoz illeszkedően oktatási nevelési intézmény kialakítása, ill. bővítése céljából.    

- A helyi építési szabályzat alkalmazásából eredő szükséges szöveges korrekciók. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a Város-Teampannon Kft-vel a 

2016. december 21-én kötött tervezési szerződés módosítását követően a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 25 fejezet 

szerinti teljes TSZT, HÉSZ és SZT módosítási eljárást folytassa le. 

Határidő: módosítási eljárás megindítására - 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

74/2018. (III.27.) 

határozata 

 

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 14.§ (2) bekezdése alapján az 

 

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjat 2018. évben 

Székely Attila tűzoltó alezredes, hatósági osztályvezető 

 

részére adományozza. 

 

Határidő: a díj átadására – a Közgyűlés áprilisi ülése 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

75/2018. (III.27.) 

határozata 

 

az Érd 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 2018. évben 

Angyal József r. főtörzsőrmester 

részére adományozza. 

 

Határidő: a díj átadására – a Közgyűlés áprilisi ülése 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.                                    T. Mészáros András s.k. 

                        jegyző                             polgármester 
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 
 

76/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

a Felső u. 6. szám alatti, 22908 hrsz.-ú, állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásának kezdeményezéséről 

 

1.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 28. 

§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) 

pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam 

tulajdonában és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Érd, Felső u. 6. szám alatt 

található, 22908 helyrajzi számon felvett, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű,  424 m2 

területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés, településrendezés feladatok ellátása 

érdekében, közterületi sétány kialakítása céljára kívánja hasznosítani. 

3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 

ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét is – megtérítését. 

4. Az önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az érdi 22908 helyrajzi számú ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. és a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság előtt az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje és a szükséges nyilatkozatokat 

megtegye, valamint az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 

aláírja. 

 

Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére 

és a megállapodás aláírására folyamatos 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

77/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

a Felső u. 6. szám alatti, 22908 hrsz.-ú, állami tulajdonban lévő ingatlan megvásárlásáról 

 

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 25. 

§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy vásárlási szándékot jelent be az 

Érd, Felső u. 6. szám alatt található, 22908 helyrajzi számon felvett, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 

megnevezésű,  424 m2 területű ingatlan tulajdonjogának megszerzése céljából. Az ingatlan megajánlott 

vételárát legfeljebb annak könyv szerinti értékében határozza meg. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonjogának térítésmentes 

megszerzésére nincs lehetőség, abban az esetben a fenti érték erejéig vételi ajánlatot tegyen.  

 

Határidő: az ingyenes tulajdonszerzés elutasítását követő 30 napon belül 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
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78/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

az Érd, Ilona u. 2/A. szám alatti, 22961/1 hrsz.-ú beépített ingatlan megvásárlásáról 

 

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 25. 

§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, a 

Helyi Építési Szabályzat végrehajtásaként, az új rendőrkapitányság és a szakképzési centrum 

környezetének rendezése, és a város közlekedési hálózatához történő jobb csatlakozás érdekében 

megvásárolja az Érd, Ilona u. 2/A. szám alatti, 22961/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar megnevezésű, 609 m2 

területű ingatlan 24/32-ed tehermentesített tulajdoni hányadát Novák Sándor és Novák Sándorné 

tulajdonosoktól összesen 30.800.000,- Ft vételáron. 

 

Amennyiben a tulajdonosok a felajánlott vételárat nem fogadják el, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 

törvény alapján terület- és településrendezés közérdekű célra kisajátítási eljárást kell kezdeményezni. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fenti ingatlan tulajdonosai számára az önkormányzat nevében 

a határozat szerinti vételáron vételi ajánlatot tegyen, illetve az adásvételi szerződést megkösse az 

ajánlatot elfogadó ingatlantulajdonosokkal, az ajánlatot elutasító tulajdonosokkal szemben pedig 

kisajátítási eljárást kezdeményezzen.  

 

Az ingatlan vásárlásra a pénzügyi fedezet a 2018. évi költségvetés 6. számú melléklet 013350 /K62 során 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: vételi ajánlat megküldésére 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

79/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

az Érd, Ilona u. 2/A. szám alatti, 22961/1 hrsz.-ú beépített ingatlan megvásárlásáról 

 

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 

25. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, 

a Helyi Építési Szabályzat végrehajtásaként, az új rendőrkapitányság és szakképzési centrum 

környezetének rendezése és a város közlekedési hálózatához történő jobb csatlakozás érdekében 

megvásárolja az Érd, Ilona u. 2/A. szám alatti, 22961/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar megnevezésű, 609 m2 

területű ingatlan 8/32-ed tulajdoni hányadát Barakonyi Józsefné tulajdonostól 10.800.000,- Ft vételáron. 

Amennyiben a tulajdonos a felajánlott vételárat nem fogadja el, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 

törvény alapján terület- és településrendezés közérdekű célra kisajátítási eljárást kell kezdeményezni. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fenti ingatlan tulajdonosa számára az önkormányzat nevében 

a határozat szerinti vételáron vételi ajánlatot tegyen, illetve az adásvételi szerződést megkösse az 

ajánlatot elfogadó ingatlantulajdonossal, az ajánlatot elutasító tulajdonossal szemben pedig kisajátítási 

eljárást kezdeményezzen.  

Az ingatlan vásárlásra a pénzügyi fedezet a 2018. évi költségvetés 6. számú melléklet 013350 /K62 során 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: vételi ajánlat megküldésére 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
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80/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

az érdi 056 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról 

(Beliczay ház) 

 

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 

25. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - a Modern Városok Program keretében megvalósuló 

„Érd Ófalu – Duna –parti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás” céljára megvásárolja az Érd, 

Ófaluban található, 056 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, gyümölcsös művelési ágú, 

összesen 12399 m2 nagyságú külterületi ingatlant Buday Gábor Ferenc és Vlaszatyné Buday Eszter 

tulajdonosoktól 32,9 millió forint vételáron. 

 

Amennyiben a tulajdonosok a megajánlott vételárat nem fogadják el, kezdeményezni kell az ingatlan 

kisajátítását terület- és településfejlesztési közérdekű célra.  

 

A vételár a 2018. évi költségvetés 6. számú melléklet 047320/K62 során  rendelkezésre áll. 

 

Határidő: vételi ajánlat megküldésére 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

81/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására  

kiírt pályázat benyújtásáról 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt pályázati felhívásra a c) alcélnak megfelelően Érd Megyei Jogú Város központjában járdaszakaszok 

felújítása és akadálymentesítése (2030 Érd, Felső utca, hrsz.: 22905; Alsó utca, hrsz.: 22710/2; Béke tér, 

hrsz.: 22552/43) tárgyában pályázatot nyújt be.  

2. A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére 

vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege 7 058 824 Ft,- a beruházás költségei pedig az 

alábbiak szerint alakulnak:  

Fejlesztési alcél /Költségek 
Igényelt támogatás 

összege (85 %) 

Önerő összege 

(15 %) 

Beruházás 

összköltsége 

c) alcél Érd Megyei Jogú Város 

központjában járdaszakaszok 

felújítása és akadálymentesítése 

40 000 000 Ft 7 058 824 Ft 47 058 824 Ft 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

 

 

 

82/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 
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a Modern Városok Program „Szabadidőközpont- és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” 

című projekt megvalósításáról szóló célokmány elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szabadidőközpont- és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” 

című projekt megvalósításáról szóló, a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

83/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

az Eurovelo kerékpárút érdi szakaszának nyomvonal választásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Eurovelo érdi szakaszának kijelölt 4. nyomvonalváltozat 

továbbtervezési javaslatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

84/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztásáról 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – Mészáros Mihály felügyelőbizottsági tag 2018. 

február 12-ei hatállyal történő lemondása miatt, a három fős felügyelő bizottság működőképességének 

megőrzése érdekében – a mai naptól kezdődően 2023. április 26. napjáig terjedő határozott 

időtartamra Kerezsi Lorándot a felügyelőbizottság tagjának választja meg, amelynek megfelelően 

elhatározza az Alapító Okirat 15. pontjának jelen határozat 1. számú melléklete szerinti módosítását. 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb 

jognyilatkozatok megtételére. 

3. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 23/2018. (II.15.) számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő: határozat továbbítására – azonnal. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester  

 

85/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tulajdonában lévő HVSE Sport Kft.-beli üzletrész 

értékesítéséről 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja (Alapítója) - Érd Megyei Jogú 

Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdése értelmében - a Társaság a tulajdonában 

lévő HVSE Sport Korlátolt Felelősségű Társaság  (cégjegyzékszámú Cg.18-09-111098;   székhely: 9700 

Szombathely, Rohonci út 3.) törzstőkéjének 10%-át kitevő 800.000,- Ft névértékű üzletrészét névértéken 
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értékesíti a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület (Nyilvántartási szám: Pk.60.125/1989., 

székhely: 9700 Szombathely, Rohonci út 3.) részére. 

 

Az Alapító felhatalmazza az ügyvezetést az üzletrész átruházási szerződés aláírására.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szántó Erzsébet Gizella ügyvezető 

 

86/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Bolyai János Általános 

Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) 

bekezdés h) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Érdi Bolyai János 

Általános Iskola (2030 Érd, Erzsébet u. 26-32.) intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat tekintetében 

Baranyi Teréz intézményvezetői megbízását támogatja. 

 

Határidő: a határozat továbbítására – 2018. május 8. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

87/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyári szünidei gyermekétkeztetést - 2018. június 18-ától 2018. 

augusztus 17-éig - összesen 45 munkanapon biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. 

 

Határidő: fentiek szerint 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

88/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

a 2018. évi nyári napközis tábor megrendezéséről 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. június 25. és augusztus 17. közötti nyári napközis tábor 

megrendezésével az Intézményi Gondnokságot bízza meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét az Érdi 

Bolyai János Általános Iskola biztosítja a határozat melléklete szerinti programokkal.  

 

2. A nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámolót a táborvezető és az 

Intézményi Gondnokság vezetője legkésőbb a Köznevelési és Művelődési Bizottság októberi rendes 

ülésére benyújtja.  

 

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés 20. számú mellékletében a tartalékok 

és keretek előirányzatai soron rendelkezésre álló, nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges 7 

millió forint összegű előirányzatnak az Intézményi Gondnokság költségvetésébe történő átvezetéséről 

gondoskodjon. 
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4. A Közgyűlés a nyári napközis tábor térítési díjának összegét 2018. évben 8.000,- Ft/fő/hét összegben 

határozza meg, amelyet a szülők – a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet 42. §-a alapján megállapított gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményének 

figyelembe vételével – a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) 

fizetnek meg. 

 

5. A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Közgyűlés a 

térítési díjat 15.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg. 

 

Határidő: fentiek szerint 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

89/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

a 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi 

feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.) 

feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes 

ellátását vállaló dr. Filó Eszter Dorottya fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi. 

 

2.Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Filó Eszter 

Dorottya fogorvossal annak érdekében, hogy dr. Filó Eszter Dorottya fogorvos az érdi 2. számú vegyes 

fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.   

 

3.A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön. 

 

4.A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság az érdi ingatlan-

nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca 39-41. szám 

alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő rendelőt telephelyként működtesse, és azt 

valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely 

működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos 

kötelezettség nem terhelheti. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

90/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

a 7. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sempredent Betéti Társasággal (cégjegyzékszám: 01-06-791745, 

székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 40. fszt. 4.) feladat-ellátási szerződést köt 2018. július 1-jétől öt 

éves határozott időtartamra a 7. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A 

feladatot személyesen ellátó fogorvos: dr. Tasnádi Balázs. 
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2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Sempredent Betéti Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön. 

 

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Sempredent Betéti Társaság az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 

helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található 

önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi 

hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével 

kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem 

terhelheti. 

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

91/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

a polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § 

(2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Polgármester 2018. évre vonatkozó szabadság-ütemezését a 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: a határozat közlésére - azonnal 

 Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 

 

92/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

özvegy Dr. Balázs Dénesné önkormányzati halottá nyilvánításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Balázs Dénesnét, a Magyar Földrajzi Múzeumot megalapító Dr. 

Balázs Dénes özvegyét az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja. 

 

A Közgyűlés a temetési szertartás költségeit a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

93/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

a Központi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a központi orvosi ügyeleti tevékenységet ellátó INTER-AMBULANCE 

Zrt. 2017. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

94/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 
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az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2017. évről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

95/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

96/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

az Ófalu Duna-part árvízvédelmi töltésének és holtág visszaállíthatóságának vizsgálatáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaságot, hogy a Beliczay-szigetet körülölelő gát szélesítésével és a holtág helyreállíthatóságával 

kapcsolatos tanulmánytervet készíttesse el.  

 

A Közgyűlés a tervek készítéséhez szükséges forrást a Modern Városok Program terhére biztosítja bruttó 

3.581.400 Ft összegben. A szükséges fedezet a 2018. évi költségvetés K629906 rovatán rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

97/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

a civil szervezetek támogatására elkülönített pályázati keret maradványösszegének 

átcsoportosításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) 

önkormányzati rendelet 14. § (9) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 2018. pályázati évben a 

Közrendvédelmi Keretből a maradványként rendelkezésre álló 207.900 forint a Sport és Ifjúsági Keretre 

kerüljön átcsoportosításra. 

 

Határidő: a döntés továbbítására - 8 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

98/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

a RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázatához szükséges döntések meghozataláról 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET a 

látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 

támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 

sportfejlesztési program keretében az Érdi  Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium  2030  Érd, 
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Gárdonyi   Géza u. 1/B. szám alatti, 15803 hrsz-ú ingatlanán lévő  sportudvaron kosárlabda palánkokat 

szereljen fel (4-6 db),  a talajt sportburkolattal lássa el, a kézilabda pályát szabályos  méretűvé bővítse, 

és a pályákat vonalazással lássa el.     

2. A Közgyűlés előzetesen hozzájárul, hogy a beruházás kötelező fenntartás időtartamara a beruházás 

üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az 

igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az Érdi  Gárdonyi Géza 

Általános Iskola és Gimnázium beruházással érintett részére, az érdi  15803 hrsz-ú,  kivett, általános 

iskola, óvoda és tanuszoda, udvar művelési ágú 15538 m2 nagyságú, 2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/b. szám 

alatti ingatlanra. 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

99/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

a Budapest Környéki Törvényszékre a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus bírósági 

ülnök megválasztásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 2011. évi CLXII. törvény 

215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Budapest Környéki Törvényszékre a fiatalkorúak 

büntető ügyeiben eljáró pedagógus bírósági ülnöknek a 2018-2022. közötti időszakra a következő 

személyeket választja meg: 

Mátyásiné Kállay Zsuzsanna 

Somogyiné Lukács Gizella 

 

Határidő: a határozat továbbítására - azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

100/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

a Budapest Környéki Törvényszékre család- gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi 

igazgatás keretében dolgozó bírósági ülnökök megválasztásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, 2011. évi CLXII. törvény 

215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Budapest Környéki Törvényszékre család- gyermek és 

ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében dolgozó bírósági ülnököknek a 2018-2022. 

közötti időszakra a következő személyeket választja meg: 

Grátzer Mihály Ferencné 

Kovács Genovéva 

 

Határidő: a határozat továbbítására - azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
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101/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

az Év Családja Díj 2018. évi adományozásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható 

díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján 

 

az Év Családja Díjat 2018. évben 

Gurubi István és családja 

részére adományozza. 

 

Határidő: a díjak átadására – a Közgyűlés májusi ülése 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

102/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t a 

 

az Érdi Sport 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 Érdi Sport Díjat 2018. évben 

Milák Kristóf úszó  

részére adományozza. 

 

Határidő: a díj átadására – a Közgyűlés májusi ülése 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

103/2018. (IV.26.) 

h a t á r o z a t 

 

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS! 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.                                    T. Mészáros András s.k. 

                        jegyző                             polgármester 
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III. MELLÉKLETEK 
 

Melléklet a Közgyűlés 60/2018. (III.27.) határozatához 
 

Célokmány 
 

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

2. A beruházás megnevezése, jellege:  
  

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat 
keretében a Tárnoki út két útszakaszának 
felújítását tervezi megvalósítani az alábbiak 
szerint: 

- 2030 Érd, Tárnoki út felújítása 913 fm 
hosszon, hrsz. 7314 (Szent István út – 
Bajcsy Zsilinszky út között)  

- 2030 Érd, Tárnoki út felújítása 574 fm 
hosszon, hrsz. 10925 (Bajcsy Zsilinszky út 
– Ürmös utca között)  

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása  Jelen támogatással lehetővé válik a települési 
szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök 
gyorsabb elérhetősége, a település 
népességmegtartó képességének javítása, a 
gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk gyors 
terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb 
megközelíthetősége, a településkép javítása, a 
komfortérzet növelése, valamint csökkenthető a 
közúti közlekedés okozta környezetterhelés. 

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

Érd, Tárnoki út - Szent István út – Bajcsy Zsilinszky 
út között – (hrsz.7314) 
Érd, Tárnoki út - Bajcsy Zsilinszky út – Ürmös utca 
között – (hrsz. 10925) 
 
Gyűjtőút 

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

A már burkolattal rendelkező útszakasz nagy része 
megfelelő útalappal rendelkezik, így teljes felületen 
elvégzett burkolaterősítés után alkalmas egy új 
kopóréteg fogadására, ami hosszú távra biztosítja 
az útfelület műszakilag elfogadható minőségét. A 
felújítás átlagosan 6 m szélességben cca. 574 fm + 
913 fm hosszon valósulna meg 5 330 m2 + 9 270 
m2 felületen. 

6. A becsült költségek részletes bemutatása: 

 

- költség nemenkénti bontásban, éves ütemezéssel 

(ideértve legalább az előkészítési költségeket, a 

kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és 

építési költségek összegét); 

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

Tervezői költségvetés és a pályázati felhívás 
alapján: 
Kivitelezés 208 551 050 Ft 
Tervezés 1 270 000 Ft 
Közbeszerzés 80 000 Ft 
Független műszaki ellenőr 2 000 000 Ft 
Nyilvánosság 400 000 Ft 
Projektmenedzsment 2 000 000 Ft 
 

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek 
megjelölésével: 

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési 
céllal Pest megye területén című pályázati kiírás 95 
% támogatási intenzitású.  
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Igényelt összeg: 150 000 000 Ft 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. évi költségvetésének terhére: 64 301 050 
Ft 

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás 
megnevezése: 

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (Kbt.) 

- 2/2016. számú polgármesteri utasítás 
9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, 
telekalakítás stb.): 

önkormányzati tulajdon 

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

- Tervezési dokumentum: 1 270 000 Ft 
 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás  

várható hatása az infrastruktúra terhelésére: 

útfelújítás, meglévő közműhálózat felett 

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

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi 
engedély megadásának várható időpontja: 

nem releváns 

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

15. A beruházás gazdasági értékelése és 
megtérülési ideje: 

A projekt lezárását követően számolható ki. 

 
Melléklet a Közgyűlés 64/2018. (III.27.) határozatához 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

AZ ÉRD ÉS TÉRSÉGE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
LÉTREHOZÁSÁRÓL 

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 
 

PREAMBULUM 
 
Az alább felsorolt helyi önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Hulladék tv.) 36. § (1) bekezdésében biztosított társulási jog alapján, a közös 
érdekek felismerésén alapuló, a Hulladék tv. szerinti települési hulladékgazdálkodás kötelező 
közszolgáltatás feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása, mint közös cél érdekében, valamint, 
együttműködésük intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2. Budaörs Város Önkormányzata 
3. Dabas Város Önkormányzata 
4. Diósd Város Önkormányzata 
5. Gyál Város Önkormányzata 
6. Halásztelek Város Önkormányzata 
7. Hernád Nagyközség Önkormányzata 
8. Inárcs Nagyközség Önkormányzata 
9. Nagytarcsa Község Önkormányzata 
10. Pusztavacs Község Önkormányzata 
11. Sóskút Község Önkormányzata 
12. Százhalombatta Város Önkormányzata 
13. Szigethalom Város Önkormányzata 
14. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
15. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 
16. Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
17. Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata 
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18. Tököl Város Önkormányzata 
19. Újhartyán Város Önkormányzata 
20. Újlengyel Község Önkormányzata 
21. Vecsés Város Önkormányzata 

mint tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok, egyenként Tag) önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre, és biztosítják annak működési feltételeit. 
Tagok rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös és a vállalt feladataikhoz igazodó 
arányos teherviselés alapján az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
hulladékgazdálkodási feladataik hatékonyabb, célszerű ellátására hozzák létre. 

 
I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 
 
1. A Társulás neve: Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) 
2. A Társulás székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. 
3. A Társulás postacíme: 2030 Érd, Alsó u. 1. 
4. A Társulás működési területe: a Tagok (a társult önkormányzatok) közigazgatási területe 
5. A Társulás tagjainak (a továbbiakban: Tagok, egyenként a Tag) neve székhelye, képviselője, és 2014. 
január 1-ei lakosságszáma:  

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1.) képviseli: T. Mészáros András 
polgármester 
Lakosságszám: 65554  

- Budaörs Város Önkormányzata (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) képviseli: Wittinghoff 
Tamás polgármester 
Lakosságszám: 28964 

- Dabas Város Önkormányzata (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) képviseli: Kőszegi Zoltán 
polgármester 
Lakosságszám: 16699 

- Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) képviseli: Bogó László 
polgármester 
Lakosságszám: 9428 

- Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) képviseli: Pápai Mihály 
polgármester 
Lakosságszám: 23775 

- Halásztelek Város Önkormányzata (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) képviseli: Szentgyörgyi 
József polgármester 
Lakosságszám: 9433 

- Hernád Nagyközség Önkormányzata (2376 Hernád, Köztársaság út 47.) képviseli: Zsírosné 
Pallaga Mária polgármester 
Lakosságszám: 4234 

- Inárcs Nagyközség Önkormányzata (2365 Inárcs, Rákóczi út 4.) képviseli: dr. Gál Imre 
polgármester 
Lakosságszám: 4617 

- Nagytarcsa Község Önkormányzata (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.) képviseli: Rimóczi 
Sándor Vilmos polgármester 
Lakosságszám: 3854 

- Pusztavacs Község Önkormányzata (2378 Pusztavacs, Béke tér 10.) képviseli: Jóri László 
polgármester 
Lakosságszám: 1350 

- Sóskút Község Önkormányzata (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) képviseli: König Ferenc 
polgármester 
Lakosságszám: 3259 

- Százhalombatta Város Önkormányzata (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.) képviseli: 
Vezér Mihály Ph.D. polgármester 
Lakosságszám: 19208 

- Szigethalom Város Önkormányzata (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.) 
képviseli: Fáki László polgármester 
Lakosságszám: 17818  
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- Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.) képviseli: Szabó 
József polgármester 
Lakosságszám: 36161  

- Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.) képviseli: Tóth 
Bertalan polgármester 
Lakosságszám: 3404 

- Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) 
képviseli: Szolnoki Gábor polgármester 
Lakosságszám: 9277 

- Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata (2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi utca 15.) 
képviseli: Szehofner József polgármester 
Lakosságszám: 2013 

- Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117.) képviseli: Hoffman Pál 
Lakosságszám: 10259 

- Újhartyán Város Önkormányzata (2367 Újhartyán, Fő u. 21.) képviseli: Schulcz József 
polgármester 
Lakosságszám: 2761 

- Újlengyel Község Önkormányzata (2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 69.) képviseli: Petrányi 
Tamás polgármester 
Lakosságszám: 1725 

- Vecsés Város Önkormányzata (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) képviseli: Szlahó Csaba 
polgármester 
Lakosságszám: 20505 

6. A Társulás bélyegzői: 
- hosszúbélyegző: a társulás neve, adószáma és bankszámlaszáma 
- körbélyegző: körben a Társulás neve és székhelye 

7. A Tagok a Társulási megállapodás aláírásával a megállapodásban megjelölt cél(ok) elérése érdekében 
önkormányzati Társulást hoznak létre. 
8. A Társulás hivatalos dokumentumai és szerződései: A vonatkozó előírások teljesítése mellett a Társulás 
hivatalos levelezése során a Társulás nevét és székhelyét, illetve a Társulás által kötött szerződések 
esetében a Társulás adószámát és törzskönyvi nyilvántartási számát is minden esetben fel kell tüntetni. 
 
II. A TÁRSULÁS IDŐBELI HATÁLYA 
1. A Társulás jelen Társulási Megállapodás aláírása napján határozatlan időre jön létre. 
 
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 
1. Az Mötv. 87. § rendelkezéseinek megfelelően, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
szerint a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező szerv. 
2. A Társulás munkaszervezeti feladataival, (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), valamint a 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat 
önkormányzati hivatala gondoskodik. 
3. Társult önkormányzati Tagok megbízásából a Társulási Tanács Elnöke – az alapítók képviseletében – 
intézkedik a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságánál történő törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt. 
 
IV. A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI 
1. Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladataik hatékonyabb, 
célszerű ellátása érdekében a Társulást alapító Tagok szándékában áll, hogy a magyar és európai 
hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak maradéktalan figyelembe vételével a lakosság 
anyagi és a Tag Önkormányzatok költségvetési terheinek csökkentésével saját hulladékkezelési 
közszolgáltatásukat összehangolják és fejlesszék a tagok közigazgatási területén. 
2. Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki, technikai színvonalon és a környezetet védő 
rendszerben kívánják a Tagok megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében 
hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a térségben élő lakosság számára. Jelen 
megállapodás ezen együttműködési szándékuk megerősítésére szolgál. 
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V. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI 
1. A tagok kifejezetten kijelentik, hogy a vállalt saját pénzügyi kötelezettségük teljesítése az esedékesség 
időpontjában alapvető kötelezettségük.  
2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes 
fejlődését szem előtt tartva, a megállapodásban foglalt elveket betartják, annak érvényesülését nem 
akadályozzák, a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.  
3. Tagok megismerték, átgondolták és értékelték a regionális rendszer szerepét, a jelen Társulási 
Megállapodásban megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, a kialakított felelősségi rendszert 
elfogadták.  
4. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és az itt 
megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, 
illetve határozathozatal, továbbá a folyamatos információadás és kapcsolattartás mind olyan feladatok, 
melyek nélkülözhetetlenek a Társulás alapvető céljainak eléréséhez. Ugyanezen elv vonatkozik a már 
esetlegesen megkötött, illetve működő kapcsolódó (pl.: közszolgáltatási) szerződésekre. 
5. A Tagok a Társulás működésének időtartama alatt az alábbi feladatok teljesítését vállalják: 
a) Az együttműködési kötelezettség terén: 
 - Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a cél megvalósítása 
érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők; 
 - Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az 
itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás 
működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő hatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, 
illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket;  
 - Előre átgondoltan felmérik az egyes tag önkormányzatok szerepét, a megállapodásban 
megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen megállapodásban foglalt rendelkezéseket;  
 - Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a cél megvalósítása érdekében kölcsönösen 
együttműködnek egymással, ami kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások megszervezésére és 
fenntartására. 
b) Szervezeti, gazdasági, jogi területen: 
 - A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok 
előteremtése; 
 - A Társulási megállapodás megkötésével a Tagok kötelezettséget vállalnak a járulékos költségek 
és a Társulás működési költségeinek biztosítására;  
 - A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;  
 - Költségfelosztás elfogadása a települések között; 
 - Szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása; 
 - A lakosság tájékoztatása érdekében a települési önkormányzat a közszolgáltatási szerződés 
közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodik; 
 - Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt önkormányzati feladatok 
Társulás útján történő ellátása és fejlesztése; 
 - Tagok rögzítik, hogy csak olyan Közszolgáltató kerülhet kiválasztásra, aki rendelkezik a 
hulladékról szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel; 
 - Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő 
költségeket biztosítani kell. 
c) Műszaki területen: 
 - Együttműködés a Közszolgáltató társasággal; 
 - Műszaki megvalósítás során a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon követése,  
 - Gyűjtési és szállítási útvonalak optimalizálása; 
 - Egységes hulladékgyűjtési rendszer fenntartása, fejlesztése; 
 - Szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás, fejlesztése; 
 - A területen keletkező települési hulladék mennyiségének, jövőbeni alakulásának felmérése, a 
meglévő felmérések aktualizálása; 
 - A Társulás tagjainak területén eddig meglévő szolgáltatási minőség biztosítása, adott esetben 
javítása. 
6. Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak érdekében, hogy a 
Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás 
megszervezése a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag 
megfelelően biztosított legyen, a Hulladék tv. 36.§-a alapján ugyanezen törvény 33. §, 34. §, 37. §, 90. § (8) 
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bekezdésében, a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott 
hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a Társulásra átruházzák. 
7. A Tagok közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére 
vonatkozó, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel összhangban lévő közszolgáltatás 
szervezését és fenntartását a Társulás látja el.  
8. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a következők: 

a) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, 
b) a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének, és elszállításának 

szervezése, 
c) a települési hulladék kezelésének szervezése, 
d) kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása. 

9. A Tagok rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés minden társult Tagra kiterjedő érvénnyel és 
hatállyal, valamennyiük nevében kerül aláírásra a Társulási Tanács Elnöke által. 
10. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapján a mindenkori közszolgáltatási szerződésben 
szabályozzák: 
- a szerződés teljesítésének biztosítékait; 
- a kapcsolattartás módját; 
- a hulladékkezelési tevékenységeket végző esetleges más szolgáltatók és a Közszolgáltató 
együttműködési kötelezettségét, 
11. Tagok rögzítik, hogy a Társulás, a megalakulását követően tulajdonosi részesedést szerez az ÉTH Érd 
és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszáma: 13-09-
160121; székhely: 2030 Érd, Sas utca 2.; statisztikai számjel: 24166324-3811-572-13), azért, hogy a  
Társulás és az ÉTH Nonprofit Kft. által aláírt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján az 
ÉTH Nonprofit Kft. lássa el a Tagok számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.   
12. Abban az esetben, ha a Társulás tulajdonában álló gazdasági társaság megfelel a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályi követelményeknek, úgy tekintettel arra, hogy e gazdasági 
társasággal történő szerződés megkötése a Közbeszerzésekről szóló törvény kivételi körébe esik, és 
ezáltal a szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárást nem szükséges lefolytatniuk, úgy a 
Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás ellátására e gazdasági társaságot jelöli ki.  
13. Amennyiben a 12. pontban foglaltak teljesítése jogszerűen nem lehetséges, a Tagok kijelentik, hogy a 
jelen Társulási Megállapodásban foglalt célok és feladatok teljesítése érdekében a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató kiválasztására, és a közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó hatásköreiket a 
Társulásra ruházzák át.  
14. A Társulás - tulajdonosi joggyakorlása által - vállalja, hogy a Közszolgáltató elsősorban azzal a 
hulladékgazdálkodási társasággal köt alvállalkozói szerződést, mely az adott településen jelen Társulás 
megalakulását megelőzően közszolgáltatási szerződés alapján ellátta a közszolgáltatást.  
15. A felelős hulladékgazdálkodás elve alapján a Tagok rögzítik: 
a) abban az esetben, ha egy alvállalkozó által ellátott szolgáltatás költségei meghaladják a koordináló 
szerv által fizetett szolgáltatási díjat, akkor e különbözet biztosítása nem a Társulás kötelezettsége; 
b) ha a Közszolgáltatót az illetékes hatóság az érintett régió területén közszolgáltatás ellátására jelöli ki, az 
ezzel összefüggésben keletkező többletköltségek nem a Társulást terhelik; 
 c) a Tag közigazgatási területén a kötelező közszolgáltatáson felüli, szabad kapacitás terhére végzett 
szolgáltatásból származó bevétel az érintett alvállalkozót illeti. 
16. A Társulás Tagjai megállapodnak abban, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység költségeinek és 
eredményeinek elszámolása során mind a Társulás, mind az ÉTH vonatkozásában azt az elvet 
alkalmazzák, hogy az elszámolás alapja az NHKV Zrt-től megkapott szolgáltatási díj.  A szolgáltatási díj a 
mindenkor hatályos OHKT-ben rögzített feladatok végrehajtása alapján, a miniszteri rendelet szerint jár a 
közszolgáltatónak. 
17. A Társulás Tagjai megállapodnak abban, hogy a Tag jogosult a Közszolgáltató tevékenysége során 
keletkező iratokba betekinteni, tőle közvetlen felvilágosítást kérni, melyet a Közszolgáltató köteles 
teljesíteni.  
 
VI. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE 
1.  A Társulás államháztartási szakágazati besorolása: 
381100  Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
2. Kormányzati funkció szerinti megjelölés: 
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
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051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051070 Használt eszköz bontása 
051080 Hulladék újrahasznosítása 
 
VII. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 
1. Tagok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg:  
Szervezeti rendszer: 

a) A Társulás döntéshozó és irányító szerve: Társulási Tanács 
b) A törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Pest Megyei Kormányhivatal 
c) A Társulás képviselője: Társulási Tanács Elnöke 

 
VIII. A TÁRSULÁSI TANÁCS 

1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsban a Tagokat a polgármesterek 
képviselik.  
2. A Társulási Tanács Tag képviselőjének akadályoztatása esetén eseti jelleggel egy alkalomra szólóan 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással helyettes képviselő útján 
is gyakorolhatja a szavazati jogát. A meghatalmazást a meghatalmazott legkésőbb a Társulási Tanács 
ülésének megkezdéséig köteles a Társulási Tanács ülését vezető Elnöknek/Alelnöknek/Korelnöknek 
átadni.  
3. Amennyiben a polgármester személyében változás következik be, úgy e változásról a Tag a Társulási 
Tanács Elnökét köteles haladéktalanul tájékoztatni. Az új polgármester polgármesterré történt 
megválasztásával a Társulási Tanács Tagjává válik. A polgármester személyében bekövetkező változás a 
Társulási Megállapodás módosítását nem igényli. 
4. Az egyes tagokra jutó szavazati jog mértékét a Tagok a költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
lakosságszámok alapulvételével állapítják meg, az alábbiak szerint:  

  Szavazatszám: 
 

1 Budaörs 10 szavazat 
2 Dabas 6 szavazat 
3 Diósd 3 szavazat 
4 Érd 22 szavazat 
5 Gyál 8 szavazat 
6 Halásztelek 3 szavazat 
7 Hernád 1 szavazat 
8 Inárcs 2 szavazat 
9 Nagytarcsa 1 szavazat 
10 Pusztavacs 1 szavazat 
11 Sóskút 1 szavazat 
12 Százhalombatta 6 szavazat 
13 Szigethalom 6 szavazat 
14 Szigetszentmiklós 13 szavazat 
15 Táborfalva 1 szavazat 
16 Tárnok 3 szavazat 
17 Tatárszentgyörgy 1 szavazat 
18 Tököl 3 szavazat 
19 Újhartyán 1 szavazat 
20 Újlengyel 1 szavazat  
21 Vecsés 7 szavazat 

5. A Társulási Tanács gyakorolja a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által 
átruházott feladat-és hatásköröket.  
6. A Társulási Tanács kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik: 
a) A Társulás éves költségvetésének, valamint éves beszámolójának elfogadása; 
b) a Társulási Tanács Elnökének, Alelnökeinek megválasztása, esetleges díjazásuk megállapítása, 
visszahívásuk; 
c) a pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékének meghatározása; 
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d) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés elfogadása; 
e) annak az ügyletkörnek a meghatározása, amelyen belül a Társulási Tanács Elnöke a Tanács 
hozzájárulása nélkül vállalhat kötelezettséget; 
f) a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérdések megtárgyalása, döntés a tag csatlakozásának elfogadásáról 
és a tag kizárásáról; 
g) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása és visszavonása; 
h) a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatának elfogadása; 
i) gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, elidegenítéséről, átruházásáról, gazdasági társaság 
alapításáról, megszüntetéséről szóló döntés;  
j) az azokról a kérdésekről való döntés, amelyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, illetve alapító 
okirat gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe utal. 
7. A Társulási Tanács a 6. pontban foglalt ügyekben minősített többséggel dönt. A minősített többséghez 
legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt vevő Tagok szavazatának 
több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.  
8. A 6. pontban fel nem sorolt ügyekben a társulási tanács érvényes döntéséhez legalább annyi tag igen 
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának egyharmadát. 
9. A közszolgáltatás ellátásához igénybe vett alvállalkozó megbízásánál az érintett Tagot a döntéshozatal 
során egyetértési jog illeti meg. Amennyiben az adott Tag e döntéshozatalnál nincs jelen, egyetértését e 
tekintetben vélelmezni kell.  
10. A Társulási Tanács rendszeres ülésein figyelemmel kíséri a cél elérésének előrehaladását, valamint 
megvitatja azon egyéb dokumentumokat, amelyeket alapvetőnek és közös érdekkörbe tartozónak minősít. 
11. A Társulási Tanács Tagjai az általuk képviselt Képviselő-testületeknek kötelesek évente legalább 
egyszer, de szükség szerint többször is beszámolni a Társulásban végzett tevékenységükről.  
12. A Társulási Tanács a Társulási megállapodás aláírásakor tartja meg alakuló ülését.  
13. A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek 
mindegyike jóváhagyta a Társulási Megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a 
megalakulását. 
14. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik, egyebekben pedig akkor, 
ha annak ülését az Elnök összehívja. A Társulási Tanács ülését 15 napon belül össze kell hívni, ha azt 
legalább négy Tag kezdeményezi, és a kezdeményezők együttes lakosságszáma eléri a Társulás 
összlakosságszámának 20%-át, illetve ha törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva azt a Pest Megyei 
Kormányhivatal vezetője kezdeményezi.   
15. A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács Elnöke hívja össze írásban. A Társulási Tanács Elnökének 
akadályoztatása esetén az Alelnök.  
16. Az ülés összehívására vonatkozó meghívót legalább az ülés kitűzött időpontja előtt öt munkanappal 
elektronikus úton kell megküldeni a tagoknak. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, és 
mellékelni kell - amennyiben vannak - a napirendi pontokhoz kapcsolódó előkészítő anyagokat, írásbeli 
előterjesztéseket. 
17. Az ülést a Társulás székhelyére kell összehívni.  
18. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező 
képviselő jelen van. Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy újabb ülést kell összehívni, az eredeti 
időpontot követő nyolc napon belüli időpontra.  
19. A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. A Társulási Tanács ülésére bármely Tag 
indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a 
napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási Tanács ülésén a 
társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 
20. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek. Napirenden kívüli 
kérdésben határozat csak akkor hozható, ha az ülésen valamennyi tag képviselője jelen van, és az adott 
kérdésben a határozathozatalhoz valamennyi képviselő hozzájárul. 
 
21. Az ülést a Tárulási Tanács Elnöke, annak akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által kijelölt 
Alelnök vezeti. 
 
IX. A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE – ALELNÖKE 
1. A Társulási Tanács Elnökét és két Alelnökét a Társulási Tanács tagjai sorából határozatlan időtartamra 
választja meg. A Társulást a Társulási Tanács Elnöke képviseli. Képviseleti és aláírási joga a Tanács és a 
Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben önálló.  
2. Az Elnök minden, a Tanács hatáskörébe nem tartozó kérdésben értékhatár nélkül jogosult dönteni. 
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3. Az Elnök önálló aláírási joggal rendelkezik. Az Elnök feladatkörébe tartozik a Társulási Tanács 
döntéseinek végrehajtása. Az Elnök a tevékenységéről a Társulási Tanács ülésének számol be. 
4. Az Elnök teljes körű felelősséggel tartozik a Társulás jogszerű tevékenységéért, a Társulás 
gazdálkodásáért, nyilvántartási és bevallási kötelezettségei teljesítéséért. A Társulás Elnöke a tőle 
elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog 
szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. Az Elnök a Társulási Tanács döntése alapján 
díjazásban részesíthető. 
5. Az Elnök a Társulás bevételeivel a Társult Tagok, valamint a Társulási Tanács ellenőrzése mellett, jelen 
Megállapodás, és a Társulási Tanács döntéseinek megfelelően, a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi 
rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik.  
6. Az Alelnök megbízatására az Elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók. A Társulás 
Alelnöke az Elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. Az Elnök 
tartós akadályoztatása esetén a Tanács által kijelölt Alelnök jár el az Elnök jogkörében. Az Alelnök 
döntéseiről, intézkedéseiről a következő ülésen köteles beszámolni. 
7. Az Elnök és az Alelnök tisztsége megszűnik: 
a.) az Elnök lemondásával, 
b.) az Elnök halálával, 
c.) az Elnök polgármesteri minőségének megszűnésével, 
d.) az Elnököt/Alelnököt biztosító Tag tagsági viszonyának megszűnésével, 
e.) visszahívással. 
8. Az Elnök a tisztségéről bármikor legalább két hónapos lemondási idővel lemondhat. Lemondás esetén 
az Elnök köteles az új Elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, 
köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnök 
megválasztásának céljából. Az Elnök lemondásával az Alelnöki megbízatás nem szűnik meg. 
9. Az Elnököt a Társulási Tanács ülése bármikor jogosult visszahívni. Az elnöki tisztség lemondáson kívüli 
bármely okból történő megszűnése esetén az Alelnök köteles 15 napon belül a Társulási Tanács ülését 
összehívni az új Elnök megválasztásának céljából.  
10. Az Alelnöki tisztség megszűnésére az Elnöki tisztség megszűnésére vonatkozó szabályok 
értelemszerűen vonatkoznak azzal, hogy az Alelnöki tisztség bármely okból történő megszűnése esetén az 
Elnök köteles 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új Alelnök megválasztásának céljából.  
 
X. A TÁRSULÁS ALAPÍTÓINAK HATÁSKÖRE  
1. Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozóan a Társult Önkormányzatok úgy rendelkeznek, hogy az 
alapítói hatáskörbe tartozó döntéseket a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei (közgyűlése) 
hozzák meg, együttesen, vagy külön-külön megtartott ülésen és a meghozott döntések végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedések ellátásával a Társulás székhelye szerinti polgármesteri hivatalt bízzák meg. 
2. Az alapítók hatáskörébe tartozó döntések akkor tekinthetők hatályosnak, ha a Társult Önkormányzatok 
mindegyike elfogadta azt. A székhely szerinti polgármesteri hivatal az alapítói hatáskörbe tartozó 
döntések előkészítéséről és végrehajtásáról a vonatkozó testületi határozatok rendelkezésre bocsátását 
követő 8 napon belül intézkedik. 
A székhely önkormányzat a döntések előkészítésénél biztosítja az azonos tartalommal történő 
döntéshozatal feltételeit, az előterjesztések rendelkezésre bocsátásával és egyeztetés lefolytatásával. 
 
XI. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE, ÉS ELLENŐRZÉSE 
1. A Társulás felett a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője törvényességi felügyeleti jogot gyakorol. 
2. A Társulás Tagjai a Társulási megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és gazdasági 
szempontból ellenőrzik a Társulás működését. A polgármester évente legalább egyszer a képviselő-
testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.  
3. A Társulás működésének ellenőrzésére bármely Tag bármikor, önállóan jogosult.  
Az ellenőrzésre vonatkozó igényt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban a Tag 
köteles a Társulás Elnökénél írásban jelezni, meghatározva az ellenőrzés körét, és az ellenőrzés 
lefolytatásához igényelt dokumentumokat. A Társulás Elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az 
ellenőrzést végző Tag az általa igényelt bármely, a Társulás gazdálkodására és működésére vonatkozó 
iratba betekinthessen, azt megvizsgálhassa. A Tag a vizsgálat lefolytatásához saját szakapparátusát 
igénybe veheti, vagy ilyen célból szakértőt kérhet fel. A Tag a vizsgálata eredményéről a Társulási 
Tanácsnak jogosult beszámolni, és jogosult kérni az ellenőrzés tapasztalatai szerint a Társulási Tanács 
döntését. 
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4. A Társulás külső pénzügyi ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el. A Társulás Tagjai tudomásul 
veszik, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogosult, jogszabályban megjelölt szervezetek a 
Társulás és a projekt ügyeit szintén ellenőrizni jogosultak. 
5. A Társulás és a Tagok kötelesek tűrni és elősegíteni a KEHI, az Állami Számvevőszék, a Magyar 
Államkincstár, az Európai Bizottság, az Európai Közösség Számvevőszéke vagy egyéb, jogszabályban 
megjelölt szervek által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket. 
6. A Társulás belső pénzügyi ellenőrzését a szervezet minden szintjén érvényesülő belső kontrollrendszer 
működtetésével, és a belső ellenőrzés működtetésével kell ellátni. 
7. A belső kontrollrendszer működtetése a Társuláson belül magában foglalja a Társulási Tanács által 
folytatott első szintű irányítási és ellenőrzési rendszert, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és 
fejlesztéséért az Elnök felelős. A Társulás belső ellenőrzésének kialakításáról és megfelelő működtetéséről 
az Elnök köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét az 
Elnöknek közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül az Elnöknek küldi meg. 
8. Egyebekben a Társulás pénzügyi és gazdálkodási felügyeletére az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 
XII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 
1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti 
jogkörrel az Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az Alelnök jogosult.  
XIII. A TÁRSULÁSI TAGSÁG 

1. A Társulási Tagság Keletkezése 
1.1. A önkormányzatok tagsági viszonya a társulási megállapodás aláírásával keletkezik.  
1.2. A Társulás tagjainak száma bővíthető. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt az esetleges 
tagfelvétel kérdésében. A Társuláshoz csatlakozni az év bármely időpontjában lehetséges.  

2. A Társulás Tagjainak Jogai és Kötelezettségei 
2.1. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Megállapodásban, a társuló Tagok között, a Társulási Tanács 
határozataiban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen, és pénzügyi kötelezettségeit határidőben 
teljesítse. A Társulás által tizenöt napos fizetési határidővel megküldött felhívás eredménytelen elteltét 
követően a Társulás jogosult jelen Megállapodás XIV.12 pontja szerint eljárni. 
2.2. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulás munkáját segítse, és a Társulás céljának eléréséhez a 
tőle elvárható támogatást nyújtsa. 
2.3. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy megadja azokat az információkat, és a Társulás rendelkezésére 
bocsássa azokat a dokumentumokat, amelyek a Társulás céljának eléréséhez, a Társulás működéséhez 
szükségesek. 
2.4. Ha a Társulási Tanács döntéséhez a társult Tagok képviselő-testületeinek a határozata szükséges, 
akkor a döntéshez szükséges előterjesztést valamennyi tag köteles saját képviselő–testületének soron 
következő ülésére előterjeszteni, és a döntésről a Társulási Tanács Elnökét értesíteni. 
2.5. A Társulás Tagjának jogában áll a Társulási Tanácsban – képviselője útján – szavazati joggal részt 
venni. A Társulás Tagjának jogában áll a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni. 
2.6. A Társulás Tagja részt vesz a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a 
szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában. 
2.7. A Társulás Tagja javaslatot tehet a Társulást érintő bármely - tagsági jogosultságának megfelelő - 
kérdésben. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Társulás tisztségviselőihez, 
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek harminc napon 
belül kötelesek választ adni. Betekinthet a Társulás dokumentumaiba, irataiba. 
 
3. A Társulási Tagság Megszűnése 
3.1. A társulási tagság megszűnik: 
a.) a Tag kiválásával 
b.) kizárással, 
c.) a Társulás megszűnésével. 
3.2. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy elfogadják a kiválással és kizárással kapcsolatos 
felelősségi szabályokat. 
3.3. A Tag a Társulásból naptári év utolsó napjával - december 31-ei hatállyal - válhat ki. A kiválásról szóló 
minősített többséggel meghozott döntést a Tag képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban 
köteles meghozni, és a Társulási Tanács Elnökével és a Társulás tagjaival közölni. 
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3.4. Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tag által fizetendő pénzügyi kötelezettségek 
összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, amelyet a Társulás minden esetben érvényesíteni 
fog. A Társulásból kiváló Taggal a Társulás elszámol. Az elszámolás elveinek világosnak, átláthatónak és az 
érdekeltek által egyértelműen követhetőnek kell lenniük. Abban az esetben, ha a Társulás a 
tevékenységével összefüggésben pályázati forrást vesz igénybe, a kiválni szándékozó Tag a befizetett 
önrészt a Társulástól nem követelheti vissza. 
3.5. A Társulás tagját a Társulási Tanács minősített többségű döntésével a Társulásból a naptári év utolsó 
napjával kizárhatja, ha a Tag a tagdíjfizetési, vagy a társulás felé fennálló egyéb pénzbeli kötelezettségének 
ismételt felszólítás ellenére sem tesz eleget. 
3.6. A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt a Társulási Tanácsnak az érintett Tagot meg kell 
hallgatnia. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a Tagi kiválásának jogkövetkezményeivel, azaz ebben 
az esetben sem mentesül a Tag a kár megtérítésének és egyéb fizetési kötelezettsége teljesítése alól.  
 
XIV. A TÁRSULÁS BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 
1. A Társulás bevétele elsősorban a Tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyoni eszközökből 
áll.  
2. A Társulás bevételei különösen: 

- a Tagok által a működési költségekre átadott pénzügyi eszközök (tagdíj), 
- belföldi és nemzetközi támogatások: a Tárulás bevételét képezi a Társulás által esetlegesen 

pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összeget csak a Társulás 
céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 

 
A Társulási Tanács megállapítja éves költségvetését és gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel 
kíséri a források hatékony felhasználást, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról. 
A Társulás tulajdonával való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. 
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért, a Társulási Tanács a felelős. 
3. A Társulás működési költségeit biztosító tagdíj tárgyévben esedékes összegét a Tanács a tárgyévet 
megelőző év november 30. napjáig állapítja meg, hogy azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják. A 
tagdíj befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben történik, az 

- első részletet a költségvetési év március 31. napjáig, 
- a második részletet a költségvetési év július 15. napjáig 

kötelesek a Tagok a Társulás számlájára utalni. A felhasználás elszámolása gazdasági évenként, a 
tárgyévet követő év április 30-ig történik.  
4. Társulás megalakulásának évében a tagdíj összegét a Társulási Tanács első ülésén köteles 
meghatározni, melyet a Társulás tagjai mindenkor a költségvetési törvény szerinti lakosságszámuk 
arányában kötelesek rendelkezésre bocsátani.   
5. A tagdíj megállapítása az éves tervezett tagdíjbevétel és a Tagok által képviselt települések 
összlakosságszáma alapján 1 főre jutó tagdíj összege, és az adott település lakosságszámának szorzata 
alapján történik. 
6. Az év közben csatlakozóknak a tagdíjat időarányosan, a csatlakozás törzskönyvi nyilvántartásba vételét 
követő 45. napig kell megfizetniük. 
7. A közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság tulajdonjogának megszerzéséhez átadott pénzügyi eszközök 
egyes tagokat terhelő mértékét és annak befizetési ütemezését az esedékesség évének elején a Társulási 
Tanács határozza meg, hogy azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják.  
8. A Társulás vagyoni eszközeit növeli a saját egyéb bevétele (ha van), a Társulás által elnyert további 
támogatás és a Társulásnak tett felajánlások. 
9. A Tagok e megállapodásban vállalt vagyoni hozzájárulásukat akként bocsátják a Társulás 
rendelkezésére, hogy a Társulás bankszámlájának megnyitása után, az arról szóló értesítés kézhezvételét 
követő 15 napon belül a hozzájárulásukat a bankszámlára átutalják. 
10. A Társulás a Tagok által történő alapításkor önálló vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás működése 
során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg. A Társulásba bevitt vagyont a 
társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult 
önkormányzatok közös vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait 
kell alkalmazni.  
11. A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei között számolandóak el. A Tag saját 
finanszírozás (a továbbiakban: saját finanszírozás) részei a következők: 

- saját forrás, valamint 
- a járulékos költségek. 
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12. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk eső és az adott évben esedékes sajáterő-hányadnak 
és a járulékos költségeknek megfelelő összeget az adott évi költségvetésükbe beállítják, az arra vonatkozó 
pénzügyi fedezetet biztosítják. A saját finanszírozás elemeit a Tagok a Társulási Tanács felhívása alapján, a 
szükséges ütemezésben teljesítik.  
13. Tagok vállalják, hogy évente a Társulással az átadott pénzeszközök átadás-átvételére vonatkozó 
megállapodást megkötik, illetve kijelentik, hogy ilyen megállapodás hiánya vagy késedelmes megkötése 
esetére is a pénzügyi kötelezettségvállalások velük szemben érvényesen kikényszeríthetőek. 
14. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a Tagok által vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése 
esetén a társulás székhelye szerinti Polgármesteri Hivatal a XIII. 2.1. pontban meghatározott felszólításban 
megjelölt fizetési határidő eredménytelen elteltét követő 30. naptól azonnali beszedési megbízás 
(inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely önkormányzat, mint Tag nem tesz eleget a Társulás felé 
vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, 
amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési 
megbízást (inkasszót) nyújtson be. 
 
XV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 1. A jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba.  
2. A Társulás megszűnik,  

a) ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 
b) Tagok száma egy Tagra csökken; 
c) Bíróság jogerős döntése alapján; 
d) A törvény erejénél fogva; 
e) Ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 

3. A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával egymással elszámolni kötelesek. A 
Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában 
tartoznak felelősséggel.  
4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeinek kielégítése után fennmaradó vagyont a 
Tagok között az összes befizetés arányában kell felosztani. A befizetések között kell számba venni a 
Társulás általános működésére tett befizetéseket, valamint a társulás által elvégzett konkrét feladatokra 
tett befizetéseket.  
 
XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
1. Jelen megállapodás hatályba lépéséhez és annak módosításához a Társult Tagönkormányzatok 
képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
2. A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, a Társulási Tanács döntése szerint, írásban 
külső szakmai szervezetet bízhat meg. 
3. Érvénytelen rendelkezés helyébe a jogszabályban meghatározott érvényes rendelkezés lép. Ha valamely 
szerződési kikötés érvénytelen, úgy az a megállapodás egészének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a 
Tagok jelen megállapodást az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg. 
4. A Tagok közöttük a jelen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatban 
felmerült esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni.  
5. A jelen megállapodás a tárgyát képező ügyletre vonatkozólag a Tagok közötti teljes megállapodást 
tartalmazza. A jelen Megállapodás módosítása vagy feltételeinek kiterjesztése csak írásban, a módosításra 
irányadó szabályok betartásával hozott döntés alapján, és a Tagok által szabályszerűen aláírt formában 
érvényes. 
6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az Európai 
Uniós támogatásra vonatkozó jogszabályok, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
szóló törvény rendelkezései az irányadóak.  
7. Aláíró Tagok kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező képviselő-testületeik a jelen megállapodást 
megfelelően előzetesen (minősített többségű határozattal) jóváhagyták, és az a jelen megállapodás 
aláírását követően a Tagokra nézve érvényes és kötelező. 
8. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata a Megállapodás függelékét képezi. 
Érd, 2018. ………………….. 
                 T. Mészáros András  
                      Érd és Térsége Regionális  

        Hulladékgazdálkodási       
Önkormányzati Társulás Elnöke 
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T. Mészáros András polgármester 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
Wittinghoff Tamás polgármester 
Budaörs Város Önkormányzata 

Kőszegi Zoltán polgármester 
Dabas Város Önkormányzata 

 
Szlahó Csaba polgármester 

Vecsés Város Önkormányzata 
  

Bogó László polgármester Pápai Mihály polgármester 
Diósd Város Önkormányzata 

 
Szentgyörgyi József polgármester 

Halásztelek Város Önkormányzata 
 

dr. Gál Imre polgármester 
Inárcs Nagyközség Önkormányzata 

 
Vezér Mihály Ph.D. polgármester 

Százhalombatta Város Önkormányzata 
 

Szehofner József polgármester 
Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata 

 
Petrányi Tamás polgármester 

Újlengyel Község Önkormányzata 
 

                 Fáki László polgármester 
    Szigethalom Város Önkormányzata 

 
König Ferenc polgármester 

Sóskút Község Önkormányzata 

Gyál Város Önkormányzata 
 

Zsírosné Pallaga Mária polgármester 
Hernád Nagyközség Önkormányzata 

 
Rimóczi Sándor Vilmos polgármester 

Nagytarcsa Község Önkormányzata 
 

Jóri László polgármester 
Pusztavacs Község Önkormányzata 

 
Szolnoki Gábor  

Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
 

Tóth Bertalan polgármester 
Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 

 
Hoffman Pál polgármester 

Tököl Város Önkormányzata 
 

Schulcz József polgármester 
Újhartyán Város Önkormányzata 

 
Szabó József polgármester 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
 
ZÁRADÉK:  
Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 2018. május 1. napjával lép 
hatályba.  
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei, illetve a Társulási Tanács jelen 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az alábbi határozataikkal fogadták 
el:  
 
Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa 

19/2017. (IX.29.) 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
Inárcs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Százhalombatta Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
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Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Melléklet:  
Képviselő-testületek, ill. a Társulási Tanács a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást jóváhagyó határozatai. 

 
Melléklet a Közgyűlés 82/2018. (IV. 26.) határozatához 
 

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

2030 Érd, Alsó u. 1-3. 
2. A beruházás megnevezése, jellege:  
  

Az Érd Megyei Jogú Város „Szabadidőközpont- és 
szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” című 
projekt megvalósítása a Modern Városok Program 
keretében 

3. A beruházás célja és szükségességének 
indoklása:  

A Modern Va rosok Program kerete ben az e rintett 
fejleszte si teru leten a jelenleg is mu ko do  E rd Are na 
sportce lu  hasznosí ta sa t tova bbi sporta gak e s 
le tesí tme nyek fogja k ero sí teni. A kiszolga lo  komplex 
fejleszte si beruha za ssal a va ros helyi iparu ze si e s 
idegenforgalmi beve teleit is no velheti, u jabb helyi 
munkahelyeket le trehozva. 
A 18778/4-es sza mu  ingatlanon a megle vo  E rd Are na 
mellett TAO e s maga n forra sokbo l mege pu lhet egy 
ke zilabda edzo csarnok, tova bba  egy je gcsarnok. A 
pillanatnyi ko zmu -a llapotfelme re sek 
eredme nyeke ppen bebizonyosodott, hogy a megle vo  
ha lo zat ke ptelen ella tni az u jabb e pí tme nyek ige nyeit, 
ennek oka n azonnali megolda sra van szu kse g a 
ví zha lo zat, szennyví zha lo zat, tu ziví z e s elektromos 
ha lo zat kapacita sa nak bo ví te se re. A nyoma sfokozo  
le tesí tme ny a Ke pviselo  utcai o nkorma nyzati 
ingatlanokon valo sulhatna meg, ahonnan ko nnyebben 
ele rheto  e s biztosí thato  a to bbletige ny (pontos hrsz. 
kijelo le s alatt). 
A fejleszte si teru leten kifejezetten sportce lu  sza lla s e s 
sport rehabilita cio s inte zme ny keru lhet elhelyeze sre 
maga nberuha za ske nt. Jelenleg a va ros teru lete n nincs 
olyan sza lla shely, ahol a versenyeken re szt vevo k 
ko zu l egy sportcsapat e s sta bja (30-50 fo ) egyszerre, 
egy helyen megsza llhatna. Az egyre no vekvo  sza mu  
sporteseme nyek kapcsa n a re sztvevo k sza ma ra 
helyben szu kse ges biztosí tani a sza lla sleheto se get. 

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

A 18778/4 hrsz. ingatlanon történő beruházásokhoz 
kapcsolódó, közműfejlesztésekkel érintett ingatlanok 
pontos meghatározása folyamatos (a tervezési 
dokumentációk szerint)  

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

A jelenleg ismert közmű-állapot felmérések azt 
támasztják alá, hogy a meglévő hálózat nem tudja 
ellátni az újabb építmények igényeit, ezért van 
szükség a közmű hálózat kapacitásának növelésére. 
A nyoma sfokozo  le tesí tme ny a Ke pviselo  utcai 
o nkorma nyzati ingatlanon valo sul meg (24796 hrsz.), 
mivel í gy ko nnyebben ele rheto  e s biztosí thato  a 
to bbletige ny. 
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Teru letige ny, mu szaki leí ra s e s va lasztott mu szaki 
megolda sok meghata roza sa az engede lyes tervek 
elke szu lte vel lehetse gesek.  

6. A becsült költségek részletes bemutatása: 
 
- költségnemenkénti bontásban, éves 
ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési 
költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, 
árubeszerzések, és építési költségek összegét); 
- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, 
műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi 
megállapodás, stb.)   

A Modern Városok Program pénzügyi 
munkatervében foglaltak szerint 2 681 854 814 Ft 
összeget fordít a szabadidő központ és 
szállásfejlesztési projekt megvalósulására. 
1.Közművek fejlesztése (vízhálózat 
kapacitásfejlesztés, nyomásfokozó, tűzivíz biztosítása; 
szennyvízhálózat fejlesztés; magasfeszültségi vezeték 
kiváltása; elektromos kapacitás biztosítása ; 
csapadékvíz elvezetés; gázvezeték hálózat  
fejlesztése)                                            1 042 500 000, –Ft 
2. Megközelítő úthálózathoz ingatlan szerzés, 
előkészítés                                                 272 600 000,- Ft 
3. Tolmács utca- Velencei út útépítés I. szakasz 
(Velencei út  – Jegyző utca)                   973 549 272,- Ft 
4. Tolmács utca –Velencei út útépítés II. szakasz 
(Jegyző utca 7-es főút)                           385 205 542,- Ft 
5. Projekt előkészítés, koncepcióterv 
                                                                            8 000 000,- Ft 
Projektelem összesen                         2 681 854 814,- Ft 
MVP bizottsága által jóváhagyott meghatározott 
keretösszeg                                            2 681 854 814,- Ft  

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek 
megjelölésével: 

Modern Városok Program keretében biztosított forrás 
terhére  
1003/2016.(I.13.) Korm. határozat 
1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 
MVP Bizottság által jóváhagyott fejlesztési keret 

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás 
megnevezése:  

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) 
- „In house” alapján Városfejlesztési Kft. 

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

A tervezett beruházás megvalósítása érdekében 
ingatlanszerzésre, egyes esetekben kisajátításokra, 
telekalakítási eljárásokra, vízjogi engedélyezésre, 
valamint szolgalmi jogi kérdések rendezésére van 
szükség. Emellett a fejlesztési területen telekalakítási 
eljárást követően várhatóan módosítani szükséges az 
érintett ingatlanokra vonatkozó Helyi építési 
Szabályzat és Szabályozási terv hatályos részeit. 

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

- Beépítési koncepcióterv – bruttó 8.000. 000,- Ft 
- a vízhálózat kapacitásfejlesztés, nyomásfokozó, 
tűzivíz biztosításáról szóló engedélyezési tervek –  
- Szennyvízhálózat fejlesztés tervezés   

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

A jelenleg ismert közmű-állapot felmérések alapján a 
meglévő hálózat nem tudja ellátni az újabb 
építmények igényeit, ezért van szükség a vízhálózat, 
tűzivíz, szennyvíz és elektromos hálózat 
kapacitásának növelésére, melyek műszaki tartalmát 
a tervezés során határozzák meg. 
A nyoma sfokozo  le tesí tme ny a Ke pviselo  utcai 
o nkorma nyzati ingatlanon valo sul meg (24796 hrsz.), 
mivel í gy ko nnyebben ele rheto  e s biztosí thato  a 
to bbletige ny.  
A terhelés mértékére vonatkozó kapacitásadatok az 
engedélyes tervek elkészültével állapíthatóak meg. 

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

A megépült közművek az önkormányzat tulajdonát 
képezik, az üzemeltetést a közművek üzemeltetői 
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látják el.  
13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi 
engedély megadásának várható időpontja: 

A beruházás befejezésének várható időpontja: 
 2019. II. félév 

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
15. A beruházás gazdasági értékelése és 
megtérülési ideje: 

A turisztikai/rekreációs célú hasznosítás hozzájárul a 
város gazdasági növekedéséhez, új munkahelyeket 
teremt a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A 
projekt lezárását követően számolható ki. 

 
1. melléklet a Közgyűlés 84/2018. (IV.26.) határozatához 

 
Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

(2030 Érd, Velencei út 39-41.) 
 

ALAPÍTÓI  HATÁROZAT  
 
Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; 
statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András 
polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli 
tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom: 
 

4/2018.(IV.26.) alapítói határozat 
 
Mészáros Mihály felügyelőbizottsági tag 2018. február 12-ei hatállyal történő lemondása miatt, a 
háromfős felügyelő bizottság működőképességének megőrzése érdekében – a mai naptól kezdődően 
2023. április 26. napjáig terjedő határozott időtartamra Kerezsi Lorándot a felügyelőbizottság tagjának 
választja meg, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat (továbbiakban: Alapító Okirat) 15. 
pontjának az alábbiak szerinti módosítását: 
 
1. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiakra módosul: 

 
„15. Felügyelőbizottság 

 
15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 
 
15.2. A felügyelőbizottság tagjai: 
 

Név: Kerezsi Loránd 
Anyja neve:  
Lakcím:  
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. április 26. 
A megbízatás lejárta: 2023. február 15. 

 
Név: Gurubi Flórián 
Anyja neve:  
Lakcím:  
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 20. 
A megbízatás lejárta: 2019. november 20. 
 
Név: Márton Lajos 
Anyja neve:  
Lakcím:  
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. november 20. 
A megbízatás lejárta: 2019. november 20.” 

  
2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
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Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő 
bevezetéséről. 
 
Érd, 2018. április 20. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
alapító 

képv.: T. Mészáros András polgármester 
 
A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. április 20. napján ellenjegyzem: 
 
 

1. melléklet a Közgyűlés 85/2018. (IV.26.) határozatához 
 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(2030 Érd, Velencei út 39-41.) 

 
ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; 
statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. 
Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozza: 
 

5/2018.(IV.26.) alapítói határozat 
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja 
(Alapítója) - Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 34. § (2) 
bekezdése értelmében - a Társaság a tulajdonában lévő HVSE Sport Korlátolt Felelősségű 
Társaság  (cégjegyzékszámú Cg.18-09-111098;   székhely: 9700 Szombathely, Rohonci út 3.) 
törzstőkéjének 10%-át kitevő 800.000,- Ft névértékű üzletrészét névértéken értékesíti a 
Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület (Nyilvántartási szám: Pk.60.125/1989., 
székhely: 9700 Szombathely, Rohonci út 3.) részére. 
 
Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes, és gondoskodik a Határozatok 
Könyvébe történő bevezetéséről. 
 
Érd, 2018. április 20. 
 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
alapító 

képv.: T. Mészáros András polgármester 
 
A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. április 20. napján ellenjegyzem: 
 
 

Melléklet a Közgyűlés 88/2018. (IV.26.) határozatához 
 
Mesevilág – mesés világ nyári napközis tábor  

2018. június 25. –augusztus 17. 

 

A nyolc hét témáit a magyar népmesék, mondavilág témakör köré csoportosítjuk. Minden héten 

megismerkedhetnek egy-egy magyar író életével, magyar népmesékkel. Így Benedek Elek, Illyés Gyula, 
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Móra Ferenc, Csukás István, Lázár Ervin, valamint Mátyás királyhoz fűződő mondavilágból és a legszebb 

magyar népmesék közül válogatunk, melyeket a gyerekek hangos könyv segítségével hallgathatnak meg. A 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár munkatársai a táborban, kisebb csoportokban könyvtár ismertető 

foglalkozást tartanak a témákhoz kapcsolódóan az első héten. 

Minden héten, szerdai napokon kirándulásokat tervezünk, szervezünk a közelünkben lévő múzeumokba, 

vadasparkokba, a Pálvölgyi cseppkőbarlangba, kisvasúton utazunk. 

A táborban a hét többi napján kézműves foglalkozások, sport és játék lehetőségek közül választhatnak a 

gyerekek. Több év tapasztalata alapján nagyon várják, igénylik minden nap a kézműves foglalkozásokat, 

mivel alkotásaikat hazavihetik, és használni tudják (fonott, fűzött karkötők, hűtő mágnesek, kulcstartók, 

üvegfestéssel készített képek, csipeszbábuk). A hét témájához kapcsolódó vetélkedőkön, kvíz játékokon, 

sport versenyeken mérhetik össze tudásukat, erejüket a csapatok, ahol pontokat gyűjthetnek. Az elkészült 

rajzokból kiállításokat rendezünk Egy-egy hét lezárásaként eredményhirdetés és jutalom várja a 

táborlakók legjobbjait. 

A tábor első hetében Érd város nevezetességeiről tablót készítünk, melyek végig láthatók maradnak a 

táborlakók számára. Minden héten az új táborlakókkal megbeszéljük a látnivalókat a képek, fotók 

ismertetők segítségével. 

A továbbiakban a tábor programjavaslata olvasható. 

 
M e s e v i l á g - m e s é s v i l á g  n y á r i  n a p k ö z i s  t á b o r  

 
P R O G R A M J A V A S L A T  

1. HÉT (2018. 06. 25- 06. 29.)  
„Csukás István meséi” 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG SZÜKSÉGES ANYAG / 
KÖLTSÉG 

HÉTFŐ 
 

De.: - Alakuló foglalkozás 
        - Csukás István életének rövid ismertetése 
        - Ismerkedő játékok 
        - Mesehallgatás, hangoskönyv 
Du.: - Körjátékok 

- Kézműves foglalkozások 

 
Színes nyomtatóba festék 
fénymásolások 
hordozható hangszóró 
pendrive, cukorka 
fonalak, dekorgumi, ragasztó 

KEDD 
 

Kézműves foglalkozások 
De.: - Kulcstartófonás 
          Karkötőfonás, gyöngyfűzés 
        - Mesehallgatás, hangoskönyv 
Du.: - Ugróiskolák 
        - Plakát készítése 

Scoubidou szálak 
gyöngy 
kulcskarika 
pamut gumiszalag ugrálógumi 
karton, rajzeszközök 

SZERDA 
 

Kirándulás Gyermekvasút Bp. 
De.:- (Egész napos program) 
Du.: - Meseillusztráció 
           Foci bajnokság 
        - Gombfoci bajnokság 

 
 
Hideg élelem 
rajzlap, rajzeszközök 
gombfoci focilabda  

CSÜTÖRTÖK 
 

De.: - Meghívott vendég: Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár dolgozói  
Du.: - Könyvtárral kapcsolatos kvíz kérdések 
          -.hűtőmágnes készítés, csipeszbábú 
 

Papír, ceruza… 
 
Mágnes szalag, dekorgumi, filc, 
ragasztó, facsipesz 

PÉNTEK 
 

SPORTNAP 
De.: - Akadályverseny a tábor területén 
Du.: -  
        - Táborzárás, értékelés 

Labda, hulahopp, ugrókötél, 
ping-pongütő+labda, 
tollasütő+labda, magnó 
Színes karton, vastag filctoll 
(fekete) cukorka 
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2. HÉT (2018. 07.02.-07. 06.) 
 

„Lázár Ervin meséi” 
 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG SZÜKSÉGES ANYAG / 
KÖLTSÉG 

 
HÉTFŐ 
 

De.: - Aktualitások 
        - Lázár Ervin életének rövid ismertetése 
        - Ismerkedési játékok (dráma) 
        - Mesehallgatás, hangoskönyv 
Du.: - Körjátékok 
        - Foci 

 
 
Hordozható hangszóró 
pendrive 

 
KEDD 
 

De.: - Kézműves foglalkozások  
- Gyöngyfűzés (gyűrű, karkötő, lánc) 
 - Origami (repülők, könyvjelzők) 
- Mesehallgatás, hangoskönyv 

Du.: - Papírrepülő-dobó verseny 
        - Ping-pong, csocsóbajnokság 

 
Damil, kásagyöngy 
Színes hajtogatólapok 
 
Díj: Sportszeletek 
 

 
SZERDA 
 

De.: -Városliget Vajdahunyad vára 
Du.: - Mesehallgatás, hangoskönyv 

- Rajz, kézműves foglalkozás, 
üvegfestés 

 

 
Hideg élelem 
Üvegfesték, irattartó fólia, 
ragasztó, olló, rajzlap, 
rajzeszközök 

 
CSÜTÖRTÖK 
 

De.: - Mesekvíz 
- Kézműves foglalkozások 

         - Üvegfestés, üvegmatrica 
- Du.: - Rajz, plakátkészítés  

 

Damil, kásagyöngy, szívószál, 
pamut… 
Pöttyöslabdák, bóják, 
tollaslabda, karika… 
Üvegfesték, irattartó fólia, 
ragasztó, olló 
rajzlap, rajzeszközök 

 
PÉNTEK 
 

SPORTNAP 
De.:  - Sor- és váltóversenyek 
 
Du.: - Táborzáró műsor 

- Heti értékelés  

Labda, hulahopp, ugrókötél, 
ping-pongütő+labda, 
tollasütő+labda, pöttyös 
labdák,  
 
Díjak (csokoládé) 
Cukorka 
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3. HÉT (2018. 07. 09-07. 13.) 

„Móra Ferenc meséi” 
 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG SZÜKSÉGES ANYAG / 
KÖLTSÉG 

 
HÉTFŐ 
 

 
De.: - Alakuló foglalkozás  
         - Móra Ferenc életének rövid ismertetése 
         - Közösségi játékok 
        - Daltanulás 
        - Mesehallgatás, hangoskönyv 
Du.: - Fejtörők, keresztrejtvények, sakk 

 
Közösségi játékok című könyv 
Dalosfüzetek (fénymásolás) 
Tábori dalos füzetek  
Hordozható hangszóró 
pendrive 
Fénymásolólap, sakkok 

 
KEDD 
 

Kézműves nap 
De.: - Gyöngyfűzés  (állatok)   
        - üvegfestés, üvegmatrica 
        - Mesehallgatás, hangoskönyv 
Du.: - Szókereső játék a tábor területén 

Gyöngy, damil, drót,  
üvegfesték, irattartó fólia, 
ragasztó, olló. 
Cukorka 
Laminált szókártyák ( 
géppapír lamináló fólia) 

 
SZERDA 
 

Kirándulás: 
De.: - Pákozd-Sukoró Arborétum 
         A természet megfigyelése 
Du.: - Mesekvíz  

 
Hideg élelem 

 
CSÜTÖRTÖK 
 

 
De.: - Rajzverseny a hét eseményeiből 
 
Du.: - Labdajátékok, kézműves foglalkozások 

 
Rajzlap, zsírkréta, színes 
ceruza, filctoll  
Díjak :cukorka 
Pöttyös labdák, gyöngy, damil, 
drót, pamut 

 
PÉNTEK 
 

 
De.:  Sportnap 
- Tábori olimpia (Labdavezetés, kötélhajtás, 
k.rúgás, k.dobás, hulahopp, futás) 
 
Du.:  - Táborzárás, értékelés 
         -„Kedvenc játékom” 
 

 
Labdák (pöttyös, kosár, foci), 
hulahopp, ugrókötél, síp, 
magnó+kazetta 
Sportszeletek 
 
 
Díjak :cukorka 
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4. HÉT (2018. 07.16-07. 20.) 
 

„Mátyás király” 
 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG SZÜKSÉGES ANYAG / 
KÖLTSÉG 

 
HÉTFŐ 
 

 
De.: - Alakuló foglalkozás 
       -. Mátyás király életének rövid ismertetése 
       -. Mesehallgatás, hangoskönyv 
Du.: - Barátságkarkötő-fonás 

 
Laminált képek,  
Papír, színes ceruza 
 
UC hímzőfonal 

 
KEDD 
 

Kézműves nap 
De.: - Karkötő fonás, gyöngyfűzés… 
Du.: - Mesehallgatás, hangoskönyv 
            meseillusztráció készítése 

Gyöngy, damil, drót, pamut… 
Rajzlap, színes karton, 
géppapír, hobby ragasztó, olló,  

 
SZERDA 
 

Kirándulás: Dinnyés Várkert 
(Egész napos program) 
De.: - Parklátogatás 
Du.: -Játék a mezőn 

 
Hideg élelem 
Sportszerek 

 
CSÜTÖRTÖK 
 

De.:  - Rajzverseny a hét eseményeiből 
hűtőmágnes készítés, csipeszbábú 
 

Du.:- Dobóversenyek 
 

Rajzlap, zsírkréta, színes 
ceruza, filctoll  
Díjak (csokoládé) 
Pöttyös labdák, kislabdák, foci, 
sportszerek 
Cukorka 
 

 
PÉNTEK 
 

Sportnap 
De.: - Akadályverseny   
         
Du.:- Táborzárás, értékelés  
 

Géppapír, filctoll 
Pöttyös labdák, kislabdák, foci, 
sportszerek 
 
Cukorka 
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5. HÉT (2018. 07. 23-07. 27.) 
 

„Mesél az erdő” 
 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG SZÜKSÉGES ANYAG / 
KÖLTSÉG 

 
HÉTFŐ 
 

De.: - Alakuló foglalkozás 
Állatmesék: Mesehallgatás, hangoskönyv 
        - Ismerkedő játékok 
        - Daltanulás 
Du.: - zenehallgatás kvíz játék 

 
Laminált színes képek 
 
Daloskönyv 
hordozható hangszóró 
pendrive 

 
KEDD 
 

Kézműves nap 
De.:  - Sárkánykészítés 

- Tűzoltóautó bemutató tűzoltóság 
segítségével 

 Du.:- Mesehallgatás, hangoskönyv  
- Sárkányeregetés 
- Rajzolás 

 

 
Hurkapálca, krepp-papír, 
kötöző zsineg 
Ollók, hobby-ragasztó, cellux 
 
Rajzlap, zsírkréta, színes 
ceruza, dekorgumi 
 

 
SZERDA 
 

 
Kirándulás: Budakeszi Vadaspark 
 
Du.: - Játék a parkban 

 
Hideg élelem 
 
Sportszerek 

 
CSÜTÖRTÖK 
 

SPORTNAP 
De.: - Tollaslabda bajnokság 

- Asztalitenisz bajnokság 
- Peonza verseny 

Du.: Zenefelismerés  
 

 
Tollasütők +labda, ping-
pongütők +labda 
Sportszeletek 
 
hordozható hangszóró 
pendrive 

 
PÉNTEK 
 

De.:  KI MIT TUD? 
 
Du.:  - 

- Táborzárás, értékelés 
    

Díjak csokoládé 
 
Cukorka 
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6. HÉT (2018. 07. 30-08.03.) 
 

„Benedek Elek” 
 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG SZÜKSÉGES ANYAG / 
KÖLTSÉG 

 
HÉTFŐ 
 

De.:  - Alakuló foglalkozás 
          -Benedek Elek életének rövid ismertetése 
        - Mesehallgatás, hangoskönyv 
        - Daltanulás, zenehallgatás 
Du.: -: Üvegfestés 

 
 
Dalosfüzetek 
hordozható hangszóró 
pendrive 
Üvegfesték, irattartó fólia 

 
KEDD 
 

Kézműves nap 
De.:-   Rendőrségi bemutató 
Du.:- Mesehallgatás, hangoskönyv 
         Origami csónakhajtogatás 

    
Rajzlap, zsírkréta, színes 
ceruza, filctoll  
olló, lamináló fólia, hobby-
ragasztó, cellux 
Origami papír 

 
SZERDA 
 

Kirándulás:Természttudományi Múzeum 
(Egész napos program) 
Du.: - Rajzolás, plakát készítése hűtőmágnes 
készítés kézműveskedés… 
 

 
Hideg élelem 
 
Gyöngy, damil, drót, pamut… 
Rajzlap, színes karton, 
géppapír, hobby ragasztó, olló, 
dekorgumi 

 
CSÜTÖRTÖK 
 

Sportnap 
De.: - Fekvőtámasz verseny 
        - Peonza, ugrókötél 

 
Du.: - Mesehallgatás, hangoskönyv 

- Mesekvíz 

 
Sportszerek… 
 
Díjak (csokoládé) 
Cukorka 
 

 
PÉNTEK 
 

 
De.:  - Játékos csapatversenyek 
Du.: -  

- Táborzárás, értékelés 
 

 
Sportszerek… 
Díjak (csokoládé) 
Cukorka 
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7. HÉT (2018. 08. 06-08. 10.) 

„Illyés Gyula” 
 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG SZÜKSÉGES ANYAG / 
KÖLTSÉG 

 
HÉTFŐ 
 

De.: - Alakuló foglalkozás 
        - Illyés Gyula életének rövid ismertetése 
        - Mesehallgatás, hangoskönyv 
        - Ismerkedő játékok 
          
Du.: Kvíz játék  
       - Üvegfestés, kézműves foglalkozás 

 
 
Hordozható hangszóró 
pendrive 
 
 
Üvegfesték, fólia, 
memóriadrót, pamut, gyöngy 

 
KEDD 
 

Kézműves nap 
De: - Papírvirág füzérek készítése, 
       - gyöngyfűzés, zsinór ékszerek, üvegfestés 
       - Mesehallgatás, hangoskönyv 
Du.:Kvíz kérdések  
     - kézműves foglalkozás folytatása 

 
Színes papírok, krepp-papír, 
olló, ragasztó, 
üvegfesték, fólia 
 
 
Gyöngy, zsinórok, 
memóriadrót  

 
SZERDA 
 

Kirándulás Pálvőlgyi-Barlang  
 
Du.: - Játék a tábor területén, kézműves 
foglalkozások 
 

 
Hideg élelem 
 
Sportszerek, gyöngy, zsinórok, 
memóriadrót, dekorgumi 

 
CSÜTÖRTÖK 
 

De.: - - Rajzverseny a hét eseményeiből 
- Kézműves foglalkozás 

 
Du.: - Activity, kézműves foglalkozás  
           folytatása 
 

Rajzlap, zsírkréta, színes 
ceruza, filctoll  
gyöngy, zsinórok, 
memóriadrót 
 
Rajzlap, zsírkréta, színes 
ceruza, filctoll  
gyöngy, zsinórok, 
memóriadrót 
Géppapír, filctoll 

 
PÉNTEK 
 

Sportnap 
De.: - Labdajátékok (kidobós, cicajátékok,   
        labdaiskolák), kézműves foglalkozás 
 
Du.: - Táborzárás, értékelés 

Rajzlap, zsírkréta, színes 
ceruza, filctoll  
gyöngy, zsinórok, 
memóriadrót 
 
Díjak (csokoládé) 
Cukorka 
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8. HÉT (2018. 08. 13-08. 17.) 
 

„Magyar népmesék” 
 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG SZÜKSÉGES ANYAG / 
KÖLTSÉG 

 
HÉTFŐ 
 

 
De.: - Alakuló foglalkozás 
         - Népmesék világa 
        - Mesehallgatás, hangoskönyv 
 
Du.: - Mandala rajzolás 
         - kézműves foglalkozás 
         - üvegfestés 

 
Hordozható hangszóró 
pendrive 
 
 
Rajzlap, zsírkréta, színes 
ceruza, filctoll, fénymásolt 
lapok 
Gyöngy, zsinórok, 
memóriadrót 
Üvegfesték, fólia 

 
KEDD 
 

Kézműves nap 
De.: - Origami iskola 
        - Gyöngyfűzés, hűtőmágnes készítés 
        - Mesehallgatás, hangoskönyv 
Du.: - kézműves foglalkozás 

 
Színes hajtogató lapok, olló, 
tempera, ecset Gyöngy, 
hűtőmágnes, dekorgumi, 
ragasztó, olló  

 
SZERDA 
 

Kirándulás Százhalombattára 
(Egész napos program) 
De.: Régészeti park 
 
Du.: Kézműveskedés 

 
Hideg élelem 
 
Színes hajtogató lapok, olló, 
tempera, ecset Gyöngy, 
hűtőmágnes, dekorgumi, 
ragasztó, olló 
 

 
CSÜTÖRTÖK 
 

Sportnap 
De.: - Akadályverseny 
         
Du.: - Sportverseny  
 

 
Sportszerek, pöttyös labda… 
 
Sportszerek 

 
PÉNTEK 
 

De.:  Kvíz vetélkedő    
          
Du.:  Táborzárás, értékelés 

Cukorka 
Díjak (csokoládé) 
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