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I. RENDELETEK 
 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

 

12/2018. (V.29.)  

önkormányzati rendelete 

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 

30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi 

ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

4. § (1) bekezdésében az „oktatási intézményben” szövegrész helyébe a „nevelési-oktatási 

intézményben” szöveg lép. 

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

„(2) Alapfokú nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén a Tehetséggondozó 

Ösztöndíjban, legkorábban a hatodik évfolyamtól lehet részesülni.” 

 

2. § (1)  A Rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontjában az „oktatási intézmény” szövegrész 

helyébe a „nevelési-oktatási intézmény” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdés c) pontjában az „oktatási intézmény” szövegrész helyébe 

a „nevelési-oktatási intézmény” szöveg lép. 

 

3. § (1) A Rendelet 15. § (1) bekezdésében az „oktatási intézményben” szövegrész helyébe 

a „nevelési-oktatási intézményben” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 15. § (5) bekezdésében bekezdésében az „oktatási intézményben” 

szövegrész helyébe a „nevelési-oktatási intézményben” szöveg lép. 

 

4. § (1) A Rendelet 17. § (3) bekezdés a) pontjában az „alapfokú, középfokú intézmény” 

szövegrész helyébe az „alapfokú, középfokú nevelési-oktatási intézmény” 

(2) A Rendelet 17. § (3) bekezdés c) pontjában az „oktatási intézmény” szövegrész helyébe 

a „nevelési-oktatási intézmény” szöveg lép. 

 

5. §  (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 

a) 6. § (3) bekezdés b) és f) pontja, 

b) 7. § (4) bekezdés c) pontja, 

c) 11. §-a, 

d) 15. § (3) bekezdés c) pontja, 
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e) 17. § (3) bekezdés b) és e) pontja, 

f) 22. §-a, valamint 

g) 2., 4. és 5. melléklete. 

 

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

                         jegyző                                                                                     polgármester 

 

A Közgyűlés elfogadta a 2018. május 24-ei ülésén. 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdetem! 

Érd, 2018. május 29. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. 

                              jegyző 

 

1. melléklet a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez 

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 

______/______ tanév 

 

A pályázó neve: 

 

Születési helye, ideje: 

  

Anyja neve: 

 

A családban eltartottak száma:  

Oktatási azonosító száma: 

 

Az ösztöndíjat készpénzben vagy átutalással kéri (megfelelő szó aláhúzandó): 

készpénz                   átutalás 

 

A pályázó (vagy törvényes képviselő) bankszámlájának adatai: 

A számlatulajdonos neve: 

Számlavezető bank neve, címe: 

 

 

 

Bankszámla száma:          

- 

         

- 

        

Állandó lakcím: 

Helység: 

Irányítószám: 

Levelezési cím: 

Helység: 

Irányítószám: 

Utca, házszám: 

 

Utca, házszám: 



ÉRDI KÖZLÖNY                                                                         VIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM – 2018. MÁJUS 29.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

4 
 

Telefonszám: 

 

Telefonszám: 

A nevelési- oktatási intézmény megnevezése: 

 

 

 

Címe:  

 

 

A pályázat rövid indoklása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi ösztöndíjon kívül  

milyen más ösztöndíjban részesül:  

A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke:  

a.) Iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás db 

b.) Az előző tanév végi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy 

nevelési-oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről) 

 

db 

c.) Műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van) db 

d.) A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség 

fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a 

közzétételi kérelem is)  

 

 

db 

 

Alulírott kijelentem, hogy az általam itt közölt adatok és megtett nyilatkozatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy: 

- hiányosan kitöltött adatlap, illetve a mellékletek bármelyikének hiánya esetén a pályázat 

érvénytelen, 

- a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

A pályázat benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes 

adataimat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvántartásba vegye és azokat a pályázat 

lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama 

alatt kezelje. 

Hozzájárulok továbbá, hogy az adatkezelő a pályázatom elbírálása céljából a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartás adatai köréből a lakcímadataimat kezelje.  

 

Dátum:……………………………… 

 

Kiskorú esetén a szülő/gondviselő                                                                                                    pályázó 
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 2. melléklet a 12/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 

______/______ tanév 

 

A pályázó neve: 

 

Születési helye, ideje: 

  

Anyja neve: 

 

A családban eltartottak száma:  

Oktatási azonosító száma: 

 

Az ösztöndíjat készpénzben vagy átutalással kéri (megfelelő szó aláhúzandó): 

készpénz                  átutalás 

 

A pályázó (vagy törvényes képviselő) bankszámlájának adatai: 

A számlatulajdonos neve: 

Számlavezető bank neve, címe: 

 

 

 

Bankszámla száma:          

- 

         

- 

        

Állandó lakcím: 

Helység: 

Irányítószám: 

Levelezési cím: 

Helység: 

Irányítószám: 

Utca, házszám: 

 

Utca, házszám: 

Telefonszám: 

 

Telefonszám: 

A nevelési- oktatási intézmény megnevezése: 

 

 

 

Címe:  
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A pályázat rövid indoklása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi ösztöndíjon kívül  

milyen más ösztöndíjban részesül:  

A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke:  

a.) Iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás db 

b.) Az előző tanév végi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy 

nevelési-oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről) 

 

db 

c.) Műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van) db 

d) A halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű tanulóknak, családba 

fogadott, átmeneti nevelésbe vett, védelembe vett, ideiglenes hatállyal 

elhelyezett, utógondozásban részesülő pályázó esetén, annak fennállását 

igazoló határozat másolata. 

 

 

 

db 

e.) A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség 

fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a 

közzétételi kérelem is) 

 

 

db 

 

Alulírott kijelentem, hogy az általam itt közölt adatok és megtett nyilatkozatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy: 

- hiányosan kitöltött adatlap, illetve a mellékletek bármelyikének hiánya esetén a pályázat 

érvénytelen, 

- a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

A pályázat benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes 

adataimat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvántartásba vegye és azokat a pályázat 

lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama 

alatt kezelje. 

Hozzájárulok továbbá, hogy az adatkezelő a pályázatom elbírálása céljából a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartás adatai köréből a lakcímadataimat kezelje.  

 

Dátum:……………………………… 

 

 

Kiskorú esetén a szülő/gondviselő                                                                                              pályázó 
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II. HATÁROZATOK 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

 

104/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 

az Érdi Sport Kft. 2017. évi egyszerűsített  

éves beszámolójának elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Sport Kft. 2017. évi egyszerűsített 

beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.  

Határidő: határozat továbbítására – 2018. május 31. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester  

 

105/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített  

éves beszámolójának elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit 

Kft. 2017. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja, a Társaság 

2017. évi mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi. 

Határidő: határozat továbbítására – 2018. május 31. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester  

 

106/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített 

éves beszámolójának elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2017. 

évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.  

Az Alapítói ülés úgy dönt, hogy az adózott eredményből osztalékot nem fizet, a képződött 

eredményt eredménytartalékba helyezi.  

Határidő: határozat továbbítására – 2018. május 31. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester  

 

107/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 

a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat kivitelezésével kapcsolatosan 

beruházási célokmány elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az 
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elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat kivitelezésével 

kapcsolatosan a beruházásra vonatkozó célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

108/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 

az Érdi Sport Kft. és a Delta Röplabda Sportegyesület között röplabdacsarnok építésére 

kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 
 

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

Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa a Társaság és a Delta Röplabda Sportegyesület 

között az érdi 18778/4 hrsz.-ú ingatlanon röplabdacsarnok megvalósítására – a határozat 

melléklete szerinti tartalommal - kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

109/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 

bírósági döntés alapján megítélt vállalkozói díj megfizetésének teljesítése érdekében 

pályázat benyújtásáról 
 

A Swietelsky Építő Korlátolt Felelősségű Társaság felperes és Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzat alperes közötti vállalkozói díj megfizetése iránti perben a Budapest Környéki 

Törvényszék 9.A.G.20.963/2008/223. számú elsőfokú ítéletével és a Fővárosi Ítélőtábla 

10.Gf.40.282/2017/8-II. számú jogerős ítéletével megállapított 166.411.886 - forint tőke és 

annak járulékai fizetési kötelezettség erejéig  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt 

be „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli 

támogatására, jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési 

kötelezettség” jogcímen. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok 

benyújtására és aláírására. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

110/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 

a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatásáról 
 

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

CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Magyarok Öröksége 

Alapítvány részére, szakmai tevékenysége végzéséhez 1.000.000,- Ft összegű támogatást 

biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékában 

rendelkezésre áll. 

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
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111/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2018/2019. nevelési évben a 

maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018/2019. nevelési év tekintetében az egyes óvodai 

csoportokra megállapított maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi: 

Óvoda 
Csoport Létszám 

Érdi Kincses 

Óvoda 

  

Edit u. Gyémánt csoport 27 

 Rubin csoport 27 

 Smaragd csoport 27 

 Zafír csoport 27 

 Topáz csoport 28 

 Ametiszt csoport 21 

 

 Összesen: 

 

157 

Fácán Tagóvoda Zöldike csoport 30 

 Cinege csoport 30 

 Fecske csoport 30 

 Csalogány csoport 30 

 Pacsirta csoport 30 

 Összesen: 150 

Harkály Tagóvoda  Sármány csoport 27 

 Tengelice csoport 27 

 Szalakóta csoport 27 

 Összesen:  

 

81 

Kutyavári 

Tagóvoda 

Méhecske csoport 27 

 Mackó csoport 30 

 Süni csoport 30 

 Szarvas csoport 30 
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 Őzike csoport 30 

 Nyuszi csoport 30 

 Róka csoport 30 

 Csigabiga csoport 30 

 Mókus csoport 30 

 Bagoly csoport 30 

 Összesen:  297 

Ófalusi 

Tagóvoda 

Katica csoport 21 

 Süni csoport 22 

 Napocska csoport 21 

 Maci csoport 16 

 Összesen:  80 

Tállya Tagóvoda Kisróka csoport 22 

 Süni csoport 22 

 Méhecske csoport 22 

 Összesen:  66 

Tündérkert 

Tagóvoda 

Jázmin csoport 22 

 Pitypang csoport 22 

 Tulipán csoport 22 

 Margaréta csoport 22 

 Összesen:  88 

 

Érdi Szivárvány  

Óvoda 

  

Hegesztő utca Mókus csoport 28 

 Csigabiga csoport 30 

 Nyuszi csoport 28 

 Kisvakond csoport 28 

 Cica csoport 30 

 Süni csoport 28 
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 Pillangó csoport 28 

 Katica csoport 28 

 Micimackó csoport 26 

 Méhecske csoport 28 

 Őzike csoport 28 

 Összesen: 310 

Kisfenyves 

Tagóvoda 

Mókus csoport 27 

 Süni csoport 25 

 Nyuszi csoport 25 

 Maci csoport 25 

 Róka csoport 20 

 Őzike csoport 20 

 Összesen:  142 

Meseház 

Tagóvoda 

Pipacs csoport 30 

 Boglárka csoport 30 

 Estike csoport 30 

 Kamilla csoport 30 

 Margaréta csoport 30 

 Pitypang csoport 30 

 Levendula csoport 30 

 Összesen:  210 

Napsugár 

Tagóvoda 

Pillangó csoport 30 

 Katica csoport 30 

 Csigabiga csoport 30 

 Süni csoport 30 

 Összesen:  120 

Tusculanum 

Tagóvoda 

Mókus csoport 26 

 Csiga csoport                26 

 Katica csoport 28 
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 Pillangó csoport 28 

 Nyuszi csoport 28 

 Mackó csoport 28 

 Süni csoport 30 

 Méhecske csoport 30 

 Összesen:  224 

Erdőszéle 

Tagóvoda 

…………csoport 30 

 …………csoport 30 

 …………csoport 30 

 …………csoport 30 

 Összesen: 120 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

112/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 

a Család- és Gyermekjóléti Központ létszámnöveléséről 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. augusztus 1. napjától a fenntartásában működő 

Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjóléti Központ alkalmazotti létszámát (család- és 

gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központi feladatok) az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

intézményvezető     1 fő 

családsegítő 20 fő 

esetmenedzser 17 fő 

szociális asszisztens  6 fő 

óvodai és iskolai szociális segítő 18 fő 

Összesen: 62 fő 

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a személyi juttatás és járulék összegének 

előirányzatát 18.836.108,- Ft-tal növelje meg, és a város 2018. évi költségvetésének módosítása 

alkalmával - a betöltött álláshelyek figyelembevételével - ennek átvezetéséről gondoskodjon. 

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál kezdeményezze a 

normatív finanszírozási igény megfelelő módosítását a fenti táblázatban bemutatott plusz 

létszámok bérköltségeinek finanszírozása érdekében.  

4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított létszám finanszírozásához 

szükséges forrást az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetésében biztosítja. 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
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113/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 

a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 

elfogadásáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az átfogó értékelés illetékes 

gyámhatósághoz történő továbbításáról. 

Határidő: a határozat továbbítására – 2018. május 31. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

114/2018. (V.24.) 

h a t á r o z a t 

alapítványi források átadásáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a határozat melléklete szerinti 

alapítványi források átadásáról dönt. 

Határidő: 2018. június 30.  

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

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

                        jegyző                                     polgármester 

 

 

III. MELLÉKLETEK 

 

Melléklet a Közgyűlés 107/2018. (V.24.) határozatához 

Célokmány 

 

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

2. A beruházás megnevezése, jellege:  
  

A projekt keretében az Érd és Térsége 
Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás működési területén, 
a főváros déli agglomerációs térségében és 
Pest megye déli körzetében 18-25 sűrűn 
lakott, városi, kertvárosi jellegű településen 
meglévő települési hulladékgazdálkodási 
rendszerek integrált fejlesztését, az egyes 
közszolgáltatási rendszerelemek 
korszerűsítésével a szelektíven begyűjtött 
hulladékok (papír, műanyagok, üveg) 
komplett hulladék előkezelő telephelyét 
kívánjuk megvalósítani. 
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3. A beruházás célja és szükségességének 
indoklása  

Annak érdekében, hogy az OHKT-ban és az 
Európai Unió által kötelezettségként 
meghatározni tervezett hulladékhasznosítási 
mennyiségeket a projektterületen biztosítani 
lehessen, szükséges a kezelőlétesítmények 
optimalizált kialakítása, figyelemmel a NHKV 
Zrt. által kialakított integrációs 
közszolgáltatási területekre.  

 

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

Önkormányzati ingatlanok:  
0100/103 Különleges hulladékkezelő övezet 
0111/6 Különleges hulladékkezelő övezet 
0110/8 Mezőgazdasági övezet 
0110/12 Mezőgazdasági övezet 
0111/4 Út 
Magántulajdon, melyek megvásárlása 
folyamatban van: 
0100/9 Mezőgazdasági övezet 
0110/10 Mezőgazdasági övezet 
0110/11 Mezőgazdasági övezet 
0110/13 Mezőgazdasági övezet 
0110/14 Mezőgazdasági övezet 
0110/15 Mezőgazdasági övezet 
0110/16 Mezőgazdasági övezet 

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

A közművesítését követően, a tervek szerint 
10 600 m2 terület kerül beépítésre, a 
következő funkcióknak megfelelő 
technológiák telepítésével:  

 Fogadó létesítmények (felügyelt 
bejárati létesítmények, mérlegelő, 
szociális épület (500 m2) 

 Hulladékudvar és Újrahasználati bázis 
(800 m2) 

 Logisztikai bázis a géppark számára 
(2.000 m2) 

 Manipulációs terek kiszolgáló 
infrastruktúrával (1.000 m2) 

 Technológiai épületek (3.500 m2) 
 Haszonanyag tároló (2 800 m2) 

 
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 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. 
melléklet alapján összeállított kérelem, 
fejlesztési terv és a hatályos Támogatási 
szerződés alapján Érd MJV Önkormányzata 
tervezett nettó költségei a következők: 
Gyűjtő edényzet 25 900 db: 233.100.000 Ft 
Hulladékszállító járművek és egyéb 
célgépek vásárlása 17 db: 703.000.000 Ft 
Ingatlanvásárlás: 35.000.000 Ft 
Kivitelezés: 1.305.200.000 Ft 
Tájékoztatás, nyilvánosság: 13.350.000 Ft 
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Szemléletformálás: 100.000.000 Ft 
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda nettó 
költségei: 
Projekt előkészítés, tervezés: 133.500.000 
Ft 
Közbeszerzési eljárások lefolytatása: 
26.700.000 Ft 
Projektmenedzsment: 29.637.000 Ft 
FIDIC Mérnök: 72.357.000 Ft 
Általános rezsi: 18.156.000 Ft 

7. A beruházási költségek forrása a 
forráshelyek megjelölésével: 

Európai Uniós forrás: - KEHOP-3.2.1 „Az 
előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás 
alrendszereinek fejlesztése a települési 
hulladék vonatkozásában” tárgyú felhívás 
keretében, valamint  
- az állami költségvetési kedvezményezettek 
részére adható sajáterő támogatás (ÁKST), és 
az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) 
bekezdés f) pontja szerinti le nem vonható 
ÁFA támogatás, ezek az összegek a támogató 
által kerülnek kifizetésre 

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 ingatlanok:  
0100/103 
0111/6 
0110/8 
0110/12 
0111/4 
Magántulajdon, melyek megvásárlása 
folyamatban van: 
0100/9 
0110/10 
0110/11 
0110/13 
0110/14 
0110/15 
0110/16 
- Építésügyi hatósági engedélyek (építési, 

használatbavételi) 
- Működéshez a szükséges engedélyek 

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

A megalapozó tanulmányok és egyéb 
előkészítő dokumentáció költsége az NFP-nél 
áll rendelkezésre, mely összesen:  
nettó 133.500.000 Ft 
 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás  

várható hatása az infrastruktúra terhelésére: 

A meglévő kapacitások felülvizsgálata 
megtörtént, a közmű igény felmérése még 
folyamatban van. 

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

Tulajdonos: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
Üzemeltető: Érd és Térsége Hulladékkezelési 
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Nonprofit Kft. 
13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi 
engedély megadásának várható időpontja: 

Várható időpont: 2019. IV. negyedév. 

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése: Várhatóan a létesítmények és eszközök 
üzemeltetését az Érd és Térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit Kft. fogja ellátni. 
  

15. A beruházás gazdasági értékelése és 
megtérülési ideje: 

A projekt lezárását követően számolható ki. 

 

 

Melléklet a Közgyűlés 108/2018. (V.24.) határozatához 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről az  

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2030 Érd, Velencei út 39-41., Cg.13-09-133410, 

adószám: 14998177-2-13, képviseli: Szántó Erzsébet Gizella ügyvezető) a továbbiakban: „Érdi 

Sport Kft.”  

másrészről a Delta Röplabda Sportegyesület (székhelye: 2030 Érd Botond utca 2., bírósági 

nyilvántartási száma: 13-02-0005209 adószáma: 18720387-1-13, képviseli: Dömötör László), a 

továbbiakban: „Egyesület” (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel:  

 
1. Értelmező rendelkezése 
 
1.1 Röplabdacsarnok: minimum 60mx30m térmértékű 3 röplabda pálya, fix felépítményű 

csarnokba beépítve és a hozzá tartozó, építési engedély és engedélyes tervek által rögzített 

kiszolgáló építmények (öltözők, vizesblokkok, parkoló)  

1.2 Használat: saját használat vagy a használati jog átadása harmadik személy részére bármilyen 

jogcímen  

1.3 Rendeltetésszerű használat: sportcélra vagy rendezvényhelyszínként való használat  

1.4 Pályázat: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

(továbbiakban Tao tv.) 22/C.§-ában, valamint a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben 

meghatározott – eszközbeszerzésre, létesítményépítésre irányuló – pályázat  

1.5 Beruházás: a pályázati forrás összegének felhasználása, a Röplabdacsarnok kiviteli 

tervdokumentációjának összeállítása és a Röplabdacsarnok megépíttetése  

1.6. Telek: az Érdi Sport Kft. tulajdonában lévő Érd, belterület 18778/4 helyrajzi számú, 7.2013 

ha alapterületű, kivett uszoda, sport és rendezvénycsarnok, udvar megjelölésű, Érd, Velencei 

úton található telekingatlan.  

1.7. A felépítmény által elfoglalt terület nagysága: 3715 m2 Épület bruttó területe: 3300 m2  

Épület melletti út és parkolók telekhatáron belül: 1100+400 = 1500 m2  

Épület körüli járda telekhatáron belül: 150 m2  

1.8. Önrész: a pályázat teljes összegének legfeljebb 30%-a, valamint a beruházáshoz kapcsolódó 

azon költségek, melyekhez Tao-támogatást nem lehet igénybe venni.  

 
2. Előzmények 
 
Szerződő Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy az Érdi Sport Kft. – mint Érd 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes gazdasági társasága – kizárólagos 
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tulajdonában van az Érd, belterület 18778/4 helyrajzi számú, 7.2013 ha alapterületű, kivett 

uszoda, sport és rendezvénycsarnok, udvar megjelölésű, Érd, Velencei úton található 

telekingatlan. Az ingatlan a Vi-2 építési övezetben van, a beépíthetőség legnagyobb mértéke 

60%.  

Az Egyesületet 2007. évben alapították, azóta folyamatosan működik, az Egyesület 

röplabdacsapata a Magyar Röplabda Szövetség NB.II bajnokságában versenyez, és az Egyesület 

célja, hogy – részben ún. Tao-forrásból, részben önerőből – Érden röplabdacsarnokot létesítsen 

és üzemeltessen, amit saját sportcéljaira, utánpótlás nevelésre kíván használni, valamint 

harmadik személyek részére történő kiadásával üzleti alapon hasznosítani.  

Szerződő felek figyelemmel az Egyesület céljára és a Röplabdacsarnok megvalósulása esetén 

annak hasznosításából eredő kölcsönös előnyökre, továbbá Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának a Felek együttműködésére és a Röplabdacsarnok Érden történő 

megépítésére irányuló támogatására, a Beruházás vonatkozásában és a Röplabdacsarnok 

hasznosítása tárgyában az alábbi együttműködési megállapodást kötik meg.  

 
3. Együttműködés szabályozása, Felek jogai és kötelezettségei: 
 
3.1. Az Egyesület a 2018-2019. TAO időszakra, 48.379.000 forint, azaz negyvennyolc millió 

háromszázhetvenkilencezer forint összegre vonatkozóan 2018. május 2-ig pályázatot nyújtott 

be. A 2019-2020 TAO időszakra ezen tervek alapján történő építési beruházásra a Magyar 

Röplabda Szövetséghez (MRSZ), mint látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségéhez, 

építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházáshoz, azaz a Röplabdacsarnok, mint sportcélú 

ingatlan fejlesztéséhez szükséges Tao-forrás igénybevétele érdekében pályázatot nyújt be, mely 

Beruházáshoz szükséges önrészt az Egyesület köteles finanszírozni. Az Egyesület továbbá 

kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül és a 

pénzügyi forrás lehívására ténylegesen jogot szerez, abban az esetben a Beruházást legkésőbb 

2022. december 31. napjáig teljes körűen megvalósítja és a Beruházás keretében megvalósuló 

Röplabdacsarnokot a jelen megállapodás időbeni hatálya alatt és a jelen megállapodás 

feltételrendszerének megfelelően működteti.  

3.2. Az Érdi Sport Kft. jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Telek 

kizárólagos tulajdonosaként biztosítja azt és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlanon az 

Egyesület a Röplabdacsarnokot a Beruházás keretében felépítse, továbbá vállalja, hogy az MRSZ 

és a további bíráló, jóváhagyó szervezetek felé kiadja az ennek igazolásához szükséges 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot. A tulajdonosi hozzájárulás nem értelmezhető úgy, hogy az 

Érdi Sport Kft. a Telek tulajdonjogát, akár részlegesen is az Egyesületnek átengedné.  

3.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Röplabdacsarnok, mint felépítmény és Telek, mint az 

építkezés helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonjoga elválik egymástól, így az Egyesület a 

Röplabdacsarnok felépítésével – az arra vonatkozó jogerős használatbavételi engedély kiadását 

és az ingatlan-nyilvántartási átvezetését (önálló helyrajzi számon történő bejegyzését) követően 

– megszerzi a felépítmény kizárólagos tulajdonjogát, de az Érdi Sport Kft. ingatlanán (Telek) nem 

szerez tulajdonjogot.  

3.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Egyesület a Beruházást a 

megállapodásban rögzítettek szerint valósítja meg, arra az esetre az Érdi Sport Kft. 

visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Röplabdacsarnok felépítmény 

vonatkozásában az Egyesület kizárólagos tulajdont szerezzen – a Telek ingatlan tulajdonjogának 

változatlanul hagyása mellett, – és a felépítmény ingatlant az illetékes földhivatal, külön 
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tulajdoni lapon, önálló ingatlanként, külön helyrajzi számon tüntesse fel az ingatlan-

nyilvántartásban.  

3.5. Szerződő felek a felépítmény és Telek tulajdonjogára vonatkozó fenti szabályozásra 

tekintettel megállapodnak abban, hogy az Érdi Sport Kft. a jelen megállapodás hatálya alatt, a 

Röplabdacsarnok felépítmény fennállásáig a Ptk. 5:145.§ értelmében földhasználatot biztosít az 

Egyesület részére, mely földhasználati jogot felek kötelesek az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyeztetni.  

A felek rögzítik, hogy a hivatkozott földhasználati jog alapítására vonatkozó tulajdonosi 

nyilatkozat hatályba lepésének és a külön okiratba foglalt – jelen megállapodás tartalmának 

megfelelő, azzal azonos tartalmú – földhasználati jog alapításáról szóló külön megállapodás 

létrejöttének együttesen szükséges feltételei: a Röplabdacsarnok tényleges felépítése és a 

Röplabdacsarnok jogerős használatba vételi engedélyének kiadása.  

3.6. A Röplabdacsarnok kivitelezéséhez szükséges összes hatósági engedély beszerzése, a 

hatósági engedélyeztetési eljárásban a kérelmezői pozícióhoz köthető feladatok teljesítése az 

Egyesület kizárólagos feladata és költsége. Az Érdi Sport Kft. az építési- és egyéb hatósági 

engedély(ek)hez szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja az Egyesület részére.  

3.7. Az Érdi Sport Kft. jelen megállapodás aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlanra 

(Telek) nézve harmadik személynek nincs olyan joga, amely az Egyesületet korlátozná vagy 

akadályozná abban, hogy az ingatlanon a Röplabdacsarnokot felépítse, a felépítmény 

tulajdonjogát megszerezze és a Röplabdacsarnokot üzemeltesse.  

3.8. A felek rögzítik, hogy a Telek 3715 m2 térmértékű részére vonatkozó földhasználati jog 

gyakorlásáért, annak ellentételezéseként az Egyesület a jelen megállapodás 5.) pontjában 

rögzített módon, mértékben és formában biztosítja a Röplabdacsarnok létesítmény használatát 

az Érdi Sport Kft. részére. Szerződő Felek a földhasználati jog biztosítását és az Egyesület által a 

Röplabdacsarnok vonatkozásában biztosított használati/igénybevételi lehetőséget jelen 

megállapodás hatálya alatt egyenértékűnek tekintik, ezért az esetlegesen szükséges pénzügyi 

elszámolásaikat és bizonylatolási kötelezettségeiket ennek a megállapodási alapelvnek 

megfelelően kötelesek teljesíteni.  

3.9. Az Érdi Sport Kft. jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam 

javára, tizenöt (15) éves időtartamra a Pályázat során megítélt támogatás mértékéig a 

Röplabdacsarnok felépítményre – mint önálló, külön helyrajzi számon az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzésre kerülő – ingatlanra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-

nyilvántartásba. A felépítmény üzembe helyezésétől számított 30 napon belül, a jelzálogjog és a 

földhasználati jog (külön megállapodás alapján) bejegyzése iránt az Egyesület köteles 

intézkedni.  

3.10. A felek megállapodnak abban, hogy az Egyesület jogosult és köteles a röplabdacsarnok 

beazonosítására a ,,Delta Érd Röplabdacsarnok" névmegjelölést használni és azt a felépítményen 

jól látható helyen, kívülről elhelyezni.  

3.11. Felek rögzítik, hogy a Beruházás megvalósítása és a Röplabdacsarnok üzemeltetése során a 

TAO-pályázaton nyert támogatás gazdaságos, szabályszerű és felelős felhasználásáért kizárólag 

az Egyesület felelős.  

 
4. Tájékoztatási és együttműködési kötelezettség 
 
4.1. Az Egyesület köteles folyamatos tájékoztatást adni az Érdi Sport Kft. igénye szerint a 

Pályázat és a Beruházás állásáról.  
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4.2. A használat tárgykörében az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a röplabdapályaként 

és az egyéb rendezvényekre való hasznosítás kapcsán – az 5.) pontban szabályozott keretek 

között és feltételekkel – együttműködik az Érdi Sport Kft.-vel annak érdekében, hogy az Érdi 

Sport Kft. – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával és az Önkormányzat oktatási-, kulturális-, 

és egészségügyi intézményeivel közvetlenül megkötött - megállapodásaiban vállaltakat 

teljesíteni tudja.  

 
5. Használati megosztás  
 
5.1. Az Egyesület a Tao tv. 22/C.§ (6) bek. b.) pontja alapján a maximális támogatás megszerzése 

érdekében a felépítmény üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény 

alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diák-, 

főiskolai-egyetemi sportesemények, szabadidő sport események és más, közösségi célú 

(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sport célú 

ingatlan üzemidejének legalább 20%-ban és évente legalább 10 nap mértékig ingyenesen vagy 

kedvezményes áron hasznosítja, az alábbiakban szabályozott módokon:  

Röplabdacsarnok felépítmény röplabdapályaként történő üzemeltetési idejének időintervalluma 

tárgyév augusztus 01-től a következő naptári év június 30. napjáig terjed.  

5.1.1. Az Egyesület pálya használatot biztosít az Érdi Sport Kft.-nek hétköznapokon 8-12 óra 

között 4 óra időtartamra, előzetes egyeztetés alapján, az öltöző és a mosdó használatával. Felek 

megállapodnak, hogy az Érdi Sport Kft. a pálya használati idejét fenti feltételek mellett harmadik 

fél részére ingyenesen tömegsport céljára továbbadhatja. Az Érdi Sport Kft. a 3.8 pontban 

foglaltak szerint a használat ellenértékét utólagos elszámolással megfizeti az Egyesület részére 

az Egyesület mindenkor érvényes tarifáinak figyelembe vételével. Szerződő Felek – figyelemmel 

a 3.8. pontban rögzített egyenértékűségi elvre – rögzítik, hogy az ezen hasznosítási mód esetén 

az Érdi Sport Kft. által az Egyesületnek fizetendő díj mindenkori összesített éves összege 

megegyezik, egyenlő a földhasználati jog mindenkori éves ellenértékének, díjának 60%-os 

mértékével.  

5.1.2. Az Egyesület naptári évente legalább 2 alkalommal 1 napos rendezvényre a csarnokot 

helyszínként biztosítja 06:00 és 24:00h között. Az egyik alkalom vonatkozásában ennek 

ellenértékét utólagos elszámolással az Érdi Sport Kft. megfizeti az Egyesület részére az Egyesület 

mindenkor érvényes tarifáinak figyelembe vételével, a második alkalom Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata számára ingyenes. Szerződő Felek – figyelemmel a 3.8. pontban rögzített 

egyenértékűségi elvre – rögzítik, hogy az ezen hasznosítási mód, szolgáltatás vonatkozásában az 

Érdi Sport Kft. által az Egyesületnek fizetendő díj mindenkori összesített éves összege 

megegyezik, egyenlő a földhasználati jog mindenkori éves ellenértékének, díjának 15%-os 

mértékével.  

5.1.3. Az Egyesület köteles a röplabdapályát körülvevő palánksor felületének 10%-át az Érdi 

Sport Kft. hirdetési lehetőségére fenntartani. Ennek ellenértékét a 3.8 pontban foglaltak szerint 

az Érdi Sport Kft. köteles megfizetni az Egyesület részére az Egyesület mindenkori érvényes 

egységárainak figyelembevételével. Szerződő Felek – figyelemmel a 3.8. pontban rögzített 

egyenértékűségi elvre – rögzítik, hogy az ezen hasznosítási mód, szolgáltatás vonatkozásában az 

Érdi Sport Kft. által az Egyesületnek fizetendő díj mindenkori összesített éves összege 

megegyezik, egyenlő a földhasználati jog mindenkori éves ellenértékének, díjának 25%-os 

mértékével.  

5.2. Az Egyesület a Tao tv-ben meghatározott piaci alapon történő hasznosítási kötelezettségtől – 

az elsődleges sportcél veszélyeztetése nélkül – a Röplabdacsarnok nem versenyrendszerben 
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szervezett szabadidősport-események lebonyolítása, valamint a helyi önkormányzatnak a 

sportról szó1ó törvényben meghatározott iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos 

feladatainak ellátása, főiskolai-egyetemi sportesemények, valamint közösségi célú szabadidős, 

szórakoztató és kulturális események lebonyolítása céljából az 5.1. pontban meghatározott 

mértéken felül is eltérhet.  

 
6. Üzemeltetés, fenntartás  
 
6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Röplabdacsarnokot az Egyesület önállóan, saját 

kockázatára köteles fenntartani, működtetni és üzemeltetni, melyhez jogosult harmadik 

személlyel, mint üzemeltetővel szerződést kötni.  

 
7. Megállapodás hatálya  
 
7.1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás minden szerződő fél által történő 

szabályszerű és képviseleti joggal rendelkező személy(ek) általi aláírásával egyidejűleg lép 

hatályba és – amennyiben a Beruházás megvalósul és a Röplabdacsarnok 2022. december 31-ig 

felépül – akkor a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított további tizenöt 

(15) éves időtartamra szól.  

7.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás automatikusan, minden további 

jognyilatkozat nélkül teljes körűen hatályát veszti, amennyiben a Röplabdacsarnokra 2022. 

december 31-ig az Egyesület nem rendelkezik jogerős használatba vételi engedéllyel.  

 
8. Egyéb rendelkezések  
 
8.1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, az 1996. évi 

LXXXI. törvény, valamint a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai az irányadók.  

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, együttesen értelmezték, megértettek, és azt, mint 

szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt felhatalmazással rendelkező képviselőik útján, 

jóváhagyólag aláírták.  

Érd, 2018. május …..  

 
Érdi Sport Kft.                                                                                 Delta Röplabda Sportegyesület 

 

 
Melléklet a Közgyűlés 114/2018.(V.24.) határozatához 

 
Környezetvédelmi Keret  
Támogatott neve Tárgy Elnyert összeg/Ft 
Hóangyal Alapítvány „Egy hét a környezetünkért és az 

egészségünkért” – 5 napos programsorozat: 
Duna part megtisztítása, természetfilm vetítése, 
rajz, vers, ügyességi versenyek. 
Múzeumlátogatás, könyvtári kutatás, ételkészítő 
verseny. 

520.000 

 

Polgármesteri Keret  

Támogatott neve Tárgy Elnyert összeg/Ft 
Érdi Gimnázium 

Alapítvány 
Környezet- és Természetvédelmi, Turisztikai 

Tábor 
460.000 
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Szociális Keret 

Támogatott neve Tárgy Elnyert összeg/Ft 
Emberi Hang Alapítvány "Kincskereső" – Öt napos balatoni tábor sérült 

fiatalok részére (24 fő) 
400.000 

 
Sport és Ifjúsági Keret 

Támogatott neve Tárgy Elnyert összeg/Ft 
Érd Zenekultúrájáért 
Alapítvány 

Nyári Tehetséggondozó Zenei Tábor 
 

600.000 

Mátyás Király Alapítvány Sport és túra az egészséges életmódért 460.000 
Érdligeti Református 
Templom Közhasznú 
Alapítvány 

Galyatetőn ősszel 150.000 

Sportiskola Alapítvány 2018/2019-es tanév sport és szabadidős 
tevékenységeinek finanszírozása 

600.000 

Pro Iuventa Alapítvány 
 

Négy nap a Bakonyban 150.000 

Pro Iuventa Alapítvány 
 

Nyári napközis jellegű tábor 150.000 

Érdi Gimnázium 
Alapítvány 

Földrajzi és Természetjáró Tábor 180.000 

Vörösmarty Mihály 
Gimnázium Alapítvány 

A 10-18 éves korosztálynak szervezett közösségi 
programok az Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium diákönkormányzatának 
szervezésében 

257.000 

Emberi Hang Alapítvány „Horgász - Úszó" tábor Dömsödön 300.000 
 
Kulturális Keret 

Támogatott neve Tárgy Elnyert összeg/Ft 
Érd Zenekultúrájáért 
Alapítvány 

Lukin Bérleti Hangversenysorozat 2018/2019. 350.000 

Érdligeti Református 
Templom Közhasznú 
Alapítvány 

Mátyás emlékév 200.000 

Sportiskola Alapítvány A 2018/2019-es tanév kulturális rendezvényei 350.000 
Vörösmarty Mihály 
Gimnázium Alapítvány 

„Egy mondat a zsarnokságról ” – megemlékezés 
az 1956-os forradalomról 

250.000 

Hóangyal Alapítvány Élmény – Kultúra – Tudás 400.000 
Vincellér Alapítvány XXIV. Regionális és IX. Országos Kórusfesztivál 250.000 
Mátyás Király Alapítvány „Mesék szárnyán” – Tankerületi irodalmi – és 

rajzverseny 
200.000 

Poly-Art Alapítvány Poly-Art képzőművészeti alkotótábor 240.000 
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