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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
299/2009. (X. 05.) KGY.
határozat
az Érdi Létesítmény Üzemeltető
Kft. létrehozásáról
1. Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a városi sportlétesítmények
üzemeltetésével kapcsolatos fel
adatok szakszerű ellátására meg
alapítja a 100%-ban önkormány
zati tulajdonú Érdi Létesítmény
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társaságot.
2. A Közgyűlés a cégalapításhoz
szükséges 500 E Ft törzstőke
összegét az Önkormányzat 2009.
évi költségvetés 9. számú mel
léklet 1. sora (általános tartalék)
terhére biztosítja.
3. A Közgyűlés, mint alapító tag
elfogadja az Érdi Létesítmény
Üzemeltető Kft. (továbbiakban:
Kft.) 300/2009. (X. 05.) Kgy.
számú határozat alapján készített
alapító okiratát.
4. A Közgyűlés a Kft. első ügy
vezetőjének 2014. október 5ig Zsirkai Lászlót választja.
Az ügyvezető megbízási díját
70 000 Ft/hó összegben állapítja
meg.
5. A Közgyűlés a Kft. Felügyelő
Bizottságába 2014. október 5-ig a
következő személyeket választja:
Tóth Tamás
Baráth Ferenc
Balogh Ferenc
A Felügyelő Bizottság tagjai díja
zásban nem részesülnek.
6. A Közgyűlés a Kft. könyvvizs
gálójának 2014. október 5-ig a
MoBaudit Bt-t (Bp., Erdősor u.
127. I/4.) javasolja megválaszta
ni bruttó 60 000 Ft/hó díjazás
fejében.
7. A Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert a cégbejegyzéssel
kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
300/2009. (X. 05.) KGY.
határozat
az Érdi Létesítmény Üzemeltető
Kft. alapító okiratának elfogadásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése mint alapító tag elfogadja
az Érdi Létesítmény Üzemeltető
Kft. alapító okiratát azzal, hogy
abban az alábbi rendelkezés is
szerepeljen:
„Az ügyvezető bruttó hárommil
lió forintot meghaladó kötelezett
ségvállalásról szóló szerződések,
3 évet meghaladó vagy határozat
lan időtartamra szóló szerződé
sek, kollektív szerződések vagy a
munkavállaló javára szóló megál
lapodások aláírása előtt köteles az
alapító ülés jóváhagyását kérni.”
Az alapító okirat a határozat mel
léklete.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

301/2009. (X. 05.) KGY.
határozat
üzemeltetési szerződés megkötéséről az Érdi Létesítmény
Üzemeltető Kft-vel
a Sportpálya
(Érd, Ercsi út 34.), valamint
a Gárdonyi G. u. 1/B szám
alatti Tanuszoda működtetése
céljából
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az Érdi Létesítmény
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társasággal üzemeltetési szerző
dést köt az Ercsi út 34. szám alatti
Sportpálya, valamint a Gárdonyi
u. 1/b. szám alatti Tanuszoda
működtetése céljából a határozat
melléklete szerinti tartalommal,
melyet az alábbiakkal kell kiegé
szíteni:
– az Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.
15803 hrsz. alatti Tanuszoda üze
meltetési szerződése esetén:
„VII. 26. Amennyiben az
Üzemeltető a szerződés II.3. pont
A-J alpontjaiban foglalt feladatok
végrehajtására alvállalkozót kíván
bevonni, és az így kötendő szer
ződés bruttó hárommillió forintot
meghaladó kötelezettségvállalás
ról, vagy 3 évet meghaladó vagy
határozatlan időtartamra szól – és
nem tartozik a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény
hatálya alá – az ügyvezető köteles
nyílt pályázati eljárást lefolytatni,
és a pályázati kiírást egy helyi és
egy országos lapban megjelen
tetni. ”
– az Érd, Ercsi út 34., 15803 hrsz.
alatti Sportpálya üzemeltetési
szerződése esetén:
„VII. 23. Amennyiben az
Üzemeltető a szerződés II.3. pont
A-J alpontjaiban foglalt feladatok
végrehajtására alvállalkozót kíván
bevonni, és az így kötendő szer
ződés bruttó hárommillió forintot
meghaladó kötelezettségvállalás
ról, vagy 3 évet meghaladó vagy
határozatlan időtartamra szól – és
nem tartozik a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény
hatálya alá – az ügyvezető köteles
nyílt pályázati eljárást lefolytatni,
és a pályázati kiírást egy helyi és
egy országos lapban megjelen
tetni. ”
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
302/2009. (X. 15.) KGY.
határozat
zajvédelmi szempontból
fokozottan védett terület
kijelöléséről
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzat Közgyűlése szán
dékát fejezi ki Érd Ófaluban a
Beliczay sziget, a Kálvária plató,
a Kakukkhegy, valamint a Duna
part közelében tervezett új városi
közpark zajvédelmi szempontból
fokozottan védett területként való
kijelölésére.

A Közgyűlés
felkéri
a
Polgármestert, hogy az ehhez
szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
Határidő: azonnal
303/2009. (X. 15.) KGY.
határozat
Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Sportkoncepciójának
módosításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése elfogadja Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Sport
koncepciójának módosítását.
A koncepció a határozat mellék
lete.
Határidő: a döntés továbbítására
– 2009. október 31.
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
304/2009. (X. 15.) KGY.
határozat
az Étv Kft. üzletrészek térítésmentes átruházásának
elfogadásáról
a Fővárosi Csatornázási Művek
Zrt-től
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt. 24 740 000 Ft név
értékű üzletrészéből a taggyűlés
által jóváhagyott felosztás révén
kialakított 4 530 000 Ft névér
tékű, a Társaság törzstőkéjének
1,342%-át kitevő üzletrész tulaj
donjogának térítésmentes átruhá
zás jogcímén történő megszerzé
sét elfogadja.
A közgyűlés felhatalmazza a pol
gármestert a határozat mellékle
tét képező szerződés aláírására.
Határidő: a szerződés aláírására
– 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
305/2009. (X. 15.) KGY.
határozat
az Étv Kft. üzletrészek
térítésmentes átruházásának
elfogadásáról
a Veolia Víz Zrt-től
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Veolia Víz Zrt. 98 940 000
Ft névértékű üzletrészéből a tag
gyűlés által jóváhagyott felosztás
révén kialakított 18 110 000 Ft
névértékű, a Társaság törzstőké
jének 5,3645%-át kitevő üzletrész
tulajdonjogának térítésmentes
átruházás jogcímén történő meg
szerzését elfogadja.
A közgyűlés felhatalmazza a pol
gármestert a határozat mellékle
tét képező szerződés aláírására.
Határidő: a szerződés aláírására
– 30 nap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

306/2009. (X. 15.) KGY.
határozat
7 db szelektív hulladékgyűjtő
sziget kijelöléséről
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az 1. számú mellékletben
található, BM-KMRFT 2004.
pályázaton elnyert 25 db szelek
tív hulladékgyűjtő szigetek hely
színeit elfogadja.
Az újonnan kijelölt szelektív hul
ladékgyűjtő szigetek:
1. Ercsi út 8. Kós Károly
Szakképző Iskola előtt,
2. Vörösmarty utcánál lévő
vasúti átjáró melletti, 15390
és a 18895/2 hrsz-ingatlanok
sarka,
3. Holló köz 1., Móra Ferenc
Általános Iskola,
4. Törökbálinti utca 1. Teleki
Sámuel Általános Iskola,
5. Hortobágy–Budafoki út
kereszteződése,
6. Puszpáng–Pipacs utca keresz
teződése, vagy Körönd terüle
te vagy Néra utcánál lévő papi
földek területe,
7. Tétényi út–Dagály utca keresz
teződésében.
Az újonnan kijelölt szelektív hul
ladékgyűjtő szigetek közül az 1–5.
helyszíneken kell a BM-KMRFT
2004. pályázatban foglaltaknak
megfelelően a szigeteket kiépíteni
a város 2009. évi költségvetéséről
szóló 20/2009. (III. 11.) KGY. ren
delet 5.1.3.3 sora terhére (bruttó
800 000 Ft/db).
A Közgyűlés
felhatalmazza
a polgármestert, vizsgáltassa
meg, hogy a Poprád–Duna utcák
kereszteződésében meglévő sze
lektív hulladékgyűjtő sziget áthe
lyezhető‑e az Érdliget Vasúti meg
állónál megépített parkolóba.
Határidő: a határozat továbbítá
sára – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
307/2009. (X. 15.) KGY.
határozat
az „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az
élethosszig tartó tanulásért
1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer
felnőttképzési kapacitásának
bővítésére
(TÁMOP-3.2.3/09/1/KMR)
című
pályázatban való részvételről
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése egyetért az „Építő közössé
gek” – közművelődési intézmé
nyek az élethosszig tartó tanulá
sért 1. kör: Program a közműve
lődési intézményrendszer felnőtt
képzési kapacitásának bővítésére
(TÁMOP-3.2.3/09/1/KMR) címen
kiírt pályázat benyújtásával.
A Közgyűlés felhatalmazza a
Polgármestert a pályázati felhí
vásban előírt, a pályázat benyúj

tásához kapcsolódó nyilatkoza
tok megtételére.
Határidő: a pályázat benyújtásá
ra: a pályázati kiírásban foglaltak
szerint
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester
308/2009. (X. 15.) KGY.
határozat
az „Érd Megyei Jogú Város
Belvárosának Akcióterületi
Terve 2009” városközpont
pályázatban tervezett Pelikán
sétány kialakításával érintett
ingatlanok telekalakításáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése hozzájárul a tulajdonát
képező Érd, 22716 hrsz., 22718/1
hrsz., 22718/2 hrsz. és 22718/3
hrsz. ingatlanok összevonásá
hoz, a kialakuló ingatlan „sétány”
megnevezésű közterület lesz.

A Közgyűlés hozzájárul továbbá
a tulajdonát képező Érd, 22564
hrsz., 22563 hrsz., 22558 hrsz.,
22552/37 hrsz. ingatlanok telek
határ rendezéséhez az előter
jesztésben részletezett módon, a
kialakuló ingatlan „sétány” meg
nevezésű közterület lesz.
A Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert a szükséges, föld
hivatali ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzésre alkalmas
műszaki munkarészek megren
delésére, és aláírására, továbbá
a hatósági engedélyezési eljá
rás megindítására, és a jogerős
határozatnak megfelelő állapot
ingatlan-nyilvántartásban történő
átvezetésére.
Határidő: folyamatos, legfeljebb
6 hónap
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

FELHÍVÁS!
Az ELMÜ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72–74.) felkéri az
ellátási területén lévõ ingatlanok tulajdonosait, kezelõit, a tele
püléseken a szabadvezeték-hálózatok biztonsági övezetét sértõ
fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, gallyazásának
elvégzésre. A növényzet eltávolítására a balesetek és az „áram
kimaradások” elkerülése érdekében van szükség.
Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény, valamint a villamosmû biztonsági övezetérõl szóló
122/2004. (X. 15.) GKM számú rendelet alapján tesszük közzé.
„A biztonsági övezetben lévõ fák, bokrok ágait az ingatlan
tulajdonosa (kezelõje) köteles rendszeresen eltávolítani, ha
azok a szabadvezeték biztonsági övezet határait elérik.”
Amennyiben a vezetékek biztonsági övezetében az ingat
lantulajdonosok eleget kívánnak tenni felkérésünknek, és a
gallyazást, fa, növényeltávolítást saját maguk elvégzik, kérjük,
hogy a munka megkezdése elõtt feszültségmentesítés céljából
szíveskedjenek értesíteni az ELMÜ Hálózati Kft-t.
Telecentrum (helyi tarifával hívható telefonszám): 06-40-3838381/5 menüpont
A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme szélsõ
vezetõtõl:
• Kisfeszültségû (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén 1 méter.
• Középfeszültségû (1-35 kV-os) hálózat esetén 5 méter,
illetõleg belterületen 2,5 méter.
• Nagyfeszültségû (120 kV-os) hálózat esetén 13 méter.
A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa
telepíthetõ, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett
állapotában fa vagy növényzet esetében kisfeszültségnél 1,25
m-nél, 1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél, 120 kVon 4 m-nél jobban annak legkedvezõtlenebb helyzetében sem
közelíti meg az áramvezetõt.
Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmen
tesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért
felelõsséget nem vállalunk.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a felhívás megjelenésétõl
számított 10 munkanapon belül nem jelenti be, hogy a
gallyazást elvégzi, a 11. munkanaptól az ELMÜ Hálózati Kft-vel
szerzõdéses jogviszonyban álló szakvállalkozók kezdik meg a
növényzet eltávolítását és a gallyazást annak érdekében, hogy
a biztonsági övezetbe benyúló növények ne veszélyeztessék
a folyamatos villamosenergia-szolgáltatást, továbbá az élet- és
vagyonbiztonságot.
A fenti jogszabályok biztosítják azt a jogot az ELMÜ Hálózati
Kft. részére, hogy a gallyazási munkálatokat elvégezze, elvégez
tesse, és amely munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa
(kezelõje) a Polgári törvénykönyv 108. § (1) bekezdése alapján
tûrni köteles.
A gallyazással kapcsolatos további hasznos információk talál
hatók az ELMÜ Hálózati Kft. honlapján
http://halozat.elmu.hu/gallyazas

