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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
63/2008. (XII. 19.) KGY. 

r e n d e l e t e
a távhőszolgáltatás helyi 

szabályozásáról, valamint a 
távhőszolgáltatási díjak meg-
állapításáról és alkalmazásá-
ról szóló 2/2008. (I. 25.) KGY. 
rendeletének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzatának Közgyűlése 
a távhőszolgáltatási díjak 
megállapításáról és alkalma
zásáról szóló 2/2008. (I. 25.) 
KGY. rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja:
1. § A Rendelet 3. számú mel
léklete helyébe jelen rendelet 
melléklete lép.
2. § Jelen rendelet 2009. január 
1jén lép hatályba, és az azt 
követő napon hatályát  veszti.
Melléklet: lásd lent.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester	

A Közgyűlés elfogadta a 2008. 
december 18ai ülésén.

64/2008. (XII. 19.) KGY. 
r e n d e l e t e

az érdi Fundoklia-völgy ter-
mészetvédelmi területté nyil-
vánításáról szóló 99/1999. (V. 

21.) ÖK. rendelet  
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az érdi Fundokliavölgy 
természetvédelmi területté nyil
vánításáról szóló 9/1999 (V. 
21.) számú rendeletét (a továb
biakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:
1. § A Rendeletben szereplő 
valamennyi „Képviselőtestület” 
kifejezés „Közgyűlés”re módo
sul.
2. § A Rendelet 2. § (3) bekezdé
se az alábbiak szerint módosul:
„(3) A Közgyűlés a védett termé
szetvédelmi kezelési módokat, 
korlátozásokat és tilalmakat  továb
bá egyéb kötelezettségeket jelen 
rendelet 2. sz. melléklete szerint 
határozza meg (Kezelési Terv)”
3. § A Rendelet 2. § (4) bekezdé
sének „1. és 2. számú mellékletei” 

szövegrész helyébe az „1. számú 
melléklete” szövegrésze lép. 
4. § A Rendelet 1. sz. mellék
letében a természetvédelmi szem
pontból érdekes vegetáció  típu
sok felsorolását tartalmazó szö
vegrésze helyébe az alábbi lép:
[„A természetvédelmi szem
pontból értékes vegetáció típu
sok:]
• Hegyvidéki gyertyános
tölgyes (Carici pilosae – 
Carpinetum) erdőmaradvány
• Pusztafüves lejtősztyeprét 
(Cleistogeni – Festucetum sul
catae)
• Sziklafüves lejtő (Chryso
pogono – Caricetum humilis) 
szarmata mészkövön
• Nyílt sziklagyep (Seseli leu
cospermi – Festucetum pallen
tis) szarmata mészkövön
• Árvalányhajas sziklagyep 
(Stipo eriocauli – Festucetum 
pallentis) szarmata mészkövön
• Löszpusztarét (Salvio nemo
rosae – Festucetum rupicolae)
• Törpemandulás (Prunetum 
tenellae)
• Nagy erősfűerdőszegély 
(GeranioDictamnetum)
• Tollas szálkaperjés erdős
sztyeprét (Euphorbio pannoni
ciBrachypodietum)”
5. § A Rendelet  új, 2. számú 
melléklettel egészül ki a jelen 
rendelet 1. sz. melléklete szerin
ti tartalommal.
6. § A Rendelet új 3. számú mel
léklettel egészül ki jelen ren
delet 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.
7. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba, és az azt 
követő napon hatályát veszti.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester	

65/2008. (XII. 19.) KGY. 
r e n d e l e t e

az ingatlanok és közterületek 
tisztán tartásáról, és a szerve-
zett hulladékkezelési közszol-
gáltatás kötelező igénybevéte-
léről szóló 23/2005. (VII. 01.)  
ÖK. rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a az ingatlanok és köz

területek tisztán tartásáról, és 
a szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező igény
bevételéről szóló 23/2005. (VII. 
01.) ÖK. rendeletét (továbbiak
ban Rendelet) az alábbiak sze
rint módosítja:
1. § A rendelet 1. számú mel
léklete helyébe jelen rendelet 1. 
számú melléklete lép.
2. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba, és az azt 
követő napon hatályát veszti.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester	

A Közgyűlés elfogadta a 2008. 
december 18ai ülésén.

1. számú melléklet

Alapszolgáltatási díj
Az egy ürítésre vonatkozó egy
ségnyi díjtétel: 336 Ft + áfa/ürí
tés 110 (120) les gyűjtőedény
zetre számítva.
1. Első, 110 (120) literes gyűjtő
edényzettel elszállított és ártal
matlanított szilárd hulladék 
szolgáltatási díja:
 4375 Ft + áfa/negyedév
2. Első, 60 literes gyűjtőedé
nyezettel elszállított és ártal
matlanított szilárd hulladék 
szolgáltatási díja:
 3660 Ft + áfa/negyedév
3. Első, 80 literes gyűjtőedény
zettel elszállított és ártalmatla
nított szilárd hulladék szolgál
tatási díja:
  3920 Ft + áfa/negyedév
4. Első, 240 literes gyűjtőedény
zettel elszállított és ártalmatla
nított szilárd hulladék szolgál
tatási díja:
  5280 Ft + áfa/negyedév.

A külön szolgáltatás díja
1. A szolgáltatónál rendszere
sített, az első edényzeten felüli, 
minden további 110 (120) literes 
– ÉRDKOM matricával megje
lölt gyűjtőedényzettel elszállí
tott és ártalmatlanított szilárd 
hulladék szolgáltatási díja
 210 Ft + áfa/ürítés
negyedéves díj: 
210*13 + áfa=2430 Ft + áfa
2. A szabvány, „ÉRDKOM” 
emblémával ellátott szemetes
zsák ára:   320 Ft + áfa 
3. Zöld színű, „ÉRDKOM” emb
lémával és „ZÖLDHULLADÉK” 
felirattal ellátott zöldhulladék 
zsák ára:   320 Ft + áfa

66/2008. (XII. 19.) KGY. 
r e n d e l e t e

a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fize-

tendő térítési díjakról szóló 
13/2000. (III. 21.) ÖK. számú 

rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzat Közgyűlése a sze

mélyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevé
teléről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 13/2000. (III. 21.) 
ÖK. számú rendeletét (további
akban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:
1. § A Rendelet 5. §a az alábbi 
(10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A bölcsődei igénybevétel
re irányuló kérelmet – tárgyév 
szeptember 1. napjától törté
nő felvételhez – a szolgáltatást 
nyújtó intézmény vezetőjéhez 
kell benyújtani tárgyév március 
1. napjától április 15. napjáig. Az 
intézmény vezetője a benyújtott 
kérelmekről legkésőbb tárgyév 
május 31. napjáig dönt. A határ
időn túl benyújtott kérelmeket 
az intézmény vezetője előjegy
zésbe veheti.”
2. § A Rendelet  3. § (2) bekez
désének  m) és o) pontja, a 6. 
§ (11) és (13) bekezdése, vala
mint a  6/A. § (2) bekezdésének 
f) és g) pontja, a Rendelet I. 
számú mellékletére is kiterje
dően hatályát veszti.
3. § Jelen rendelet 2009. janu
ár 1. napjával lép hatályba, és 
az azt követő napon hatályát 
veszti.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester	

A Közgyűlés elfogadta a 2008. 
december 18ai ülésén.

67/2008. (XII. 19.) KGY. 
r e n d e l e t e

a gyámügyi igazgatásról és a 
gyermekek védelmének helyi 

szabályairól szóló 37/1997. 
(XII. 1.) számú rendelet 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzat Közgyűlése a 
gyámügyi igazgatásról és a gyer
mekek védelmének helyi szabá
lyairól szóló 37/1997. (XII. 1.) 
ÖK. számú rendeletét (továb
biakban Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:
1.§ A Rendelet  1. §  (1)  bekez
dése az alábbiak szerint módo
sul: 
„(1) A rendelet célja, hogy a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben 
(továbbiakban: Gyvt.) és a 
gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyám
ügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Kormányrendeletben 
kapott felhatalmazás alapján 
helyileg szabályozza azokat 
a támogatási fajtákat és szol
gáltatásokat, amelyek nyújtá
sával segíti a családot(okat) a 
gyermek(ek) felnevelésében, 
a veszélyeztetettség megelő
zésében, megszüntetésében és 
védelmet biztosít a családból 
kiemelt gyermekek számára.”

2. § A Rendelet 2. § (8) bekez
dése az alábbiak szerint módo
sul:
„(8) A rendelet 11. §ában sza
bályozott rendszeres támogatási 
ügyekben környezettanulmányt 
csak akkor kell készíteni, ha két
ség merül fel a kérelmezők által 
becsatolt iratok és igazolások 
valóságtartalma tekintetében.”
3. § A Rendelet 3. § (1) bekez
dése az alábbi g) ponttal egé
szül ki:
„g) óvodáztatási támogatás”
4. § A Rendelet az alábbi 4. §
sal, és az azt megelőző új alcím
mel egészül ki, a korábbi alcím 
pedig hatályát veszti:
„Óvodáztatási támogatás
„4. § Az óvodáztatási támoga
tásra jogosult gyermek részére 
az első alkalommal biztosított 
támogatást a Jegyző vásárlási 
utalvány formájában – termé
szetben biztosítja.”
5. § (1) A rendelet 8/A. §a 
helyébe az alábbi lép: 
„(1) Tanszer, illetve tankönyv
támogatás nyújtására a rend
kívüli gyermekvédelmi támo
gatásra vonatkozó jövedelem 
határokat és szabályokat kell 
alkalmazni, azzal, hogy nem 
jogosult tanszer, illetve tan
könyvtámogatásra az, aki rend
szeres gyermekvédelmi kedvez
ményre jogosult.
(2) A támogatás összege éven
ként a nyugdíjminimum 50%át 
nem haladhatja meg.
(3) A kérelem benyújtásának 
határideje szeptember 30. E 
határidő elmulasztása jogvesz
tő.
(4) A támogatást elsősorban 
tanszerutalvány formájában 
kell biztosítani, amennyiben 
nem áll rendelkezésre utalvány, 
úgy a támogatás összegével a 
kérelmezőnek a pénzfelvéte
lét követő 30 napon belül áfás 
számlával el kell számolnia.
(5) Amennyiben elszámolási 
kötelezettségének a fenti idő
ponton belül nem tesz eleget, 
úgy a támogatás összegét vissza 
kell fizetnie, és az elszámolási 
kötelezettségére előírt határidő 
lejártát követő 6 hónapon belül 
rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban nem részesíthe
tő.”
(6) A támogatás megállapításá
ról, elutasításáról (a Közgyűlés 
által átruházott hatáskörben) a 
polgármester dönt.”
6. § A rendelet 12. §a helyébe 
az alábbi lép: 
„(1) Gyermekenként, 20 000 
Ft értékű ajándékutalvány
ban vagy ajándékcsomagban, 
és emléklapban részesül azon 
újszülött, aki 2006. december 
31e után született, és akinek 
első létesített lakóhelye Érd.
(2) Az újszülöttek támogatásá
nak megállapításánál a szülők 
jövedelmi viszonyait, szociális 
helyzetét nem kell vizsgálni.

(3) A támogatás megállapításá
ról a Közgyűléstől átruházott 
hatáskörben a polgármester 
dönt.
(4) A jogosult törvényes kép
viselője, a határozatból eredő 
igényét a határozat kézhezvéte
létől számított 1 hónapon belül 
érvényesítheti, azt követően a 
jogosultságot meg kell szüntet
ni.”
7. § A rendelet 14. § (2) bekez
dése hatályát veszti.
8. § (1) Jelen rendelet  a (2) 
bekezdésben foglaltak kivé
telével kihirdetése napján lép 
hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet 2. § és 3. 
§a 2009. január 1. napján lép 
hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester	

A Közgyűlés elfogadta a 2008. 
december 18ai ülésén.

1/2009. (I. 14.) KGY. 
r e n d e l e t e 

az Önkormányzat 2009. évi 
átmeneti finanszírozásáról és 

költségvetési 
gazdálkodásáról szóló 

59/2008. (XII. 19.) KGY. ren-
delet módosításáról

Az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése az 
Önkormányzat 2009. évi átme
neti finanszírozásáról és költ
ségvetési gazdálkodásáról szóló 
59/2008. (XII. 19.) KGY. rende
letet (továbbiakban: Rendelet) 
az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Rendelet az alábbi 7. §
sal egészül ki, a további szaka
szok számozás értelemszerűen 
módosul:
„7. § A Közgyűlés úgy dönt, 
hogy a KMOP20082.3.1/B 
kiírás keretén belül pályázatot 
nyújt be a közösségi közleke
dés előnyben részesítését célzó 
pályázati kiírásra, és ehhez a 
szükséges önrészt a 1/2009. (I. 
13.) KGY. határozat alapján biz
tosítja.”
2. § A Rendelet 9. § (2) bekez
désének szövege az alábbiak 
szerint módosul:
„(2) Jelen rendelet rendelkezé
sei a 2. § (4) és (5) bekezdései, 
a 6. § (1) bekezdés a) pontja és 
b) pontja, a 7. §, 8. § a) pont
ja kivételével az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
2009. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletének 
hatályba lépéséig, ellenben a 
2. § (4) és (5) bekezdései, a 
6. § (1) bekezdés a) pontja 
és b) pontja, a 7. § a) pont
ja az Önkormányzat 2008. 
évi pénzmaradványelszá
molását tartalmazó rendelet

Melléklet a 63/2008. (XII. 19.) KGY. rendelethez
A távhőszolgáltatásért fizetendő díjak

Díjtétel megnevezése Mértékegység Díj (Ft)

1. ALAPDÍJ

fűtési célú felhasználás Ft/légköbméter/év   351

vízfelmelegítési célú felhasználás Ft/légköbméter/év     91

együttes célú felhasználás Ft/légköbméter/év   442

2. HŐDÍJ

Felhasználói hőközpontban primer ágban mérve Ft/GJ 3541

Vízfelmelegítési hődíj (0,24 GJ/vízm3 fajlagos 
hőszükséglettel számolva)

Ft/vízm3   850

Az egységárak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!


