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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
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. 

rendelet módosításáról

Az Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzat 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 sza
kaszok számozás értelemsze
rűen módosul:

„7. §
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 
KMOP20082.3.1/B kiírás kere
tén belül pályázatot nyújt be 
a közösségi közlekedés előny
ben részesítését célzó pályázati 
kiírásra, és ehhez a szükséges 
önrészt a 1/2009. (I. 13.) KGY. 
határozat alapján biztosítja.”
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 
pénzmaradványelszámolását 
tartalmazó rendelet hatályba 
lépéséig hatályosak.)”
3. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés elfogadta 2009. 
január 12-ei, rendkívüli ülésén.

2/2009. (I. 30.) KGY. 
r e n d e l e t e 

az Érd Város Helyi Építési 
Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 

33/2006. (VI. 27.) ÖK.  
rendelet módosításáról  

 
Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az Érd Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló, 
33/2006. (VI. 27.) ÖK. rendele
tét (a továbbiakban: HÉSZ) az 
alábbiak szerint módosítja: 
1. § A HÉSZ 1. § (2) bekezdés 
helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:
„(2) E rendelet TM jelű tervmel
lékletét (a továbbiakban: TM), 
a Gazdasági Logisztikai Park II. 
megnevezésű gazdasági terület
re érvényes T1 jelű szabályozá
si tervet, az Ágoston u.–Árpád 
u.–Diósdi út–Tulipán u. által 
határolt tömbre érvényes SZTÉ 
jelű szabályozási tervet, vala
mint a „Temető és környezete” 
területre vonatkozó SZ1 jelű 
szabályozási terv Júlia utca– 
Ercsi út–Karolina utca–Janka 
utca–Ilona utca–Felső utca 
–Krisztina utca által határolt 
területre vonatkozó részét  a 
HÉSZszel együttesen kell alkal
mazni.
E rendelet hatályba lépésétől 
a HÉSZ mellékletét képező 
TM tervlapok érvényessége a 
Gazdasági Logisztikai Park II. 
megnevezésű gazdasági terü
letre, az Ágoston u.–Árpád u. 
–Diósdi út–Tulipán u. által hatá
rolt tömbre, valamint a Júlia 
utca–Ercsi út–Karolina utca 

–Janka utca–Ilona utca–Felső 
utca–Krisztina utca által hatá
rolt területre nem terjed ki.”
2. § A HÉSZ 45. § (3) bekezdés 
helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:
„(3) A temető az OTÉK 38. § 
(8) bekezdése által előírt 30 m 
széles védősávjában urnafal, 
valamint urnasír kialakítható. 
A meglévő temető telkén belül, 
a lakóterülettel határos telekha
tárok mentén min. 10 m széles 
védőfásítás, vagy min. 1,6 m 
magas tömör kerítés létesítése 
szükséges.”
3. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba, és a kihir
detését követő napon hatályát 
veszti. 

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2009. 
január 29-ei ülésén.

3/2009. (I. 30.) KGY.
 r e n d e l e t e

változtatási tilalom elrende-
léséről szóló 28/2007. (V. 18.) 
KGY. rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a helyi önkormányza
tokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
16. § (1) bekezdésében, vala
mint az épített környezet ala
kításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. tv. 21–22.  
§ában kapott felhatalmazás 
alapján a változtatási tilalom 
elrendeléséről szóló 28/2007 
(V. 18.) számú rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 1. § b) pontjá
nak 1.), 2.), 3.), 4.) 5.) alpontjai 
a hatályukat vesztik.
2. § A rendelet 1. § e) pont 

„Városközpont térsége” a követ
kező pontokkal egészül ki:
„6. Bagoly utca különszintű cso
mópontjának kialakítását érintő 
ingatlanok:
16718/4, 16720/7, 16721/7, 
16728, 16729/4, 16730/1, 
16731/1, 16732/1, 16733/15, 
16733/16, 16734, 16735, 16736, 
17740/1, 17740/2, 17753, 
17754, 17755, 17756, 17758, 
17759
7. Közlekedésfejlesztési, vala
mint jelentősen átalakuló terü
letek:
18753, 18754, 18777/1, 
18777/2, 18777/7, 18777/8, 
18777/5, 18777/9, 18777/4, 
18777/10, 18793, 18794/2, 
18794/1, 18795, 18796/3, 
18796/13, 18796/14, 18796/9, 
18798”
3. § 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 2009. 
január 29-ei ülésén.

4/2009. (I. 30.) KGY
r e n d e l e t e 

a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló
13/2005. (IV. 04.) ÖK.  

rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a kötelező kéménysep
rőipari közszolgáltatásról szóló 
13/2005. (IV. 04.) rendeletét 
(továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja:
1. § A Rendelet Melléklete helyé
be jelen rendelet Melléklete lép. 
(Lásd a 13. oldalon)
2. § Jelen rendelet 2009. febru
ár 1jén lép hatályba, és az azt 
követő napon hatályát veszti. 
Ezzel egyidejűleg az 50/2007. 
(XI. 26.) KGY. rendelet hatályát 
veszti. 

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2009. 
január 29-ei ülésén.

5/2009. (I. 30.) KGY.
r e n d e l e t e

Érd város illetékességi terüle-
tén értékövezetek, valamint 

azon belül az egyes lakóingat-
lan fajták települési átlagérté-
keinek megállapításáról szóló 

6/2006. (III. 7.) ÖK. számú 
rendelet hatályon kívül  

helyezéséről

1. § Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése hatályon kívül 
helyezi az Érd város illetékes
ségi területén értékövezetek, 
valamint azon belül az egyes 
lakóingatlan fajták települési 
átlagértékeinek megállapításá
ról szóló 6/2006. (III. 7.) számú 
rendeletét. 
2. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba. 

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2009. 
január 29-ei ülésén.

6/2009. (I. 30.) KGY.  
r e n d e l e t e

az Érd Város háziorvosi kör-
zeteiről szóló, 14/2002.  
(VII. 22.) ÖK. rendelet  

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése Érd Város háziorvosi 
körzeteiről szóló 14/2002. (VII. 
22.) ÖK. rendeletét (továbbiak
ban rendelet) az alábbiak sze
rint módosítja:
1. § A rendelet 1. §a az alábbi 
szövegrésszel egészül ki:
„1. § Érd Város közigazgatá
si területén a működtetési jog 
alapján végezhető önálló orvosi 
tevékenység jelen rendelet 1. 
számú mellékletében megha
tározott háziorvosi, 2. számú 
mellékletében (lásd lent) meg
határozott gyermek háziorvosi, 
3. számú mellékletében megha
tározott fogorvosi körzetekben 
végezhető. A rendelők címjegy
zékét praxisonként a 6. számú 
melléklet tartalmazza.”
2. § A rendelet 2. számú mel
lékletének helyébe jelen rende
let 1. számú melléklete lép.
3. § A rendelet a jelen rendelet 
2. számú mellékletét képező új, 

6. számú melléklettel egészül 
ki.
4. § A rendelet kihirdetése nap
ján lép hatályba, és az azt köve
tő napon hatályát veszti.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2009. 
január 29-ei ülésén.

3/2009. (I. 29.) KGY.
h a t á r o z a t

interpellációra adott válasz 
elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése elfogadja Miskolczi 
Katalin „Mi a városban lakók 
haszna a „Virágzó” Kertváros 
című kiadványokból?” tárgyban 
benyújtott interpellációra adott 
választ.

4/2009. (I. 29.) KGY.
h a t á r o z a t

a Temető és környéke tele-
pülésrendezési eszközeinek 

elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése az épített környezet 
alakításáról és védelméről 
szóló, 1997. évi LXXVIII. tör
vény (továbbiakban Étv.) 7. § (3) 
bekezdés b) pontja szerinti fel
hatalmazás alapján a 161/2006. 
(VI. 22.) ÖK. határozattal elfo
gadott településszerkezeti tervet 
módosítja az Étv. 2. § 29. pont
jában meghatározottak szerint 
elkészített, e határozat mellék
letét képező településszerkezeti 
terv Júlia utca–Ercsi út–Karolina 
utca–Janka utca–Ilona utca 
–Felső utca–Krisztina utca által 
határolt területre vonatkozó 
részével.
Határidő: a döntés továbbításá
ra – azonnal
Felelős: T. Mészáros András pol
gármester

5/2009. (I. 29.) KGY.
h a t á r o z a t

egészségház létrehozásáról 

1. Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése felhatalmazza a pol
gármestert, hogy kizárólag az 
Érd Alsó utca 27. szám alatti 
Egészségházra vonatkozóan 
kezdeményezzen tárgyalásokat, 
kezdje meg a jogi, gazdasági, 
terveztetési feladatokat annak 
érdekében, hogy a beruházás 
legoptimálisabb finanszírozási 
formája kialakuljon. 
2. Az egészségügyi ágazat 
részéről a tárgyalásokban szak
értőként a szakma alábbi helyi 
képviselői vegyenek részt:
•  Dr. Katona Ildikó ÁNTSZ 

Kistérségi tisztifőorvosa,
•  Dr. Kőszegi Gábor Érd MJV 

Szakorvosi Rendelőintézet 
főigazgatója, 

6/2009. (I. 30.) KGY. rendelet 1. számú melléklete

Gyermek-háziorvosi körzetek

  1. Dr. Ambrus Márta  Egyéni vállalkozó
  2. Dr. Makay Erika  Dr. Makay és Tára Gyermekorvosi és Egészségügyi Bt.
  3. Dr. Bognár Sára  Dr. Bognár Sára Egészségügyi Szolg. Bt.
  4. Dr. Kozaróczy Károly  Pedi-Med Bt.
  5. Dr. Veres Judit  Dr. Teremi & Dr. Veres Egészségügyi Szolg. Kft.
  6. Dr. Gyöngyössy Eszter  Noster Bt.
  7. Dr. Varga Judit Erzsébet  Baby Clinic Egészségügyi Szolgáltató Kft.
  8. Dr. Jánosi Mihály  Neo-Ped Egészségügyi Szolg. Bt.
  9. Dr. Benkó Márta  Egyéni vállalkozó
10. Dr. Balogh Éva  Infamed Bt.


