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9/2009. (II. 27.) KGY.
r e n d e l e t e

az Érd Megyei Jogú 
Város Építészeti-műszaki 

Tervtanácsának működésé-
ről szóló, 41/2007. (IX. 21.) 

KGY. rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a helyi önkormány
zatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésé
ben, valamint az épített kör
nyezet alakításáról és védel
méről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (Étv.) 6. § (7) bekez
désében kapott felhatalmazás 
alapján a településrendezési 
és építészetiműszaki tervta
nácsokról szóló 252/2006.(XII. 
7.) Kormányrendelet 10. §a (a 
továbbiakban: TTr.), az önkor
mányzati főépítészi tevékeny
ség ellátásának részletes szak
mai szabályairól és feltételei
ről szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM 
rendelet 5. § (1) bekezdés c) 
pontja, a város helyi építé
szeti örökségének védelméről 
szóló 14/2007. (III. 27.) KGY.  
rendelete (a továbbiakban: 
ÖV) és Érd Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 33/2006. 
(VI. 27.) ÖK. számú rendelete 
(HÉSZ) figyelembevételével a 
41/2007. (IX. 21.) KGY ÖK. 
számú rendelet (továbbiak
ban rendelet) módosítására az 
alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 2. § (4) bekez
dése az alábbiak szerint módo
sul:
„(4) A Tervtanács tagjait a 
tervtanács elnöke nevezi ki. 
Megbízatásuk a TTr. 5. § (4)
ben meghatározott időre szól, 
vagy visszavonásig érvényes.”
2. § (1) A rendelet 3. § (2) 
bekezdésének első mondata 
az alábbiak szerint módosul:
„(2) A TTr. 10. § (2) bekez
dés b) pontjában kapott fel
hatalmazás alapján a 37/2007. 
(XII. 13.) ÖTM rendelet 16. § 
(2) bekezdésben felsorolt épí
tésügyi hatósági engedélyhez 
kötött építési tevékenységek 
engedélyezéséhez szükséges, 
az alábbi területekre, épüle
tekre vonatkozó, illetve azokat 
érintő, vagy funkciót, építési 
szabálytól eltérést tartalmazó 
építészetiműszaki terveket az 
alábbiak szerint:
a) …”
(2) A rendelet 3. § (2) bekez
dés a) pontja helyébe az aláb
bi szövegrész kerül:
„a) műemléki, vagy helyi 
védett épület, műemlék jelen
tőségű terület, műemléki kör
nyezet” 
(3) A rendelet 3. § (2) bekez
dés h), j) és m) pontja hatályát 
veszti.
(4) A rendelet 3. § (2) bekez
dés i) pontja az alábbiak sze
rint módosul:
„i) a kialakult állapothoz illesz

kedés, vagy egyéb ok miatt 
a főszabálytól való eltérések, 
például:
– a tetőhajlásszöge nem 2545 
fokos (HÉSZ 8. § (2) bekez
dés)
– az érintett tömbben az öve
zeti előírástól eltérő beépítési 
mód a jellemző”
3. § A rendelet 5. § (2), (3) 
és (4) bekezdései az alábbiak 
szerint módosulnak:
„(2) Az ülés napirendi pontjai
ban érintett tervező(ke)t (és/
vagy a kérelmezőt) a titkár az 
ülés tervezett programjának 
megküldésével értesíti.”
„(3) Az ülések általában négy
hetente, az ügyrendben meg
határozott rendszer szerint 
történnek.”
„(4) A rendszeresen részvétel
re – tanácskozási joggal – jogo
sultaknak az ügyrendet a titkár 
tájékoztatásul megküldi.”
4. § A rendelet 6. § (3) és (4) 
bekezdése hatályát veszti.
5. § A rendelet 7. § (2) bekez
dés első francia bekezdése az 
alábbi módon egészül ki:
„– az előzményeket ismerteti 
a titkár, az elnök, (vagy a leg
több információval rendelkező 
résztvevő)”
6. § A rendelet 8. § első mon
data az alábbiak szerint módo
sul:
„8. § A Tervtanács állásfogla
lásában tájékoztatást ad a TTr. 
15. §ában előírt minősítési 
szempontok teljesüléséről és 
a benyújtott tervet egyértel
műen minősítő állásfoglalást 
ad a TTr. 16. §ában előírtak 
szerint, amelyet szükség ese
tén az elnök, vagy a titkár 
igazol.”
7. § A rendelet 10. § (4) bekez
dése az alábbiak szerint módo
sul:
 „(4) A Tervtanács tagjai tiszte
letdíjukat azon napirendi pon
tok alapján kapják, amelyek 
tárgyalásán részt vettek. A 
tagok egy napirendi ponthoz 
tartozó bruttó tiszteletdíját, 
valamint a bíráló (opponens) 
tiszteletdíjának mértékét a 
Közgyűlés az éves költség
vetési rendeletében állapítja 
meg.”

Záró rendelkezések
8. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs     T. Mészáros
 Mária    András
 jegyző	 			polgármester

10/2009. (II. 27.) KGY.
r e n d e l e t e

az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2008. évi 

költségvetéséről szóló
14/2008. (III. 11.) KGY. ren-

deletének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzatának Közgyűlése 
az államháztartásról szóló 
– többször módosított – 1992. 
évi XXXVIII. törvény 65. § 
(1) bekezdésében meghatá
rozott jogkörében eljárva, 
figyelembe véve a többször 
módosított 217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendeletben megha
tározottakat, Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2008. 
évi költségvetéséről szóló 
14/2008. (III. 11.) KGY. ren
deletét (továbbiakban: Ör.) az 
alábbiak szerint módosítja:

2008. évi költségvetés  
bevételeinek és kiadásainak 
főösszege

1. §
(1) Az Ör. 2. § (1) bekezdése 
az alábbiak szerint módosul:
      „A Közgyűlés az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
2008. évi költségvetése
bevételi főösszegét      
 17 887 822 E Ftban
ebből hitelfelvételét:    
 1 586 661 E Ftban
kötvény kibocsátását:      
 4 300 044 E Ftban
kiadási főösszegét
 17 887 822 E Ftban
állapítja meg.”
(2) Az (1) bekezdés szerinti 
bevételi főösszeg és kiadási 
főösszeg előirányzatcsopor
tonkénti  összegeit és kiemelt 
előirányzatonkénti részlete
zését az 1. számú melléklet 
mutatja be
(3) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2008. évi 
bevételeinek és kiadásainak 
mérlegszerű bemutatását a 2. 
számú melléklet tartalmazza.
(4) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2008. évi 
bevételeinek szakfeladaton
kénti összesítését a 3. számú 
melléklet tartalmazza.
(5) A Polgármesteri Hivatal 
bevételeinek összesített ada
tait a 4. számú melléklet 
mutatja be.
(6) Az önállóan  és  részben  
önállóan gazdálkodó költség
vetési intézmények bevételeit 
az  5. számú melléklet mutatja 
be.
(7) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2008. évi 
kiadásainak szakfeladaton
kénti összesítését a 6. számú 
melléklet tartalmazza.
(8) Az önállóan  és  részben  
önállóan gazdálkodó költség
vetési  intézmények  kiadásait  
a  7. számú melléklet mutatja 
be.
(9) A Polgármesteri Hivatal 
működési kiadásait szakfel
adatonkénti bontásban a 8. 
számú melléklet mutatja be.
(10) Az önkormányzat költ
ségvetési létszámkeretét a 9. 
számú melléklet mutatja be.

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
(11) A Kisebbségi Önkor
mányzatok bevételeit és 
kiadásait a 10. számú mellék
let mutatja be.
(12) Érd és Térsége Szennyvíz
elvezetési és Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati Társulás bevé
teleit és kiadásait a 11. számú 
melléklet mutatja be.
(13). A felhalmozási kiadá
sokat a 12. számú melléklet 
mutatja be.
(14) A felújítási kiadásokat a 
13. számú melléklet mutatja 
be
(15) A többéves kihatással 
járó kötelezettségvállalásokat 
a 14. számú melléklet mutatja 
be.
(16) Az általános és céltarta
lék előirányzatát a 15. számú 
melléklet mutatja be.
(17) A 2007. évi pénzmarad

vány elszámolását a 16. számú 
melléklet mutatja be.
(18) Az önkormányzat elő
irányzatfelhasználási ütem
tervét a 17. számú melléklet 
mutatja be.

A költségvetési tartalék  
előirányzata
2. §
(1) Az Ör. 3. § (1) bekezdése 
az alábbiak szerint módosul:
„A 3. § (3) bekezdésében jóvá
hagyott kiadásokból az önkor
mányzat tartalék előirányzata     
 2 166 554 E Ft, ebből:
általános tartalék:
 509 881 E Ft
céltartalék:
 1 656 673 E Ft
az Érd és Térsége Szenny
vízelvezetési és Szenny
víztisztítási Önkormányzati 

Társulás tartalék előirányzata:
 2 000 E Ft.
(2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése 
az alábbiak szerint módosul:
„Az (1) bekezdésben tervezett 
céltartalék összegéből az önál
lóan és részben önállóan gaz
dálkodó költségvetési intéz
ményeket  329 000 E Ft
a Polgármesteri Hivatalt 
 1 327 673 E Ft
illeti meg.”

Vegyes és záró rendelkezé-
sek

3. §
Jelen rendelet a kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs    T. Mészáros
 Mária   András
 jegyző	 		polgármester


