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11/2009. (II. 27.) KGY.
r e n d e l e t e

a város címerének és zászlajá-
nak alkotásáról és  használatá-
ról, valamint az épületek fello-
bogózásáról és feldíszítéséről 

szóló 36/1997. (XII. 1.) rendelet 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzat Közgyűlése a város 
címerének és zászlajának alkotá
sáról és használatáról, valamint 
az épületek fellobogózásáról és 
feldíszítéséről szóló 36/1997. (XII. 
1.) számú rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:
1.§ A rendelet 3. §ának ötödik 
mondata az alábbiak szerint 
módosul:
„A három liliomos ág kilenc szir
ma a valamikori Érd kilenc terü
letét (a mindennapi szóhasz
nálat szerint) – Ófalu, Újfalu, 
Újtelep, Tusculanum, Érdliget, 
Györgyliget, Postástelep, Vin
cellér és Parkváros – jelképe
zi.”
2. § A Rendelet 6. § (2) bekezdés 
b) pontja helyébe az alábbi lép:
„b) meghatározott mennyiségű 
termék, emléktárgy, jelvény, kiad
vány stb. díszítésére,” 
3. § A Rendelet 6. § (2) c) pont
jából a „történő felhasználásra” 
szövegrész hatályát veszti.
4. § A Rendelet 6. § (4) bekez
dése hatályát veszti a további 
bekezdések számozásának érte
lemszerű módosulása mellett.
5. § A rendelet 7. § (5) bekezdésé
ben a „Polgármesteri Hivatal” 
szövegrész helyébe a „Jegyző” 
szövegrész lép.
6. § A rendelet 8. §a az alábbi 
mondattal egészül ki:
„A zászló mérete 120x90 cm.”
7. § A Rendelet 12. §át megelőző 
cím helyébe az alábbi lép:
„Az engedély visszavonása”
8. § A rendelet 13. § (1) bekezdé
sének a) pontja helyébe az alábbi 
lép:
„a) A nemzeti vagy állami 
ünneppé nyilvánított napok 

(március 15., augusztus 20., októ
ber 23.) továbbá Magyarország 
Európai Unióhoz történő csatla
kozásának napja (május 1.)”
9. § A rendelet 13. § (1) bekez
désének b) pontja az „amely ha 
nem vasárnapra esik, akkor az azt 
követő vasárnap)” szövegrésszel 
egészül ki.
10. § A rendelet 13. § (1) bekez
désének c) pontja (2) bekezdés 
megjelölést kap, a soron követ
kező számozások értelemszerű 
változása mellett.
11. § A rendelet 13. § (2) bekez
désében meghatározott felsorolás 
helyébe az alábbi lép: 
[(2) Az (1) bekezdés a) és b) 
pontjában meghatározott napo
kon az alábbi intézményeket és 
közterületeket kell fellobogózni:]
– az önkormányzat tulajdonában 
vagy fenntartásában lévő intéz
ményeket, épületeket,
– a nem önkormányzat által 
fenntartott nevelésioktatási, 
egészségügyi, kulturális intézmé
nyeket,
– sportlétesítményeket,
– a 7es számú országos főút
vonal Érd belterületi szakaszát 
(Balatoni út),
– a 6os számú országos főút
vonal belterületi szakaszát 
(Budafoki út),
– Budai utat, Velencei utat, 
Fehérvári utat,
– Fő utcát, Felső és Alsó utcát,
– Kálvin teret,
– Riminyáki utat, Diósdi utat 
BajcsyZsilinszky utat,
– Bem teret,
– az Iparos utcát, Szövő utcát,
– Emlékművet: 56osok tere, 
Elhurcoltak Emlékműve, Hősök 
tere – I. világháborús emlék
mű, 48as emlékmű, Trianoni 
Emlékmű, II. Lajos Emlékmű.
12. § A Rendelet az alábbi új 
16. §sal és azt megelőző címmel 
egészül ki:
„Jogharmonizációs záradék
„16. § E rendelet a belső piaci szol
gáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2006/123/

EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”
13. § A rendeletben található 
„Képviselőtestületet” szövegré
szek helyébe a „Közgyűlés” szö
vegrész lép.
14. § A rendelet szövegében az 
„Érd Város Önkormányzata” szö
vegrészek helyébe az „Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata” szö
vegrész lép.
15. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba és hatály
ba lépését követő napon hatályát 
veszti.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

12/2009. (II. 27.) KGY.
r e n d e l e t e

Érd Megyei Jogú Város  fenn-
tartásában működő közmű-
velődési és közgyűjteményi 

intézményekben dolgozó köz-
alkalmazottak juttatásainak 
szabályairól szóló 8/2008.  

(II. 22.) KGY rendelet  
módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
ben, továbbá az annak végrehaj
tásáról rendelkező 150/1992. (XI. 
20.) Korm. rendeletben foglaltak 
alapján Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a fenntartásában lévő 
közművelődési és közgyűjtemé
nyi intézményekben dolgozó 
közalkalmazottak juttatásainak 
szabályairól szóló, 8/2008. (II. 
22.) KGY. rendeletet (a további
akban: Rendelet) a következők 
szerint módosítja:
1. § A Rendelet  3. §a az alábbiak 
szerint módosul:
„3. § (1) A fenntartó intézmé
nyenként biztosítja az idegen
nyelvtudási pótlékot, melynek 
szabályait az 1. számú melléklet 
tartalmazza.
(2) A magasabb vezetői  pótlékot 
a rendelet 2. számú melléklete 
határozza meg.”

2. § A Rendelet az alábbi, 2. 
számú melléklettel egészül ki:
(Lásd lent)
3. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

13/2009. (II. 27.) KGY.
r e n d e l e t e

az Érd Megyei Jogú Város  
fenntartásában működő köz-

oktatási intézményekben 
dolgozó közalkalmazottak 
juttatásainak szabályairól 

szóló 48/2007. (XI. 26.) KGY 
rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásá
ról rendelkező 1992. évi XXXIII. 
törvényben, továbbá az annak 
végrehajtásáról rendelkező 
138/1992. (X. 8.) Korm. ren
deletben foglaltak alapján Érd 
Megyei Jogú  Város Közgyűlése a 
fenntartásában lévő közoktatási 
intézményekben foglalkoztatott 
közalkalmazottak juttatásainak 
szabályairól szóló 48/2007. (XI. 
26.) KGY. rendeletét (a továb
biakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:
1. § A Rendelet 3. § (1) bekez
dése az alábbiak szerint módo
sul:
(3. § A fenntartó intézményen
ként biztosítja:)
„(1) az osztályfőnöki pótlék 
megállapításához a mindenkori  

pótlékalap 38%ának megfelelő 
fedezetet.”
2. § A Rendelet 3. § (4) bekez
dés a) pontja az alábbiak szerint 
módosul:
(3. § A fenntartó intézményen
ként biztosítja:
…
…)
„(4) a) gyógypedagógiai pótlék 
megállapításához a mindenkori 
pótlékalap 38%ának megfelelő 
fedezetet,”
3. § A Rendelet 2. számú mel
léklete az alábbiak szerint 
módosul: (Lásd lent)
4. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

14/2009. (II. 27.) KGY.
r e n d e l e t e

a menetrend szerinti helyi 
autóbusz-közlekedés díjának 

és alkalmazási feltételei-
nek megállapításáról szóló 
1/1992. (II. 7.) ÖK számú  
rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a menetrend szerinti 
helyi autóbuszközlekedés díjá
nak és alkalmazási feltételeinek 
megállapításáról szóló 1/1992. 
(II. 7.) ÖK számú rendeletét 
(továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja:
1. § A Rendelet 3. § (1) bekez

dése helyébe a következő ren
delkezés lép:
„3. § (1) A menetrend szerinti 
helyi autóbusszal végzett sze
mélyszállítás viteldíjai, melyek 
az áfát is tartalmazzák:
a) vonaljegy
 – elővételben vásárolható
 160 Ft 
 – gépkocsivezetőnél 
 vásárolható 190 Ft 
b) egyvonalas  havi bérlet
 3290 Ft
c) egyvonalas félhavi bérlet 
 1700 Ft
d) összvonalas havi bérlet 
 3810  Ft
e) összvonalas félhavi bérlet
 2010 Ft
f) összvonalas tanuló 
 és nyugdíjas bérlet
 1060 Ft.”

2. § A Rendelet 7. §a helyébe a 
következő rendelkezés lép.
„7. § (1) 4000 Ft pótdíjat köteles 
fizetni az:
a) aki csomagként, kézi 
poggyászként nem szállítható 
tárgyat visz be a járműbe
b) ha az utas vagy az általa 
szállított kézi poggyász vagy 
élőállat bepiszkítja a járművet.
(2) 9000 Ft pótdíjat köteles 
fizetni, aki:
a) jegy nélkül, érvénytelen 
jeggyel, bérlettel, utazási jogo
sítvánnyal kísérli meg az uta
zást, valamint a kedvezményt 
jogosulatlanul veszi igénybe, 
b) olyan bérlettel kísérli meg az 
utazást, amelyre az igazolvány 
száma nincs tintával olvasha
tóan rávezetve,
c) kutyát külön érvényes vonal
jegy nélkül szállít.
(3) Ha a fizetésre kötelezett a 
megállapított pótdíjat a hely
színen vagy 8 napon belül nem 
egyenlíti ki, a pótdíj összege 
27 000  Ftra emelkedik.
(4) Amennyiben az utas érvé
nyes bérlettel rendelkezik, de 
azt a jegyellenőrzésnél felmu
tatni nem tudja, 48 órán, illetve 
2 munkanapon belül a közleke
dési vállalat által kijelölt helyen 
történő bemutatás esetén men
tesül a pótdíj fizetése alól és 20  
Ft bérletbemutatási díjat köteles 
fizetni.” 
3. § Jelen rendelet 2009. már
cius 1. napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2009. 
február 26-ai ülésén.

15/2009. (II. 27.) KGY.
r e n d e l e t e

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 

Közgyűlése és szervei
Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló  
17/2004. (VI. 1.) számú

rendeletének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzatának Közgyűlése 

12/2009. (II. 27.) KGY. rendelet 2. számú melléklet
Magasabb vezetői, illetve vezetői pótlékalap  

Intézmény
magasabb vezetői pótlék    (%)

igazgató igazgató-h. gazdasági v.

Szepes Gyula Művelődési Központ 225 200 250

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 225 175 250

Magyar Földrajzi Múzeum 250 150 0

13/2009. (II. 27.) KGY. rendelet
Magasabb vezetői, illetve vezetői pótlékalap

Intézmény magasabb vezetői 
pótlék (%)

vezetői  
pótlék (%)

Kós Károly Szakképző Iskola 260 150

Vörösmarty Mihály Gimnázium 260 150

Bolyai János Általános Iskola 260 140

Móra Ferenc Általános Iskola 250 130

Batthyány Általános Iskola 260 140

Gárdonyi Géza Általános Iskola 250 130

Széchenyi István Általános Iskola 250 140

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 250 140

Teleki Sámuel Általános Iskola 250 140

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 240 130

Lukin László AMI 250 140

Óvodavezetők 250 130

Nevelési Tanácsadó 250 130


