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24/2009. (III.27.) KGY.
r e n d e l e t e

a civil szervezetek önkor-
mányzati támogatásáról

szóló 4/2007. (II.26.) KGY. 
rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzata a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásáról 
szóló 4/2007. (II.26.) számú 
KGY. rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja:
1.§ (1) A Rendelet  2. § (1) b.) 
pontjából az „(ide nem értve 
a közalapítványt)” szövegrész  
hatályát veszti. 
(2) A 2. § (1) c) pontja az aláb
biak szerint egészül ki:
„c.) önálló jogi személyiséggel 
nem rendelkező öntevékeny 
közösség és csoport. (pl.: klub, 
munkaközösség, baráti kör)”
2. § A Rendelet  4. § (2) bekez
dése helyébe az alábbi lép:
„(2) A támogatás további fel
tétele, hogy a civil szervezet 
közvetlen politikai tevékenysé
get nem folytathat, és a támo
gatással pártpolitikától mente
sen, a településhez kapcsolódó 
vagy a település lakosait érin
tő közhasznú feladatot kíván 
ellátni és (amennyiben volt 
ilyen) elszámolt az előző évben 
kapott támogatással, illetve az 
(1) bekezdés a.) pontja szerin
ti civil szervezet esetén nincs 
a helyi önkormányzati adó
hatóság, az Adó és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatal és a Vám 
és Pénzügyőrség Országos 
Parancsnoksága hatáskörébe 
tartozó lejárt köztartozása, vagy 
köztartozását folyamatosan az 
előre meghatározott törlesztő 
részlettel teljesíti. Ennek tényét 
a pályázónak a fenti hatóságok 
által kiállított hatvan napnál 
nem régebben kiállított közok
irattal vagy a köztartozás fenn 
nem állása, illetve törlesztése 
tekintetében tett 30. napnál 
nem régebbi közjegyzői okirat
ba foglalt nyilatkozatával kell 
igazolnia.” 
3. § (1) A Rendelet 13. § (2) 
bekezdése hatályát veszti. 
(2) A Rendelet 13. § (3) bekez
désének első mondata helyébe 
az alábbi lép:
„A pályázatok kiírása valamint 
a beérkezett pályázatok elbí
rálásáról és a támogatás oda

ítéléséről történő döntés az 1. 
sz. mellékletben meghatározott 
bizottságok hatásköre.”
(3) A Rendelet 13. § (4) bekez
dése helyébe az alábbi lép:
„(4) A civil szervezet a pénzügyi 
támogatást pályázat benyújtásá
val, a pályázat (ide értve a nem 
helyi szinten kiírt pályázatokat 
is) kiírását követő legkésőbb 
1 éven belül megvalósítandó 
programokra igényelheti az (5) 
bekezdésben foglaltak kivéte
lével. Pályázni a 2. számú mel
lékletként szereplő pályázati 
adatlap benyújtásával az abban 
meghatározott dokumentumok 
csatolásával lehet azzal, hogy 
ugyanazon civil szervezetnek 
több pályázat benyújtása esetén 
a programhoz közvetlenül nem 
kapcsolódó pályázati dokumen
tumok közül a bírósági bejegy
zés másolatát, az alapszabályt, 
az alapító okiratot, valamint a 
köztartozásigazolást vagy nyi
latkozatot tárgyévben csak a 
legelső pályázatához kell csa
tolnia.”
(4) A Rendelet 13. §a a számo
zás értelemszerű változása mel
lett az alábbi új bekezdésekkel 
egészül ki:
„(5) Amennyiben a pályázó 
által megvalósítani kívánt prog
ram előreláthatólag egy éven 
túl valósul meg, a támogatás 
igénylésekor benyújtott kére
lem alapján kivételes esetben 
az illetékes bizottság az egy évet 
legfeljebb 60 nappal meghala
dó megvalósulási határidejű 
pályázatot is támogathat, azzal, 
hogy ebben az esetben a 14. § 
(6) bekezdését értelemszerűen 
alkalmazni kell.
 (6) Az (5) bekezdésben foglalt 
esetben a pályázónak a jelen 
rendelet 14. § (5) bekezdése 
szerinti 30 napos elszámolási 
határidőt vállalnia kell, mely 
az új pályázatokon történő 
indulás feltétele. Az elszámolás 
részletes szabályait a támoga
tási szerződésnek kell tartal
maznia.
(11) A pályázatok benyújtá
si határnapja a kiírásnak az 
önkormányzat honlapján  tör
ténő megjelenését követő 30. 
nap. A pályázatok elbírálásának 
határideje a benyújtási határidő 
leteltétől számított 15 nap.
(13) A pályázatokat egy pél
dányban, zárt borítékban kell 

benyújtani a pályázati felhívás
ban megjelölt helyre.
(14) Pályázatot benyújtani 
személyesen vagy postai úton 
lehet, a postai úton benyújtott 
pályázat esetében a benyújtási 
határidőn a postára adás idejét 
kell érteni.
(15) A benyújtási határnapot 
követően beérkezett/postára 
adott pályázatokat érvénytelen
nek kell tekinteni.
(16) A jelen rendeletben elő
írt kötelező mellékletek hiá
nya, illetve a hiányosan kitöl
tött adatlap esetén a pályázat 
érvénytelen, utólagos hiánypót
lásra nincs lehetőség.”
4. § (1) A Rendelet 14. § (5) 
bekezdése helyébe az alábbi 
lép:
„(5) A civil szervezet a támo
gatás összegének felhasználá
sáról köteles elszámolni, illet
ve a megvalósulásról szakmai 
beszámolót készíteni, melynek 
benyújtási határideje legké
sőbb a pályázati cél megvaló
sulásától számított 30. nap. Az 
elszámolás részletes szabályait 
a támogatási szerződés tartal
mazza. Az elszámolás és szak
mai beszámoló elfogadásáról az 
illetékes bizottság dönt. “
(2) A Rendelet 14. §a az alábbi 
új  (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A pályázati keretben meg
határozott összeg fel nem hasz
nált része a tárgyévben további 
pályázatra nem használható fel, 
az a költségvetés tartalék kere
tét képzi.”
5. § A Rendelet 2. számú  mel
léklete helyébe jelen rendelet 
melléklete lép.
6. § 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. 
március 26-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihir-
detem! 
Érd, 2009. március 27.
 jegyző

25/2009. (III.27.) KGY.
r e n d e l e t e

az egyházak, felekezetek és 
vallási közösségek  

önkormányzati támogatásáról 
szóló 13/2007. (III.26.) KGY.  

rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzat Közgyűlése az 
egyházak, felekezetek és vallá
si közösségek önkormányzati 
támogatásáról szóló 13/2007. 
(III.26.) KGY. rendeletét  (továb
biakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:
1. § A Rendelet  4. § (2) bekez
dése helyébe az alábbi lép:
„(2) A támogatás nyújtásának 
további feltétele, hogy az egy
ház (amennyiben volt ilyen) 
elszámolt az előző évben kapott 
támogatással, illetve nincs a 
helyi önkormányzati adóha
tóság, az Adó és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatal vagy a Vám 
és Pénzügyőrség Országos 
Parancsnoksága hatáskörébe 
tartozó lejárt köztartozása, vagy 
köztartozását folyamatosan az 
előre meghatározott törlesztő
részlettel teljesíti. Ennek tényét 
a pályázónak a fenti hatóságok 
által kiállított hatvan napnál 
nem régebben kiállított közok
irattal vagy a köztartozás fenn 
nem állása, illetve törlesztése 
tekintetében tett 30. napnál 
nem régebbi közjegyzői okirat
ba foglalt nyilatkozatával kell 
igazolnia.”
2. § A Rendelet  7. § (2) bekez
dése helyébe az alábbi lép: 
„A pályázatot a Közgyűlés írja 
ki. A pályázatok benyújtási 
határnapja a kiírásnak az önkor
mányzat honlapján  történő 
megjelenését követő 30. nap. “
3. § A Rendelet 1. számú mel
léklete helyébe jelen rendelet 
melléklete lép.
4. § 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. 
március 26-ai ülésén.

26/2009. (III.27.) KGY.
r e n d e l e t e

az Érd Város háziorvosi 
körzeteiről szóló, 14/2002. 

(VII.22.) ÖK. rendelet 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése Érd Város háziorvo
si körzeteiről szóló 14/2002. 
(VII.22.) ÖK. rendeletét (továb
biakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:
1. § A Rendelet 3. számú mel
lékletének helyébe jelen rende
let 1. számú melléklete lép.
2. § A Rendelet  4. számú mel
lékletétnek helyébe jelen rende
let  2. számú melléklete lép.
3. § A Rendelet 6. számú mel
lékletében a „fogászati alapel
látási rendelők” megnevezésű 
táblázat helyébe jelen rendelet 
3. számú melléklete lép.
4. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

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

1. számú melléklet:

Fogászati alapellátási  
körzetek
 1.  Dr. Reinelt Edit 

 Egyéni vállalkozó
 2.  Dr. Király Éva 

Egyéni vállalkozó
 3.  Dr. Kanyuk László 

Jó-Fog–Ász Bt.
 4.  Dr. Palotás Kinga 

FogSzabó Egészségügyi 
Szolgáltató és Kereskedelmi 
Bt.

 5.  Dr. Várkonyi Tibor 
Egyéni vállalkozó

 6.  Dr. Bedő (Dávid) Ildikó 
Egyéni vállalkozó.

 7.  Dr. Várterész Tamás 
Egyéni vállalkozó

 8.  Dr. Varga Mária 
Dent Ped Egészségügyi és 
Oktatási Szolgáltató Kft.

 9.  Dr. Agárdi Emőke 
Dentofília Bt.

10.  Dr. Gill Márton  
Gill-Dent Bt.

2. számú melléklet

Területi védőnői körzetek
A védőnői körzetek számát 20 
körzetben határozza meg a 018 
éves korú lakosság létszámada
tainak figyelembevételével.

3. számú melléklet

Fogászati alapellátási  
rendelők
 1.  Dr. Reinelt Edit 

Érd, Felső utca 39.
 2.  Dr. Király Éva 

Érd, Felső utca 39.
 3.  Dr. Kanyuk László 

Érd, Felső utca 39.
 4.  Dr. Palotás Kinga 

Érd, Felső utca 39.
 5.  Dr. Várkonyi Tibor 

Érd, Felső utca 39.
 6.  Dr. Bedő (Dávid) Ildikó 

Érd, Felső utca 39.
 7.  Dr. Várterész Tamás 

Érd, Felső utca 39.
 8.  Dr. Varga Mária 

Érd, Felső utca 39.
 9.  Dr. Agárdi Emőke 

Érd, Cseresznyefa u. 55.
10.  Dr. Gill Márton  

Érd, Riminyáki u. 81.”

56/2009. (III. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

interpellációra adott válasz 
elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése Tímár Istvánné: „A 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
rekonstrukciójának állása” 
tárgyban benyújtott interpellá
ciójára adott választ elfogadta.

57/2009. (III. 26.) KGY.
h a t á r o z a t

a civil szervezetek támogatá-
sára elkülönített összeg egyes 
keretek közötti felosztásáról

Érd Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a civil szervezetek 
önkormányzati támogatásáról 
szóló 4/2007. (II.16.) rendele
tében foglaltak alapján, a civil 
szervezetek támogatására elkü
lönített összeget az alábbiak 
szerint osztja fel az egyes kere
tek között:

Működési támogatás kerete: 
 1 000 000 Ft

 (folytatás a 12. oldalon)

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése


