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52/2009. (IX. 11.) KGY.
r e n d e l e t e

az egyes önkormányzati  
rendeleteknek a 2006/123/EK 

irányelvvel összefüggésben tör-
ténő módosításáról

1. § A menetrend szerinti helyi 
autóbusz-közlekedés díjának és 
alkalmazási feltételeinek megálla-
pításáról szóló 1/1992. (II. 07.) ÖK 
számú rendelet az alábbi 9. §-sal 
egészül ki:
„9. § E rendelet a belső piaci szol-
gáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2006/123/
EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”
2. § Az önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvíz 
és a biztosított csatornaszolgálta-
tás díjainak megállapításáról szóló 
6/1994. (II. 25.) számú rendelet az 
alábbi 5. §-sal egészül ki:
„5. § E rendelet a belső piaci szol-
gáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2006/123/
EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”
3. § A települési folyékony hul-
ladékkal kapcsolatos hulladék-
kezelési közszolgáltatásról szóló 
28/2008. (V. 30.) KGY. számú ren-
delet az alábbi 20. §-sal egészül 
ki:
„20. § E rendelet a belső piaci szol-
gáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2006/123/
EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”
4. § A távhőszolgáltatás helyi sza-
bályozásáról, valamint a távhő-
szolgáltatási díjak megállapításáról 
és alkalmazásáról szóló 2/2008. (I. 
25.) KGY. számú rendelet az alábbi 
21. §-sal egészül ki:
„21. § E rendelet a belső piaci szol-
gáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2006/123/
EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”

5. § (1) Az ingatlanok és közterü-
letek tisztán tartásáról és a szerve-
zett hulladékkezelési közszolgálta-
tás kötelező igénybevételéről szóló 
23/2005. (VII. 01.) ÖK. számú ren-
delet 22. § (4) bekezdésében a 
„242/2000. (XII. 23.) Korm. rende-
let 6. § (1)-(5)” szövegrész helyébe 
a „64/2008. (III. 28.) Korm. rende-
let 3. § (1)-(4)” szövegrész lép. 
(2) Az ingatlanok és közterületek 
tisztán tartásáról és a szervezett 
hulladékkezelési közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 
23/2005. (VII. 01.) ÖK. számú 
rendeletben szereplő „képviselő-
testület” és „Érd Város” szövegré-
szek helyébe „Közgyűlés” és „Érd 
Megyei Jogú Város” szövegrészek 
lépnek.
(3) Az ingatlanok és közterületek 
tisztán tartásáról és a szervezett 
hulladékkezelési közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 
23/2005. (VII. 01.) ÖK. számú ren-
delet az alábbi 39. §-sal egészül 
ki:
„39. § E rendelet a belső piaci szol-
gáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2006/123/
EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”
6. § Az Érd város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 33/2006. (VI. 
27.) ÖK. számú rendelet 89. §-a az 
alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„ (3) E rendelet a belső piaci szol-
gáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2006/123/
EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”
7. § (1) A köztemetők fenntartásá-
ról, rendjéről és üzemeltetéséről 
szóló 31/1999. (XI. 29.) ÖK. számú 
rendelet 6. § (2) és (5) bekezdé-
seiben szereplő „jegyző” és a (4) 
bekezdésben szereplő „jegyző a (2) 
bekezdésben meghatározottakon 
túlmenően” szövegrész helyébe a 
„temetkezési szolgáltatást engedé-
lyező hatóság” szövegrész lép.

(2) A köztemetők fenntartásáról, 
rendjéről és üzemeltetéséről szóló 
31/1999. (XI. 29.) ÖK. számú ren-
delet 6. § (3) bekezdése hatályát 
veszti.
8. § Jelen rendelet kihirdetése nap-
ján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
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 jegyző	 polgármester	
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53/2009. (IX. 11.) 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 Közgyű-
lése a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 13/2005. 
(IV. 04.) ÖK. rendeletét (további-
akban: Rendelet) az alábbiak sze-
rint módosítja:
1. § A Rendelet 5. § (1) bekezdé-
sének második mondata és az 5. § 
(2) bekezdés hatályát veszti.
2. § a Rendelet 6. § (6) bekezdése 
helyébe az alábbi lép:
„Az épület használatbavételéhez 
– építési tevékenységgel érintett 
épített vagy szerelt kémény ese-
tén – a szolgáltató nyilatkozatot 
ad ki arra vonatkozóan, hogy az 
érintett épített vagy szerelt égéster-
mék-elvezető műszaki megoldása 
megfelel-e a szakszerűség követel-
ményeinek.”
3. § A Rendelet 7. § (2) és (3) 
bekezdése hatályát veszti.
4. § A Rendelet 7. § (5) bekezdé-
sének „2003. évi CXXIX. törvény 
7. §” szövegrésze helyébe a „2003. 
évi CXXIX. törvény 57. §” szöveg-
rész lép.
5. § (1) A Rendeletben szereplő 
valamennyi „Képviselő-testület” 

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
szövegrész helyébe értelemszerű-
en „Közgyűlés” szövegrész lép.
(2) A Rendeletben szereplő vala-
mennyi „Érd Város” szövegrész 
helyébe „Érd Megyei Jogú Város” 
szövegrész lép.
6. § A Rendelet az alábbi új 17. §-
sal egészül ki:
„17. § E rendelet a belső piaci szol-
gáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2006/123/
EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”
7. § Jelen rendelet kihirdetése nap-
ján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester	

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
szeptember 10‑i ülésén.

54/2009. (IX. 11.) KGY.
r e n d e l e t e

a mezei őrszolgálatról szóló 
1/2008. (I. 25.) KGY. rendelet 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lése a mezei őrszolgálatról szóló 
1/2008. (I. 25.) KGY. rendeletét 
(továbbiakban: Rendelet) az aláb-
biak szerint módosítja:
1. § (1) A Rendelet 1. § (1) bekez-
désében a „külterületi” szövegrész 
hatályát veszti.
(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése 
hatályát veszti.
2. § A Rendelet 2. § (4) bekezdése 
helyébe az alábbi lép:
„(4) A járulék megállapítása a föld-
hivatal által vezetett földhasználati 
nyilvántartás és az ingatlan-nyil-
vántartás alapján történik.”
3. § A Rendelet 3. §-a helyébe az 
alábbi lép:
„3. § (1) A járulék fizetésére köte-
lezettnek a járulékot az annak 
megállapításáról szóló értesítés 
kézhezvételét követően, az érte-
sítéshez mellékelt csekken legké-
sőbb október 15-ig kell megfizet-
nie az önkormányzat elkülönített 
járulékfizetési számlájára.
(2) Amennyiben a járulék megfi-
zetésére a (2) bekezdés szerinti 
határidőben nem kerül sor, a pol-
gármester a járulékmegfizetésre 
kötelezettet írásban felszólítja fize-
tési kötelezettségének teljesítésére 
azzal, hogy az ismételten kitűzött 
fizetési határidő elmulasztását 
követően intézkedik a járulék adók 
módjára történő behajtása iránt. 
(3) A mezőőri járulék megállapí-
tását, illetve annak mértékét befo-
lyásoló eseményeket (különösen a 
használó/tulajdonos személyének 
változása, módosult térmérték, 
megváltozott művelési ág) a hasz-
náló, illetve a tulajdonos köteles az 
önkormányzat felé 30 napon belül 
írásban bejelenteni.”
4. § A Rendelet 4. §-a helyébe az 
alábbi lép:
„(1) A mezőőri járulék éves mér-
téke a terület művelési ágától füg-
getlenül 0,5 hektáronként 610 Ft, 

melyet minden megkezdett 0,5 
hektár után meg kell állapítani.
(2) A járulékfizetés alapja a hasz-
náló/tulajdonos használatában/
tulajdonában lévő területnagyság 
összesített térmértéke.
(3) Amennyiben az egybefüggő, 
több helyrajzi számon nyilván-
tartott ingatlant több személy 
egymással együttműködve hasz-
nálja/műveli, az összesített terü-
letnagyságra vonatkozó mezőőri 
járulékot a földhasználók nyilat-
kozatában megjelölt használó is 
megfizetheti. 
(4) A (3) bekezdés szerinti nyi-
latkozatot teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni és azt 
a járulék megállapításáról szóló 
értesítés kézhezvételét követően 
legkésőbb szeptember 15-ig az 
Önkormányzatnak meg kell kül-
deni. Ennek elmulasztása esetén 
a (3) bekezdést nem lehet alkal-
mazni.
(5) Nem kell járulékot fizetni azon 
használónak/tulajdonosnak, aki-
nek a használatában/tulajdonában 
lévő ingatlan(ok) összesített tér-
mértéke a 0,3 hektárt nem haladja 
meg.
(6) A mezőőri járulék adók mód-
jára behajtandó köztartozásnak 
minősül. Az eljárásra Érd Megyei 
Jogú Város Jegyzője jogosult.
(7) A mezőőri járulék mértékét 
az Önkormányzat minden évben 
felülvizsgálja.”
5. § A Rendelet az alábbi 6. §-sal 
egészül ki:
„6. § E rendelet a belső piaci szol-
gáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2006/123/
EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”
6. § Jelen rendelet 2010. január 01-
jén lép hatályba, de rendelkezéseit 
a 2009. évre vonatkozó mezőőri 
járulék megállapítása tekintetében 
is alkalmazni kell, ha az a hasz-
nálóra/tulajdonosra nézve kedve-
zőbb. Ebben az esetben a járulék 
befizetésének határideje 2009. 
november 15., az együttművelési 
nyilatkozat megtételére vonatkozó 
határidő pedig 2009. október 31.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
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55/2009. (IX. 11.) KGY.
r e n d e l e t e

a közterületek használatáról
szóló 43/2004. (XII. 23.) ÖK. 

számú rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lése a közterületek használatá-
ról szóló 43/2004. (XII. 23.) ÖK 
számú rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja:
1. § A Rendelet 2. § (2) bekezdé-
sében az „akik állandó vagy ide-
iglenes jelleggel a város területén 

tartózkodnak és tevékenykednek” 
szövegrész hatályát veszti. 
2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„4. § (1) A közterületek rendelte-
téstől eltérő használatához köz-
terület-használati engedély szük-
séges.”
3. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„5. § (1) A (11) bekezdés 1-22. 
pontjaiban felsorolt esetekben az 
engedély megadása a polgármester 
hatáskörébe tartozik. A közterület-
használati engedély iránti kérel-
met Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalához a 6. §-
ban foglaltak szerint kell benyújta-
ni papíron vagy elektronikus úton. 
A döntés meghozatalára az önkor-
mányzati hatósági ügyekre vonat-
kozó szabályokat kell alkalmazni.”
4. § A Rendelet 5. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„5. § (4) A (11) bekezdés 23-
26. pontjaiban felsorolt ese-
tekben az engedély megadása 
a Városfejlesztési, Műszaki és 
Mezőgazdasági Bizottság hatáskö-
rébe tartozik. A közterület-hasz-
nálati engedély iránti kérelmet Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalához a 6. §-ban foglaltak 
szerint kell benyújtani papíron 
vagy elektronikus úton. A döntés 
meghozatalára az önkormányzati 
hatósági ügyekre vonatkozó sza-
bályokat kell alkalmazni.”
5. § A Rendelet 5. § (13) az alábbi 
f) ponttal egészül ki:
„f) feladatuk ellátásával összefüg-
gésben a kizárólag egészségügyi 
alapellátást végzőknek, bejelen-
tést követően a polgármester által 
kiadott 3. számú mellékletben 
megjelölt formátumú parkolási 
engedély alapján.” 
6. § A Rendelet 6. § (8) d) pontja 
hatályát veszti.
7. § A Rendelet 10. § (3) bekezdé-
sében a „20%” szövegrész helyébe 
„a hatályos jogszabályok szerinti” 
szövegrész lép.
8. § A Rendelet 13. § (7) bekezdé-
sében az „önkormányzati rende-
let” szövegrész helyébe „jogsza-
bály” szövegrész lép.
9. § A Rendelet az alábbi új 15. § 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„15. § (3) E rendelet a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2006/123/
EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”
10. § A Rendelet a jelen rendelet 
melléklete szerinti 3. számú mel-
léklettel egészül ki.
11. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.
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közzététel


