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„A 2. § (3) bekezdésében jóváha
gyott kiadásokból az önkormány
zat tartalék előirányzata
  1 857 729 E Ft,
ebből 
általános tartalék:  30 081 E Ft
céltartalék:  1 827 648 E Ft”

Vegyes és záró rendelkezések
3. §
A rendelet a kihirdetés napján lép 
hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
október 15‑ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet  a  mai  napon  kihir
detem!
Érd, 2009. október 16. 
  jegyző

65/2009. (X. 16.) KGY.  
r e n d e l e t e 

az adósságkezelési  
szolgáltatásról szóló, 27/2006. 

(VI. 23.) számú rendelet 
módosításáról

Érd  Megyei  Jogú  Város  Önkor
mányzat  Közgyűlése  az  adós
ságkezelési  szolgáltatásról  szóló 
27/2006.  (VI.  23.)  számú  rende
letet  (továbbiakban: Rendelet)  az 
alábbiak szerint módosítja:
1. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése 
az alábbiak szerint módosul:
„(2)  A jövedelemszámításához 
felhasználható okiratok:
a)  havi rendszeres jövedelem ese
tén a kérelem benyújtását megelő
ző  hónap  nettó  összegéről  kiállí
tott igazolás. A külföldön munkát 
vállalók,  illetve  EGT  állampolgá
roknak,  eltérni  ettől  csak  akkor 
lehet,  ha  az  igazolás  beszerzése 
méltányolható ok vagy okok miatt 
hosszabb  időt  vesz  igénybe,  és  a 
kérelmező büntetőjogi felelőssége 
mellett  írásban  nyilatkozik  jöve
delméről,
b)  a  társadalombiztosítás  kere
tében  folyósított  ellátások 
esetében  a  kérelem  benyújtását 
megelőző  legutolsó  havi  igazoló 
szelvény,
c)  munkaügyi  központ  által 
folyósított ellátások esetén az azt 
megállapító határozat  és kérelem 
benyújtását  megelőző  legutolsó 
havi igazoló szelvény,
d)  vállalkozó esetében a kérelem 
benyújtásának hónapját közvetle
nül megelőző 12 hónap alatt szer
zett  jövedelemigazolás,  az  illeté
kes  APEH  igazolása  a  kérelem 
benyújtását megelőző év személyi 
jövedelemadóalapjáról,  valamint 
a nem  lezárt adóévre eső  jövede
lemről kiállított igazolás. 
e)  egyéb  –  nem  havi  rendszeres 
jövedelmek  esetében  a  kérelem 
benyújtásának  hónapját  közvet
lenül  megelőző  12  hónap  alatt 
szerzett jövedelemről szóló
ea)  munkaviszony  esetén  mun
káltatói  igazolás,  egyéb  munka
végzésre irányuló jogviszony ese
tén a kifizetőhely igazolása;

eb)  munkaviszonnyal  nem  ren
delkezők esetén, büntetőjogi fele
lősség tudatában tett nyilatkozat.
A kérelmező  büntetőjogi  felelős
sége  tudatában  tett  nyilatkozatát 
3  hónapon  belül  nem  módosít
hatja.”
2. § A Rendelet 6. §a az alábbiak 
szerint módosul:
„6.  §  A jogerősen  megállapított 
támogatást – a követelés jogosultja 
részére –, a Polgármesteri Hivatal 
Közgazdasági  Irodája  folyósítja  a 
határozat  jogerőre  emelkedését 
követő hónap 10. napjáig, részlet
fizetés  esetén  minden  hónap  10. 
napjáig.”
3. § A Rendelet 8. §a az alábbiak 
szerint módosul:
„8.  §  A Sztv.  55/B.  §  (3)  bekez
désében  felsorolt  adósságtípusok 
közül  Érd  Város  Önkormányzata 
az  alábbi  adósságtípusokat  vonja 
be,  és  összegük  felső  határát  az 
alábbiak szerint állapítja meg:”

a)  vezetékes gázdíjtartozás 
  200 000 Ft
b) áramdíjtartozás 
  100 000 Ft 
c)  távhőszolgáltatási tartozás 
  200 000 Ft
d)   víz és csatornahasználati díj

tartozás 
  100 000 Ft 
e)  lakbérhátralék 
  100 000 Ft 
f)   hitelintézettel kötött lakáscélú 

kölcsönszerződésből fennálló 
hátralék

  400 000 Ft 

4. § A Rendelet 9. §a az alábbiak 
szerint módosul:
„9. § (1) Az adósságkezelési szol
gáltatás  időtartama  –  hitelinté
zettel  kötött  lakáscélú  kölcsön
szerződésből  fennálló  hátralék 
kivételével – legfeljebb tizennyolc 
hónap, amely indokolt esetben egy 
alkalommal  hat  hónappal  meg
hosszabbítható,  azonban minden 
esetben  vizsgálni  és  alkalmazni 
kell  a  szolgáltató  által  biztosított 
részletfizetési határidőt.”
5.  §  Jelen  rendelet  kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
október 15‑ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet  a  mai  napon  kihir
detem!
Érd, 2009. október 16. 
  jegyző

66/2009. (X. 16.) 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. 01.) számú
rendelet módosításáról

Érd  Megyei  Jogú  Város  Ön
kormányzatának  Közgyűlése 
az  Érd  Megyei  Jogú  Város 

Önkormányzatának  Közgyűlése 
és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról  szóló  17/2004. 
(VI.  01.)  ÖK.  rendeletét  (továb
biakban:  Rendelet)  az  alábbiak 
szerint módosítja:
1.  §  A Rendelet  4.  számú  mel
lékletének  a  Pénzügyi  és 
Költségvetést  Ellenőrző,  továbbá 
a  Környezetvédelmi  Bizottságára 
vonatkozó 1. és 4. pontja az aláb
biak szerint módosul: 
1.  A Közgyűlés  a  helyi  önkor
mányzatokról  szóló  1990.  évi 
LXV.  törvény  22.  §  (1)  bekez
désének  megfelelően  a  gazdál
kodással,  a  helyi  adókkal,  vala
mint  a  megyei  jogú  város  költ
ségvetésével,  az  önkormányzati 
vagyonváltozással,  valamint  az 
önkormányzat  által  kötendő  5 
MFt  feletti  értékű  szerződéster
vezetekkel  összefüggő  döntések 
előkészítésére,  véleményezésére, 
a  végrehajtás  ellenőrzésére,  illet
ve  a  polgármesterrel  kapcsolatos 
egyéb munkáltatói  jogok  gyakor
lására  Pénzügyi  és  Költségvetést 
Ellenőrző  Bizottságot  választ  az 
alábbiak szerint:
Elnök:  Jakab Béla
Tagok:  Horváth András
  Mészáros Mihály
  Patkóné Séra Ilona
  Tóth Tamás
  dr. Való Gábor
Nem képviselő tagok: 
  Badics Kálmán
  Falusi Ferenc
  Horváth László
  Köteles Jenőné
  Dr. Tóth István
4.  A Közgyűlés  az  épített  és  ter
mészeti  környezet  védelmével, 
a  köztisztaság  és  a  településtisz
taság  biztosításával,  valamint  az 
állattartással  kapcsolatos  önkor
mányzati  hatósági  ügyekben  a 
döntések  előkészítésével,  véle
ményezésével,  és  a  végrehajtás 
ellenőrzésével, valamint a környe
zetvédelmi  alap  felhasználásával 
kapcsolatos  feladatok  ellátására 
Környezetvédelmi  Bizottságot 
választ az alábbiak szerint:

Elnök:   Dr. Döcsakovszky Béla
Tagok:  Antunovits Antal
  Baráth Ferenc
  Fülöp Sándorné
  Kubatov István
Nem képviselő tagok:
  Bartos Csilla 
  Király Károlyné
  Dr. Király Lászlóné
  Miklósi Csaba
2.  §  Jelen  rendelet  kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
október 15‑ei ülésén.

*

A  rendeletek  és  a  határozatok 
mellékletei  a  Polgármesteri  Hiva‑
tal Önkormányzati,  Szervezési  és 
Törvényességi  Irodáján,  valamint 
a www.erd.hu weboldalon  tekint‑
hetők meg.

közzététel


