
Érdi Újság8 XX. évfolyam, 2010. január 21.

Levél érkezett egy parkvárosi lakostól:

Tisztelt Szerkesztõség!
Az Érdi Újság január 14-i számában megjelent, „Ha esik a hó...” 
címû cikkel kapcsolatban volna észrevételem.

Idézet a cikkbõl: „Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény öt 
munkagéppel és csaknem kilencven emberrel folyamatosan gon-
doskodott az utak tisztításáról, így az igazi téli idõjárás sem okozott 
fennakadást a város közlekedésében.” 

Érden, Parkvárosban élek. Amióta itt lakom, idestova három 
éve, a havazás mindig gondot jelentett, olyankor kaotikussá vált 
a közlekedés a város eme részén. Ha látom, hogy esik a hó, már 
emelem is a telefont, hívom a fõnökömet, fél nap szabadságot kell 
kivennem, mert nem fogok beérni 9-re (Budapestre). 

Reggel 7 óra körül, rendes útviszonyok mellett is 300-400 méte-
res sort kell kiállnom, hogy feljussak az autópályára. Ha viszont 
havazik, reménytelen eljutni az M7-esig. Néha-néha mégis meg-
próbálom, elindulok kis családommal, de amint eljutok a Bajcsy-
Zsilinszky útig, ahonnan még 2 km az autópálya, és látom, hogy 
áll a forgalom, visszafordulok. Ahogy többnyire a szomszédjaim is  
– egyedül a Zoli vág bele az ilyen kalandokba, de õ bevallottan az 
extrém sportok megszállottja.

Hókotró? Hóeltakarítás? Az elõzõ teleken, estére legalább a 
városrész artériáját, a Bajcsyt letakarították. Idén viszont már azt 
sem. Nem volt itt semmiféle hóeltakarítás, bizton állíthatom!  Az 
autók keményre taposták a havat, amely így rendkívül csúszóssá, 
balesetveszélyessé vált. Két-három napig ilyen útviszonyok köze-
pette kellett közlekedni Parkvárosban. Végül nem a közterület 
fenntartók oldották meg a problémát, hanem az idõjárás: enyhébb 
napok jöttek, elolvadt a hó.

Üdvözlettel, Fábián Tamás

Olvasónk véleményét továbbítottuk Kluták József Lászlónak, az 
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetõjének, aki a levélre 
válaszolva elmondta, nem ért egyet Fábián Tamással, mert a 
vállalat maradéktalanul teljesítette az önkormányzat rendeletébe 
foglaltakat. Ennek megfelelõen a január elsõ hetében leesett hó elta-
karításakor is az elsõ közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt 
Bajcsy-Zsilinszky út síkosságmentesítési munkáit a rendeletben 
meghatározott határidõre és minõségben elvégezték.

Az igazgató hozzáfûzte: a 44/2004. (XII.22.) Ök. sz. rendelet 
1. számú melléklete szerint a síkosság elleni védekezés ajánlott 
szolgáltatási szintjei a következõk: az elsõ közútkezelési osztályba 
sorolt utakon, azaz fõutakon (ilyen az említett Bajcsy-Zsilinszky 
út is ), az észleléstõl számított fél-, illetve egy órán belül meg kell 
kezdeni a szórást, míg a síkosság megszüntetését – a csapadék elál-
lásától számított – négy órán belül kell elvégezni. 

A hó egész éjjel esett, és tíz-tizenegy óráig hol sûrûbben, hol 
ritkábban hullott. Csaknem dél volt már, amikor megszûnt a 
hóesés.  Eközben a város legforgalmasabb fõútjain már reggel és a 
délelõtti órákban is lehetett a hókotrókkal találkozni. Személyesen 
gyõzõdtünk meg róla: a központban autózva például fél tíz körül 
jött velünk szembe egy ilyen jármû, amit le is fényképeztünk. 

 B. E.

Több, mint 60 ponton változtak 
2010. január elsejével a köz-
úti közlekedés szabályai. Jelen 
írásom néhány fontosabb vál-
tozást érint – az újdonságokat 
mindenképp érdemes megis-
merni, sok kellemetlenségtõl 
kímélhetjük meg magunkat. 

Módosították a rendszám-
tábla használatának szabályait. 
A KRESZ korábban azt írta elõ, 
hogy a gépjármûnek hatósági 
jelzéssel kell rendelkeznie. Az 
új szabályozás értelmében a 
rendszámot jól látható helyen 
és módon kell a gépkocsin elhe-
lyezni, meglétét és állapotát az 
indulást megelõzõen ellenõrizni 
kell. Ez a módosítás a rendszám 
nélküli közlekedés visszaszo-
rítását célozza. A rendszám és 
közterület-használati engedély 
nélkül mellékutakon tárolt 
jármûveket a korábbi 30 nap 
helyett most már 10 nap után 
elszállíthatják a tulajdonos 
költségére.

Megszûnt a számszerûsített 
sebességkorlátozás a vasúti átjá-
rókban. Korábban a lakott terü-
leten maximum 30, a lakott terü-
leten kívül legfeljebb 40 km/óra 
volt a megengedett legnagyobb 
sebesség. A módosítással ezt a 
számszerûsített sebességkorlá-
tozást egy általánosabb megfo-
galmazás váltja fel. Mostantól 
az autósoknak fokozott óva-
tossággal kell megközelíteniük 
és áthaladniuk a vasúti átjáró-
kon. Ugyanakkor, ahol indokolt 
a pontos sebességkorlátozás, 
mint például egy nehezen belát-
ható vasúti keresztezõdésben, 
ott változatlanul tábla figyel-
mezteti a közlekedõket.

Változtak a leállósáv haszná-
latának szabályai. A rendelet 
tételesen rögzíti, hogy mely 
esetekben lehet igénybe venni a 
leállósávot, például meghibáso-
dás, mentés, forgalomellenõrzés 
vagy úttisztítás miatt. 
A jármûvezetõknek azonban a 
lehetõ legkorábban el is kell 
hagyniuk a leállósávot.

Bevezetésre kerültek új 
táblák. Ezek közül érdemes 
kiemelni a „Torlódás” táb-
lát, amely a ráfutásos bal-
esetek megelõzését célozza. 
Európában számos országban 
alkalmazzák, elsõsorban nagy 
forgalmú utakon, autópályákon 
és városi bevezetõ szakaszo-
kon. Figyelmezteti a vezetõket 
az útszakasz elkerülésére, illet-
ve a sebesség csökkentésére.

A gépjármûvezetõk a gyalo-
gos átkelõhelyeket olyan tem-
póban közelíthetik meg, hogy 
még elõtte képesek legyenek 
megállni. Ez a szabályozás a 
vasúti átjárókhoz hasonlóan 
általános, körülíró rendelke-
zéseket megfogalmazva figyel-

mezteti az óvatosságra az autó-
sokat.

Az új szabályozás a tömeg-
közlekedési eszközökrõl leszál-
ló utasokat védi azáltal, hogy 
a villamos-megállóhelyek, 
menetrend szerint közlekedõ 
jármûvek és az iskolabusz meg-
állóhelyek közelében fokozott 
figyelmet, illetve óvatossá-
got követel meg a vezetõktõl. 
A táblával megkülönböztetett 
iskolabuszok környezetében a 
fel- és leszállás elakadásjelzõvel 
jelzett ideje alatt az autósok 
csak lassabban közlekedhet-
nek.

A kerékpárosokat érintõ vál-
tozás az, hogy a szoros jobbra 
tartási kötelezettségük oldódik. 
A jövõben nem kell közvetlenül 
az útpadka mellett haladniuk. 
Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy az úttest közepén közle-
kedhetnek. 

A kerékpárosok a változást 
megelõzõen egyirányú utcába 
ellenkezõ irányból abban az 
esetben hajthattak be, ha ezt 
a lehetõséget az utca elején 
kiegészítõ tábla megengedte, 
illetve az utcában kialakítottak 
kerékpársávot. Az új rendel-
kezés értelmében kerékpársáv 
hiányában is közlekedhetnek 
a kerékpárosok így, de csak az 
úttest jobb széléhez húzódva.

A kerékpárosok a jövõben 
álló jármûvek mellett elõre 
sorolhatnak. Ez azt jelenti, 
hogy például piros lámpánál 
álló jármûvek mellett jobbról 
elõre haladhatnak a kerékpá-
rosok, amennyiben ehhez 
elegendõ hely áll rendelkezés-
re, és a jármûveket az irányvál-
toztatásban nem akadályozzák. 
A motorkerékpárok és a segéd-
motoros kerékpárok ugyanak-
kor nemcsak jobbról, hanem a 
jármûvek között is elõre gurul-
hatnak. Ezáltal elkerülhetõ, 
hogy a zöld lámpára lassabban 
induló kerékpárok a meglóduló 
gépkocsik közé szoruljanak. 

A rendelet új szabályai sze-
rint a motorkerékpárosok 
számára a három- vagy több-
 sávos utakon minden forgalmi 
sáv használata megengedett. 
A jövõben a kétkerekû motor-
kerékpárok és segédmotoros 
kerékpárok az autóbuszsávot is 
használhatják. 

 Akiket érdekelnek az álta-
lam nem említett változások is, 
szíves figyelmükbe ajánlom az 
1/1975 KPM-BM rendelet teljes 
szövegét, amely megtalálható a 
www.magyarország.hu interne-
tes oldalon.

Várom további kérdéseiket és 
észrevételeiket a szerkesztõség 
címére. 

dr. Kacsarovszky Csilla
ügyvéd

Paragrafus
Fontos KRESZ-változások

Érkezett egy levél vagyonadó ügyben is:

T. Bognár Nándor Fõszerkesztõ Úr!
Mióta megújult az Érdi Újság, úgy érzem színvonalasabb is lett, 
amelyhez gratulálok. Ennek ellenére egy nagyon fontos adóválto-
zással kapcsolatban hiányérzetem van, amely az érdiek számára 
nagyon fontos és kardinális kérdés, és amelyre nem kaptunk 
választ. A XX. évfolyam 1. szám 16. oldalán, az APEH tudnivalók 
között hiába kerestem a vagyonadót, különösen az érdi ingatlan 
tulajdonosokat érintõ változásokat, szomorúan tapasztaltam, hogy 
e fontos jogszabály és magyarázata kimaradt. Ezt azért tartom 
lényegesnek, mivel Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata évek 
óta kiveti az érdi ingatlantulajdonosokra (függetlenül az ingatlan 
értékétõl) az építmény/ingatlan adót!

Az Országgyûlés megszavazta, és a 2009. évi LXXVIII. Tv.-ben 
elõírta a vagyonadót, de e törvény 14.§ (1) bekezdése csupán 
elsõ ingatlan esetén 30 millió forintot meghaladó ingatlan esetén 
írja elõ az adó megfizetését, a második ingatlannál a 15 millió 
forintot meghaladó ingatlanra ír elõ adófizetési kötelezettséget. 
Az Országgyûlés által meghozott törvény magasabb jogszabály, 
mint az önkormányzati rendelet, valamint alkotmányellenes és 
törvénysértõ két adót kivetni. Ezen kívül a 2009. évi LXXVIII Tv. 
14.§. (1) bekezdése értelmében jogtalan az ott meghatározott, 
mentességet élvezõ ingatlanokra az építmény-, illetõleg a telekadó 
kivetése.

Tisztelt Fõszerkesztõ Úr, amennyiben lehetséges, kérem, szólal-
tassanak meg ez ügyben felelõs szakértõt.

Tisztelettel:  Kiss Péter , Érd

A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Adócsoporttól kértünk 
a témakörben tájékoztatást. Az alábbiakat tudtuk meg:

Az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adóról szóló 2009. 
évi LXXVIII. törvény alapján 2010. január 1-jétõl bevezetésre került 
az úgynevezett „vagyonadó”. Az adó tárgya: a lakóingatlan, azaz 
a lakásnak, üdülõnek minõsülõ épület, épületrész az ahhoz tar-
tozó telekhányaddal együtt. Az adó alanya: fõszabályként az a 
magánszemély, szervezet, aki a naptári év elsõ napján az ingatlan 
tulajdonosa (több tulajdonos esetén a tulajdoni hányadaik arányá-
ban tekintendõk adóalanynak). Amennyiben az ingatlant vagyoni 
értékû jog terheli, az adót a vagyoni értékû jog jogosultjának kell 
megfizetni. Ebben az esetben a tulajdonosok mögöttes felelõsök az 
adó megfizetéséért.

Az adó alapja: a lakóingatlannak az adóév elsõ napján fennálló 
forgalmi értéke.

Forgalmi érték: az a pénzben kifejezhetõ érték, amely a vagyon-
tárgy eladása esetén árként általában elérhetõ.

Az adó évi mértéke: az adóalap 30 millió forintot meg nem hala-
dó része után 0,25%, a 30 millió forint feletti, de 50 millió forintot 
meg nem haladó része után 0,35%, az adóalap 50 millió forint 
fölötti része után 0,5%.

Lényegi kérdése a szabályozásnak, hogy mikor áll fenn adómen-
tesség. Mint megtudtuk: a tulajdonosnak, a vagyoni értékû jog jogo-
sultjának nem kell megfizetni az adót azon lakás után, amelynek 
forgalmi értéke a naptári év elsõ napján a 30 millió forintot nem 
éri el, és az ingatlant a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen, 
életvitelszerûen is a tulajdonos, vagy a vagyoni értékû jog jogosí-
tottja lakja.

Mentes az adó alól továbbá egy második lakóingatlan is, ha 
annak forgalmi értéke a naptári év elsõ napján a 15 millió forintot 
nem éri el.

A két mentesség önállóan, egymástól függetlenül is érvényesíthetõ. 
Az értékhatár túllépése esetén az adókötelezettség a teljes értékre 
fennáll.

Végül pedig az olvasónkat talán elsõdlegesen érintõ kérdés: 
hogyan történik a kettõs adóztatás elkerülése? A tájékoztatás sze-
rint az adó alanya a fizetendõ adójából levonhatja a lakóingatlana 
terhére, adóévre kivetett helyi adó összegét. 

A települési önkormányzatok által (a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény felhatalmazása alapján) már korábban bevezetett 
építményadó továbbra is hatályban marad.

* * *

Olvasóink véleményére, észrevételeire és kérdéseire az Érdi Újság 
szerkesztõsége továbbra is számít.

Fórum
Hóeltakarítás - hol, mikor?

A hókotrók már délelõtt dolgoztak – igaz, felvételünk nem a Bajcsy-
Zsilinszky úton készült
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Vagyonadó – kettõs adóztatás?

információk


