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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
67/2009. (XI. 20.) KGY.

r e n d e l e t e
a változtatási tilalom elrende-
léséről szóló 28/2007. (V. 18.) 
KGY. rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében, valamint az épí
tett környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. 21–22. §ában 
kapott felhatalmazás alapján a 
változtatási tilalom elrendelé
séről szóló, 28/2007. (V. 18.) 
KGY rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja:

1. § (1) A rendelet 1. § e) pont
jának „Városközpont térsége” 
1. számú, „Budai út–Alsó u.–
Katalin u.–Felső u. tömb” pontja 
helyébe a következő rendelke
zés lép:
„1. Budai út–Alsó u.–Katalin 
u.–Felső u. tömb:
22735/2, 22734/2, 22734/1, 
22733, 22732 hrsz”
(2) A rendelet 1. § e) pontjá
nak „Városközpont térsége” 
2. számú, „Szabadság tér kör
nyékén jelentősen átalakuló, 
közlekedésfejlesztési területek” 
pontja helyébe a következő ren
delkezés lép:
„2. Szabadság tér környékén 
jelentősen átalakuló, közterü
letfejlesztési területek:
Ilona u.–Szabadság tér–Felső 
u.–Katalin u. által határolt tömb 
teljes területe
Ercsi út–Ilona u.–Karolina u.–
Irén u. által határol tömb teljes 
területe, továbbá a
18872, 18875/2, 18875/3, 18877, 
18878, 18879, 18880, 18881, 
18890, 18891, 18892/1, 18952 
19160, 19157, 19158, 19227, 
19228, 19229, 18895/2, 18895/3 
hrszú ingatlanok”
2. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba. 

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
november 19‑ei ülésén.

68/2009. (XI. 20.) KGY.
r e n d e l e t

az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2009. évi  

költségvetéséről szóló
20/2009. (III. 11.) KGY.  

rendeletének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az államháztartásról 
szóló – többször módosított 
– 1992. évi XXXVIII. törvény 
65. § (1) bekezdésében meg
határozott jogkörében eljárva, 
figyelembe véve a többször 
módosított 217/1998. (XII. 30.) 
Kormányrendeletben megha
tározottakat, Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 20/2009. 
(III. 11.) KGY. rendeletét (továb
biakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:

2009. évi költségvetés  
bevételeinek és kiadásainak 
főösszege
1. §
(1) A Rendelet 2. § helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) A Közgyűlés az 
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2009. évi költ
ségvetése bevételi főösszegét 
  18 648 649 E Ftban
kiadási főösszegét 
 18 648 649 E Ftban
állapítja meg.
Az Érd és Térsége Szennyvíz
elvezetési és Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati Társulás ter
vezett költségvetési bevételei 
és kiadásai nélkül az önkor
mányzati szintű költségvetési 
bevételi és kiadási főösszeg 
17 495 132 E Ft.
Ebből az Áht. 8/A. § (1) bekez
dése alapján a költségvetési 
bevétel 15 328 748 E Ft, a költ
ségvetési kiadás 17 486 742 E 
Ft, a keletkezett költségvetési 
hiány 2 166 384 E Ft, a finanszí
rozási kiadás 8390 E Ft. 
A költségvetésben tervezett 
bevételek és kiadások közötti 
egyensúlyt a költségvetésben 
tervezett működési és/vagy fej
lesztési hitel teremti meg.
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzat a 2009. évi költség
vetés hitelfelvétele főösszegét 
2 166 384 E Ftban állapítja 
meg.”
(2) Az (1) bekezdés szerinti 
bevételi főösszeg bevételi for

rásonkénti részletezését önkor
mányzati szinten az 1. számú 
melléklet szerint határozza 
meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti 
kiadási főösszeg kiemelt elő
irányzatonkénti részletezését 
önkormányzati szinten a 4. 
számú melléklet szerint hatá
rozza meg.
(4) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat összevont 
költségvetési mérlegét a 13. 
számú melléklet tartalmazza. 
A működési és felhalmozási 
bevételek és kiadások mérle
gét a gördülő tervezéssel a 14. 
számú melléklet tartalmazza.
(5) A Közgyűlés a helyi kisebb
ségi/nemzetiségi önkormány
zatok költségvetésének bevételi 
és kiadási előirányzatait a 12. 
számú melléklet szerint építi be a 
költségvetésébe. A helyi kisebb
ségi/nemzetiségi önkormányza
tok költségvetési mérlegeit a 15. 
számú melléklet tartalmazza.
(6) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2009. évi bevéte
lei részletezését a Polgármesteri 
Hivatalnál bevételi forrásonként 
a 2. számú melléklet, szakfel
adatonként a 3. számú mellék
let állapítja meg.
(7) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2009. évi bevé
telei részletezését az önállóan 
működő és gazdálkodó, vala
mint a hozzájuk tartozó költ
ségvetési intézményeknél intéz
ményenként és bevételi forrá
sonként a 10. számú melléklet 
tartalmazza.
(8) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2009. évi 
kiadásainak részletezését a 
Polgármesteri Hivatalnál kiadá
si jogcímenként az 5. számú 
melléklet, szakfeladatonként a 
6. számú melléklet mutatja be.
(9) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2009. évi kiadá
sainak részletezését az önál
lóan működő és gazdálkodó, 
valamint a hozzájuk tartozó 
költségvetési intézményeknél 
költségvetési intézményeknél 
intézményenként és kiemelt 
előirányzatonként a 11. számú 
melléklet mutatja be.
(10) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat támogatásértékű 
kiadásai, pénzeszköz átadásai 
részletezését a 7. számú mellék
let állapítja meg.

(11) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat felhalmozási 
kiadásait részletesen a 8. számú 
melléklet tartalmazza.
(12) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat tartalékok elő
irányzatait a 9. számú melléklet 
mutatja be részletesen.
(13) Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az önállóan műkö
dő és gazdálkodó, valamint a 
hozzájuk tartozó költségvetési 
intézmények létszámkereteit 
a 16. számú melléklet szerint 
határozza meg.
(14) Az Érd és Térsége Szenny
vízelvezetési és Szennyvíz
tisztítási Önkormányzati Tár
sulás bevételeit és kiadásait a 17. 
számú melléklet tartalmazza.
(15) A 2009. évi költségvetés 
előirányzatainak felhasználását 
a 18. számú melléklet alapján 
határozza meg.
(16) A többéves kihatással járó 
döntésekből származó kötele
zettségeket a 19. számú mellék
let mutatja be.
(17) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat kezességvállalá
sait és adósságszolgálati kötele
zettségeit a 20. számú melléklet 
tartalmazza.
(18) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat által adott 
közvetett támogatásokat a 21. 
számú melléklet tartalmazza.
(19) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat európai uniós 
támogatási programjait a 22. 
számú melléklet mutatja be.
(20) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat jelentősebb 
kötelező és önként vállalt fel
adatainak bontását a 23. számú 
melléklet állapítja meg.

A költségvetési tartalék  
előirányzata
2. §
A Rendelet 3. §a helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:
„3. § A 2. § (3) bekezdésében 
jóváhagyott kiadásokból az 
önkormányzat tartalékelőirány
zata 1 867 265 E Ft, ebből 
általános tartalék:
 21 286 E Ft
céltartalék:
 1 845 979 E Ft”

Vegyes és záró rendelkezések
3. §
Jelen rendelet a kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

69/2009. (XI. 20.) KGY.
r e n d e l e t e

Érd Város névhasználatáról 
szóló 4/1994.(II. 25.) rendelet 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzat Közgyűlése Érd 
Város névhasználatáról szóló 
4/1994.(II. 25.) számú rende
letét az alábbiak szerint módo
sítja:
1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdé
se az alábbiak szerint módosul: 
„3. § (1) „A névhasználat iránti 
kérelmet a város polgármeste
réhez írásban kell benyújtani. 
A kérelem illetékköteles, az 
illeték mértékét az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 
29. § (1) bekezdése állapítja 
meg (általános tételű eljárási 
illeték). A kérelem a rendelet 
függelékét képező űrlapon is 
benyújtható. Az űrlap a város 
honlapjáról letölthető.”
2. § A Rendelet 4. § (4) bekez
dése helyébe az alábbi rendel
kezés lép: 
„4. § (4) A kérelem elbírálásá
nak határideje 10 munkanap.”
3. § A Rendelet 4. § (7) bekez
dése és a rendelet melléklete 
hatályát veszti, ezzel egyidejű
leg jelen rendelet függelékével 
egészül ki.
4. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
november 19‑ei ülésén.

70/2009. (XI. 20.) KGY.
r e n d e l e t e

a város címerének és zászla-
jának alkotásáról és haszná-
latáról, valamint az épületek 
fellobogózásáról és feldíszíté-
séről szóló 36/1997. (XII. 1.) 

rendelet módosításáról

1. § A Rendelet 7. § (2) bekezdé
se az alábbiak szerint módosul: 
„3. § (1) A címerhasználat iránti 
kérelmet a város polgármeste
réhez írásban kell benyújtani. 
A kérelem illetékköteles, az 
illeték mértékét az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvény 
29. § (1) bekezdése állapítja 
meg (általános tételű eljárási 
illeték). A kérelem a rendelet 
függelékét képező űrlapon is 
benyújtható. Az űrlap a város 
honlapjáról letölthető.”
2. § (1) A Rendelet 7. § (3) 

bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„7. § (3) A kérelem elbírálásá
nak határideje 10 munkanap.”
3. § A Rendelet melléklete hatá
lyát veszti, ezzel egyidejűleg 
jelen rendelet függelékével egé
szül ki.
4. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
november 19‑ei ülésén.

71/2009. (XI. 20.) KGY.
r e n d e l e t e

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

rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a közterületek használa
táról szóló 43/2004. (XII. 23.) 
ÖK. rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja:
1. § A Rendelet 5. §a az alábbi 
(5)–(9) bekezdésekkel egészül 
ki:
„(5) Az Önkormányzat által vagy 
az Önkormányzat megbízásá
ból szervezett rendezvények 
(továbbiakban: városi rendez
vény) esetében a Polgármester 
jogosult az egész városi ren
dezvénnyel érintett közterületre 
közterülethasználati engedélyt 
kiadni egy természetes vagy jogi 
személynek, jogi személyiség
gel nem rendelkező szervezet
nek (továbbiakban jogosult). 
 (6) A jogosult szerződés alap
ján a használatba kapott terü
letből harmadik személynek 
további használatra adhat, e 
használat azonban nem lehet 
ellentétes a rendezvény eredeti 
céljával. A harmadik személy a 
közterületet további használat
ba nem adhatja.
(7) A jogosult úgy felel az 
önkormányzattal szemben har
madik személy tekintetében a 
közterülethasználat szabálya
inak betartásáért, mintha azt 
saját maga használná, és a ren
dezvény befejeztével az eredeti 
állapotában köteles visszaadni a 
használt területet.
(8) A jogosult harmadik sze
mélynek történő használatba 
adásáért legfeljebb e rendelet 
szerinti díjtételt alkalmazhatja.
(9) A Polgármesternek előnyben 
kell részesítenie az (5) bekez
désben meghatározott jogosult 
kiválasztása során azt a kérel
mezőt, aki vállalja a városi ren
dezvény teljes körű megszerve
zését, és városi rendezvények 
lebonyolításában korábban már 
sikeresen részt vett.”


