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2. § A Rendeletben szereplő 
valamennyi „önkormányzati 
rendezvény” szövegrész helyé-
be értelemszerűen a „városi 
rendezvény” szövegrész lép. 
3. § A Rendelet 10. §-a követ-
kező (9) és (10) bekezdéssel 
egészül ki:
„(9) Ha városi rendezvénnyel 
érintett közterület egészére az 
5. § (5) bekezdése alapján egy 
személy kér közterület-haszná-
lati engedélyt, egyúttal kérel-
mezheti, hogy a polgármester 
engedélyezze számára a köz-
terület-használati díj utólagos 
megfizetését.
(10) A polgármester az utólagos 
megfizetést csak a rendezvény-
nyel összefüggésben felmerülő 
városi közérdek fennállása ese-
tén engedélyezheti azzal, hogy 
közterület-használati díjat leg-
később a rendezvény lebonyo-
lítását követő nyolcadik napig 
meg kell fizetni.”
4. § A Rendelet 12. § (1) e) 
pontja helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
„e) a nemzeti és állami ünnep-
napokon rendezett ünnepsége-
ket kivéve, a városi rendezvé-
nyekhez kapcsolódó közterü-
let-használat esetén a használó 
(ideértve az 5. § (6) bekezdése 
szerinti harmadik személyt is) 
által fizetendő közterület-hasz-
nálati díj összege egyedi szpon-
zorációs megállapodás alapján 
csökkenthető.”
5. § A Rendelet 13. § (5) bekez-
dése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
„A közterület használó az 5. § 
(5)–(9) bekezdéseiben foglaltak 
kivételével az engedélyben meg-
jelölt és az általa használt köz-
területre albérleti vagy egyéb 
használati szerződést nem köt-
het. Az ilyen jellegű megálla-
podás alapján történő haszná-
lat az engedélyben foglaltaktól 
eltérően történő használatnak 
minősül, és az engedélyt hala-
déktalanul vissza kell vonni.”
6. § A Rendelet 1. számú mel-
lékletének táblázatát követő 
szövegrész helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„nemzeti és állami ünnepna-
pokon rendezett ünnepségeket 
kivéve, a városi rendezvényhez 
kapcsolódó c) pont szerinti 
közterület-használatért az ott 
megjelölt díjtétel ötszörösét kell 
megfizetni.
Nem az ötszörös, hanem a c) 
pont szerinti díjat kell fizetnie az 
5. § (5) bekezdés szerinti jogo-

sultnak, amennyiben az adott 
városi rendezvény megszer-
vezése tekintetében az önkor-
mányzattól kap megbízást, 
továbbá az 5. § (6) bekezdése 
szerinti harmadik személynek.”
7. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

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

72/2009. (XI. 20.) KGY.
r e n d e l e t e

a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló, 26/2004. 
(VII. 5.) számú rendeletének 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lése a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátások helyi sza-
bályairól szóló 26/2004. (VII.5.) 
számú rendeletét (továbbiak-
ban: Rendelet) az alábbiak sze-
rint módosítja:
1.§ A Rendelet az alábbi 9. § és 
10. §-sal egészül ki:
„9. § (1) Helyi lakásfenntartási 
támogatás nyújtható azoknak 
a rászorulóknak, akik az alábbi 
együttes feltételeknek megfelel-
nek.
a) az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori nyugdíjminimum 
200%-át, és
b) a helyben elismert lakás-
fenntartás havi költsége megha-
ladja az összjövedelem 30%-át.
(2) A helyben elismert lakás-
fenntartás havi költsége a jogo-
sult által lakott lakás nagysága 
és az egy négyzetméterre jutó 
elismert költség szorzata. Az 
egy négyzetméterre jutó elis-
mert költség – a településen jel-
lemző költségek figyelembevé-
telével – 2009-ben 570 Ft.
(3) Lakásfenntartási támogatás 
ugyanazon lakásra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő sze-
mélyek és háztartások számá-
tól.
10.§ (1) A támogatás a kérelem 
benyújtásának első napjától 
illeti meg a kérelmezőt.
(2) A helyi lakásfenntartási 
támogatást 1 évre kell megál-
lapítani.
(3) A támogatás összegét 
a kérelmező által a kérelem-

ben meghatározott szolgáltató 
részére
kell átutalni.”
2. § A Rendelet az alábbi 
12. §-sal egészül ki:
„12. § A helyi lakásfenntartási 
támogatás havi összege 2500 
Ft.”
3. § A Rendelet 15. § (1) bekez-
dése az alábbiak szerint módo-
sul:
„15. § (1) Az Sztv. 43/B. § (1) 
bekezdésében szabályozott 
esetben csak akkor állapítható 
meg az ápolási díj, ha
a) az ápoló családjában egy főre 
jutó jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori nyugdíjmini-
mum 200%-át, 
b) a kérelmező az ápolási-gon-
dozási tevékenység ellátására 
alkalmas,
c) az ápolót jövedelemszerzés-
sel járó munkája nem akadá-
lyozza az ápolási kötelezettsé-
gének teljesítésében,
d) a díjban egyidejűleg csak egy 
személy részesülhet.”
4.§ A Rendelet 20. § (1) bekez-
dése az alábbiak szerint módo-
sul:
„20. § (1) Átmeneti segély alkal-
manként, családonként – csak 
kivételes esetben haladhatja 
meg a nyugdíjminimum 100%-
át. 
5.§ A Rendelet 25. § (2) bekez-
dése az alábbiak szerint módo-
sul:
„(2) A rendszeres szociális 
segély összege az Sztv. 37/C § 
(2) és (3) bekezdésében meg-
határozottak alapján kerül meg-
állapításra, és folyósítása pénz-
beli ellátásként történik.”
6. § (1) Jelen rendelet kihirdeté-
se napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével 
egyidejűleg a Rendelet 3. § (4) 
bekezdésének a) b) pontja, a 
20. § (3) bekezdése és a 23. § b) 
pontja hatályát veszti.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

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

73/2009. (XI. 20.) KGY.
r e n d e l e t e

a gyámügyi igazgatásról és a 
gyermekek védelmének helyi 

szabályairól szóló, 
37/1997. (XII. 1.) ÖK. rendelet 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű-

lése a gyámügyi igazgatásról és 
a gyermekek védelmének helyi 
szabályairól szóló 37/1997. 
(XII. 1.) számú rendeletet 
(továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja:
1. § A Rendelet 2. § (11) bekez-
dése az alábbiak szerint módo-
sul:
„(11) A jövedelemszámításhoz 
felhasználható okiratok:
a) havi rendszeres jövede-
lem esetén a kérelem benyúj-
tását megelőző hónap nettó 
összegéről kiállított igazolás. 
A külföldön munkát vállalók-
nak, illetve EGT állampolgárok-
nak, eltérni ettől csak akkor 
lehet, ha az igazolás beszerzé-
se méltányolható ok vagy okok 
miatt hosszabb időt vesz igény-
be, és a kérelmező büntetőjogi 
felelőssége mellett írásban nyi-
latkozik jövedelméről,
b) a társadalombiztosítás 
keretében 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 kére-
lem benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző 12 hónap 
alatt szerzett jövedelem igazo-
lás, az illetékes APEH igazolása 
a kérelem benyújtását megelő-
ző év személyi jövedelemadó-
alapjáról, valamint a nem lezárt 
adóévre eső jövedelemről kiállí-
tott 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 mun-
kavégzésre irányuló jogviszony 
esetén a kifizetőhely igazolása;
eb) munkaviszonnyal nem 
rendelkezők esetén büntetőjogi 
felelősség tudatában tett nyi-
latkozat.
A kérelmező büntetőjogi fele-
lőssége tudatában tett nyilat-
kozatát 3 hónapon belül nem 
módosíthatja.”
2. § A Rendelet 8/A. § (1) és (2) 
bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:
„(1) Tanszer-, illetve tankönyv-
támogatás nyújtására a rend-
kívüli gyermekvédelmi támo-
gatásra vonatkozó jövedelem- 
határokat kell alkalmazni.

(2) A támogatás összege gyer-
mekenként nem haladhatja 
meg:
a) a nyugdíjminimum 15%-át, 
kivéve a b) pontban foglalt ese-
tet,
b) amennyiben a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre nem jogosult, 
vagy felsőfokú oktatási intéz-
mény nappali tagozatos hall-
gatója, úgy a nyugdíjminimum 
40%-át nem haladhatja meg.”
3. § A Rendelet 8/B § (2) és (3) 
bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:
„(2) A támogatás megállapításá-
hoz egy évnél nem régebbi kör-
nyezettanulmány, terhesgondo-
zási kiskönyv és a kérelmező 
családjában élők nettójövede-
lem-igazolása szükséges.
(3) Nem állapítható meg támo-
gatás, ha 
a) az egy főre jutó jövedelem 
meghaladja 
aa) a családban a nyugdíjmini-
mum 150%-át,
ab) egyedülálló esetén a nyug-
díjminimum 200%-át, vagy
b) ugyanezen indok alapján a 
kérelmező már átmeneti segély-
ben részesült.”
4. § (1) Jelen rendelet kihirdeté-
se napján lép hatályba.
2) A Rendelet 2. § (6), (7) 
bekezdése és a 11. § (4) bekez-
dése hatályát veszti.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

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

74/2009. (XI. 20.) KGY.
r e n d e l e t e

a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fize-

tendő térítési díjakról szóló 
13/2000. (III. 21.) ÖK. rende-

let módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról, azok igénybevételéről és 
a fizetendő térítési díjakról szóló 
13/2000. (III. 21.) ÖK. rendele-
tét (továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja:
1.§ A Rendelet 3. § (2) bekezdé-
se új r) ponttal egészül ki:
„(2) r) bölcsődéskorú gyerme-
kek napközbeni ellátása biztosí-
tásának érdekében családi nap-
közibe való elhelyezést.”

2.§ A Rendelet 6. § új (18) 
bekezdéssel egészül ki:
„6. § 
(18) Azon gyermekek részére, 
akiknek bölcsődei felvételét 
férőhelyhiány miatt elutasítot-
ták, és törvényes képviselőjük a 
döntés ellen fellebbezést nyúj-
tott be, az Önkormányzat a ren-
delkezésre álló férőhelyek függ-
vényében családi napközikben 
való elhelyezéshez nyújt segít-
séget. A bölcsődei felvételről a 
szociális rászorultságot figye-
lembe véve a Szociális Bizottság 
dönt.” 
3.§ A Rendelet 6/A § (4) bekez-
dése az alábbiak szerint módo-
sul: 
„(4) A személyi térítési díj 
összegének megállapításához az 
1993. évi III. törvény 114-119/B 
§-aiban, valamint az 1997. évi 
XXXI. törvény 146–151. §-aiban 
foglaltakat kell alkalmazni. Ez 
alól kivétel a családok átmeneti 
otthona, ahol a személyi térí-
tési díj felnőtteknek havi 5000 
Ft, gyermekeknek havi 3000 Ft, 
mely azonban nem haladhatja 
meg a jogosult jövedelmének 
25%-át. 
Amennyiben az ellátást a jogo-
sult nem egész hónapban veszi 
igénybe, a személyi térítési díjat 
időarányosan kell megfizetni.”
4. § Jelen rendelet 2009. decem-
ber 1.napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

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

*

A  rendeletek  és  a  határozatok 
mellékletei a Polgármesteri Hiva‑
tal  Önkormányzati,  Szervezési 
és  Törvényességi  Irodáján,  vala‑
mint  a  www.erd.hu  weboldalon 
tekinthetők meg.
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T E G Y E  T E L J E S S É  S A J Á T  V I L Á G Á T !
www.hiteluniverzum.hu

Békés hiteleket
kívánunk!

MKB BUBOR Plusz Hitelprogram

Átlátható hiteleket keres árfolyamkockázat nélkül? Ezt nyújtja Önnek
az MKB BUBOR Plusz Hitelprogram, melynek kamata könnyen 
átlátható, hiszen a BUBOR értékéhez igazodik.

Tegye teljessé saját világát az MKB Bank lakáshitelével, hiszen most*:

 nincs hiteligénylési díj,
 nincs ügyintézési díj,
 nincs szerzôdéskötési díj.

Kamat forint alapú lakáshitel esetében: 12 havi BUBOR** + 4%
THM: 10,81%***

Az MKB Bank Zrt. 2009. szeptember 16-án aláírta a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni 
tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexet, az abban foglaltakat magára nézve kötelezônek ismeri el.

* Az akció 2009. december 31-éig, a Bank által befogadott lakáshitel kérelmek esetében érvényes. 
** Az első részlet folyósításának, vagy a kamatperiódus fordulónak a hónapjában, a hónap első munkanapján 
érvényes 12 havi BUBOR. A kamat mértéke változó, a kamatperióduson belül (1 év) fi x. BUBOR: Budapesti 
bankközi kamatláb. 
*** A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékének meghatározása a 2009. december 1-jén érvényes 12 havi BUBOR, 
valamint az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, és a feltételek 
változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 20 éves futamidejű, 5 millió Ft összegű, 1 éves 
kamatperiódusú, lakásvásárlási célú hitelre került meghatározásra. 
A hirdetés kizárólag a fi gyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

BUDAÖRS, Szabadság út 45.  ·  Tel.: (06 23) 427 700
ÉRD, Budai út 11.  ·  Tel.: (06 23) 521 840
PILISVÖRÖSVÁR, Fő u. 60.  ·  Tel.: (06 26) 538 988
SOLYMÁR, Terstyánszky u. 68.  ·  Tel.: (06 26) 560 650
SZIGETSZENTMIKLÓS, Gyári út 9.  ·  Tel.: (06 24) 525 660

Érdi Városi
Polgárőr Egyesület

2030 Érd, Fűtő u. 41.

Ügyfélfogadás:
 minden hónap első péntekén
 17–18 óra között

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig

Telefon:  06-23/374 459
  06-30/621-2596 
 06-30/621-2580 

 Macsotay Tibor elnök


