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1/2010. (I. 29.) KGY.
r e n d e l e t e

a helyi önkormányzati  
képviselők 

tiszteletdíjáról, juttatásáról 
és költségtérítéséről szóló 

3/1995. (II.24.) ÖK. 
rendelet módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a helyi önkormányzati kép
viselők tiszteletdíjáról, juttatá
sáról és költségtérítéséről szóló 
3/1995. (II.24.) ÖK. rendeletét 
az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet az alábbi új, 5. 
§sal egészül ki, a korábbi szá
mozás értelemszerű módosulá
sa mellett:
„5. § (1) A képviselő a képvi
selői feladatai ellátásához 1 db 
hordozható számítógép haszná
latára jogosult, melyet az önkor
mányzat a képviselői mandá
tum idejére biztosít. 
(2) A képviselő a választási cik
lus végén – nyilatkozata alapján 
– jogosult a használatában lévő 
számítógépet megvásárolni. 
(3) A hordozható számítógép 
használatára vonatkozó részle
tes szabályokat a rendelet mel
léklete tartalmazza.
2. § A rendelet 3. § bekezdése 
és az azt megelőző alcím, vala
mint a rendelet 8. §a hatályát 
veszti.
3. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2010. 
január 28-ai ülésén.

2/2010. (I. 29.) KGY.
r e n d e l e t e

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése és szervei 

Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 17/2004. 

(VI. 01.) ÖK. számú  
rendeletének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 17/2004. 
(VI. 01.) ÖK. számú rendele
tét (a továbbiakban: Rendelet) 
alábbiak szerint módosítja: 
1. § A rendelet 8. számú mellék
letét képező Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal 
Ügyrendjének A Hivatal mun
karendjéről szóló VIII. fejezet 
2. pontja az alábbiak szerint 
módosul:

„Az ügyfélfogadás rendje:
– a Polgármesteri Hivatal egé
szében:
hétfő 13. 00 – 18. 30 óráig,
szerda  8. 00 – 12. 00 óráig,
 13. 00 16. 30 óráig,
– az Okmányirodán:
hétfő 13. 00 – 18. 00 óráig,
kedd  8. 00 – 12. 00 óráig,
szerda  8. 00 – 12. 00 óráig,
 13. 00 – 16. 00 óráig
csütörtök 13. 00 – 16. 00 óráig,
péntek  8. 00 – 11. 00 óráig,
– az Érdi Okmányiroda Tárnoki 
kirendeltségén az ügyfélfoga
dás:
hétfő: 10. 0012. 00 óráig, 
 12.3018.00 óráig
keddszerdacsütörtök:
 8. 0012. 00 óráig,
 12.3016.00 óráig,
péntek:   8.0011.00 óráig tart.”
2. § Jelen rendelet 2010. február 
1. napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2010. 
január 28-ai ülésén.

3/2010. (I. 29.) KGY.
r e n d e l e t e

a Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselőinek juttatásairól, 

támogatásairól szóló
30/2003. (X. 27.) ÖK.  

rendeletének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek juttatásairól, 
támogatásairól szóló 30/2003. 
(X. 27.) ÖK. rendeletét (a továb
biakban: Rendelet) alábbiak 
szerint módosítja: 
1. § (1) A rendelet 1. § (1) 
bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„ 1. § (1) A rendelet hatálya Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának határozatlan, és 
határozott időre kinevezett köz
tisztviselőire, nyugállományú 
köztisztviselőire, a prémium
évek programról és a különle
ges foglalkoztatási állományról 
szóló 2004. évi CXXII. törvény 
hatálya alá tartozó közszolgálati 
jogviszonyban állókra, valamint 
a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. törvény 
hatálya alatt álló munkaválla
lókra (a továbbiakban: köztiszt
viselő) terjed ki. ”
(2) A rendelet 1. § (3) és (4) 
bekezdései hatályukat vesztik.
2. § A Rendelet 2.§ (1) bekezdés
ében „Az ügyfélfogadás rendje” 
cím alatti szövegrész helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
„Az ügyfélfogadás rendje:
– a Polgármesteri Hivatal egé
szében:
hétfő 13. 00 – 18. 30 óráig,
szerda  8. 00 – 12. 00 óráig,
 13. 00 16. 30 óráig,
 – az Okmányirodán:
hétfő 13. 00 – 18. 00 óráig,
kedd  8. 00 – 12. 00 óráig,
szerda  8. 00 – 12. 00 óráig,
 13. 00 – 16. 00 óráig

csütörtök 13. 00 – 16. 00 óráig,
péntek  8. 00 – 11. 00 óráig,
– az Érdi Okmányiroda Tárnoki 
kirendeltségén az ügyfélfoga
dás:
hétfő:  10. 0012. 00 óráig, 
 12.3018.00 óráig
keddszerdacsütörtök:
 8. 0012. 00 óráig,
 12.3016.00 óráig,
péntek:   8.0011.00 óráig tart.”
3. § A Rendelet 3.§ (3) bekez
dése helyébe az alábbi rendel
kezés lép:
„3. § (3) A Hivatal köztisztvi
selője osztályvezetői szintnek 
megfelelő vezetői megbízás ese
tén alapilletménye 10%ának, 
főosztályvezetőhelyettesi szint
nek megfelelő vezetői megbí
zás esetén alapilletménye 15%
ának megfelelő mértékű veze
tői illetménypótlékra jogosult. 
Ezen bekezdés alkalmazásában 
főosztályvezetőhelyettesi szint
nek megfelelő vezetői megbí
zásnak minősül az irodavezetői 
megbízás, valamint a főépítész 
megbízása. Osztályvezetői szin
tű vezetői megbízásnak minősül 
a csoportvezetői megbízás. ”
4. § A Rendelet szövegében az 
„Érd Város” szövegrész helyébe 
az „Érd Megyei Jogú Város”, a 
„képviselőtestület” szövegrész 
helyébe a „Közgyűlés” szöveg
rész lép.
5. § A Rendelet 3. § (1) bekezdé
se, a 4. § (1) a), d) és g) pontja, 
a 4. § e) pont harmadik francia 
bekezdése, a 4. § (2) bekezdése 
és a 6. §a hatályát veszti.
6. § Jelen rendelet 2010. február 
1. napján lép hatályba, 3.§a 
2008. január 1jétől alkalmazan
dó.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2010. 
január 28-ai ülésén.

4/2010. (I. 29.) KGY.
r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2010. évi 
átmeneti finanszírozásáról és 

költségvetési 
gazdálkodásáról szóló 

76/2009. (XII.18.) KGY számú 
rendelet módosításáról

Az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése az 
Önkormányzat 2010. évi átme
neti finanszírozásáról és költ
ségvetési gazdálkodásáról szóló 
76/2009. (XII.18.) KGY. rendele
tet (továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja:
1. § A Rendelet az alábbi 10. §
sal egészül ki, a további szaka
szok számozás értelemszerűen 
módosul:
„10.§
A Közgyűlés úgy dönt, hogy az 
1/2010. (I. 19.) ÖM rendeletben 
foglalt pályázati felhívás kere
tén belül pályázatot nyújt be a 
bölcsődék, illetve közoktatási 
intézmények infrastrukturá
lis fejlesztését célzó pályázati 
kiírásra, és ehhez a szükséges 
önrészt a 2/2010. (I.28) KGY. 
számú határozat alapján biz
tosítja.”
2. § A Rendelet 12. § (2) bekez
désének szövege az alábbiak 
szerint módosul:
„(2) Jelen rendelet rendelkezé
sei a 2.§ (4) és (6) bekezdései, 
a 7. § (1) bekezdés a.) pontja 
és b.) pontja, a 10.§ a.) pontja 
kivételével az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló önkor
mányzati rendeletének hatályba 
lépéséig, ellenben a 2.§ (4) és 
(6) bekezdései, a 7. § (1) bekez
dés a.) pontja és b.) pontja, a 
11.§ a.) pontja az Önkormányzat 

2009. évi pénzmaradványel
számolását tartalmazó rendelet 
hatályba lépéséig hatályosak.”
3. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2010. 
január 28-ai ülésén.

5/2010. (I. 29.) KGY.
r e n d e l e t e

a menetrend szerinti helyi 
autóbusz közlekedés díjának 

és alkalmazási feltételei-
nek megállapításáról szóló 
1/1992. (II.7.) ÖK. rendelet 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a menetrend szerinti helyi 
autóbusz közlekedés díjának és 
alkalmazási feltételeinek megál
lapításáról szóló 1/1992. (II.7.) 
ÖK. rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja:
1. § A Rendelet 3. § (1) bekez
dése helyébe a következő ren
delkezés lép:
„3. § (1) A menetrend szerinti 
helyi autóbusszal végzett sze
mélyszállítás viteldíjai, melyek 
az ÁFAt is tartalmazzák:
a) vonaljegy
elővételben vásárolható
 175, Ft 
gépkocsivezetőnél vásárolható 
 210, Ft 

b) egyvonalas havi bérlet
 3.635, Ft
c) egyvonalas félhavi bérlet
 1.880, Ft
d) összvonalas havi bérlet
 4.215, Ft
e)összvonalas félhavi bérlet
 2.225, Ft

közzététel

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése


