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Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése
50/2010. (XII. 17.)  

önkormányzati rendelete
az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2010. évi 

költségvetésérõl szóló
17/2010. (III.5.) KGY. rendele-

tének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyû
lése az államháztartásról szóló 
– többször módosított – 1992. 
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) 
bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva, figyelem
be véve a 292/2009. (XII. 19.) 
Kormányrendeletben megha
tározottakat, Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésérõl szóló 17/2010. 
(III. 5.) KGY. rendeletét (továb
biakban: Ör.) az alábbiak sze
rint módosítja:

2010. évi költségvetés  
bevételeinek és kiadásainak 
fõösszege
1. §
(1) Az Ör. 2.§ (1) bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:
„A Közgyûlés az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2010. 
évi költségvetése
bevételi fõösszegét  
 23 846 769 E Ftban
kiadási fõösszegét 
 23 846 769 E Ftban
állapítja meg.

Az Érd és Térsége Szennyvíz
elvezetési és Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati Társulás ter
vezett költségvetési bevételei 
és kiadásai nélkül az önkor
mányzati szintû költségvetési       
bevételi és kiadási fõösszeg  
19 364 567 E Ft.
Ebbõl az Áht. 8/A. §. (1) bekez
dése alapján a költségvetési 
bevétel 21 481 334 E Ft, a költ
ségvetési kiadás 23 846 769 E 
Ft, a keletkezett  költségvetési 
hiány 2 365 435 E Ft, a finanszí
rozási kiadás 33 560 E Ft. 
A költségvetésben tervezett 
bevételek és kiadások közötti 
egyensúlyt a költségvetésben 
tervezett mûködési és/vagy fej
lesztési hitel teremti meg.
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzat a 2010. évi költségvetés 
hitelfelvétele fõösszegét 2 365 435 
E Ftban állapítja meg.”
(2) Az (1) bekezdés szerinti 
bevételi fõösszeg bevételi for
rásonkénti részletezését önkor
mányzati szinten az 1. számú 
melléklet szerint határozza 
meg.
(3) Az (1) bekezdés szerin
ti kiadási fõösszeg kiemelt 
elõirányzatonkénti részletezé
sét 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 
mûködési és felhalmozási bevé
telek és kiadások mérlegét a 
gördülõ tervezéssel a 14. számú 
melléklet tartalmazza.
(5) A Közgyûlés a helyi kisebb
ségi/nemzetiségi önkormány
zatok költségvetésének bevételi 
és kiadási elõirányzatait a 12. 
számú melléklet szerint építi 
be a költségvetésébe. A helyi 
kisebbségi/nemzetiségi önkor
mányzatok költségvetési mérle
geit a 15. számú melléklet tar
talmazza.
(6) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2010. 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 2010. évi bevé
telei részletezését az önállóan 
mûködõ 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 2010. 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 2010. évi kiadá
sainak részletezését az önál
lóan mûködõ és gazdálkodó, 
valamint a hozzájuk tartozó 
költségvetési intézményeknél 
költségvetési intézményeknél 
intézményenként és kiemelt 
elõirányzatonként a 11. számú 
melléklet mutatja be.
(10) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat támogatásértékû 
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 
elõirányzatait a 9. számú mel
léklet mutatja be részletesen.
(13) Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése az önállóan mûködõ 
és gazdálkodó, valamint a hoz
zájuk tartozó költségvetési 
intézmények létszámkereteit 
a 16. számú melléklet szerint 
határozza meg.
(14) Az Érd és Térsége Szennyvíz
elvezetési és Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati Társulás bevé
teleit és kiadásait a 17. számú 
melléklet tartalmazza.
(15) A 2010. évi költségvetés 
elõirányzatainak felhasználását 
a 18. számú melléklet alapján 
határozza meg.
(16) A többéves kihatással járó 
döntésekbõl 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 európai uniós 
támogatási programjait a 21. 
számú melléklet mutatja be.
(19) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat jelentõsebb 
kötelezõ és önként vállalt fel
adatainak bontását a 22. számú 
melléklet állapítja meg.

A költségvetési tartalék 
elõirányzata
2. §
Az Ör. 3. §a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„A 2. § (3) bekezdésében jóvá
hagyott kiadásokból az önkor
mányzat tartalék elõirányzata  
693 345 E Ft, ebbõl     
általános tartalék:   136 848 E Ft
céltartalék:   556 497 E Ft”

Vegyes és záró rendelkezések
3. §
A rendelet a kihirdetését követõ 
napon lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

51/2010. (XII.17.)  
önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2011. évi 
átmeneti finanszírozásáról 

és költségvetési  
gazdálkodásáról

Az Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzat Közgyûlése az 1992. évi 
XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdésé
ben foglalt felhatalmazás alapján  
– a költségvetési gazdálkodás 
folyamatosságának biztosítása, 
az intézményi likviditási nehé
zségek elkerülése érdekében az 
Önkormányzat 2011. évi átme
neti finanszírozásáról és költség
vetési gazdálkodásáról az alábbi 
rendeletet alkotja:

1. §
A Közgyûlés felhatalmazást ad 
a Polgármesternek az Önkor
mányzat bevételeinek folytató
lagos beszedésére és a kiadá
soknak a 4–10. §okban meg
határozott feltételekkel történõ 
teljesítésére a Polgármesteri 
Hivatal útján.

A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya kiterjed 
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzata Polgármesteri Hiva
talára és költségvetési intézmé
nyeire.

Kötelezettségvállalás
3. §
(1) Az átmeneti idõszakban 
új kötelezettség vállalására (az 
eseti közgyûlési döntések, vala
mint a 4–10. §ban foglaltak 
kivételével) nem kerülhet sor.
(2 Kötelezettségvállalásnak 
minõsül: az e rendelet 2. §
ban foglalt szervezet által, 
az intézmény költségvetése 
elõirányzatának terhére vállalt 
foglalkoztatásra irányuló jogvi
szony létesítésérõl, szerzõdés 
(megállapodás) megkötésérõl, 
támogatás biztosításáról, illet
ve más, pénzben kifejezhetõ 
értékû szolgáltatás teljesítésé
re irányuló kötelezettség vál
lalásáról szóló, szabályszerûen 
megtett jognyilatkozat, ide
értve az áru vagy szolgáltatás 
megrendelésérõl elküldött és 
visszaigazolt megrendelést.
(3) A 2011. január 1. és a város 
2011. évi költségvetése elfoga
dása közötti idõszakra vonat
kozóan a kiadások a 4–10.§ban 
foglaltak szerint teljesíthetõk.

Mûködési kiadások teljesítése
4. §
(1) A Polgármesteri Hivatal 
igazgatási és egyéb feladatok 
mûködési kiadásainak teljesí
tése havonta a 2010. évi ere
deti költségvetés mûködési 
elõirányzatának 1/12ed részéig 
terjedhet.
(2) Az önállóan mûködõ és 
gazdálkodó és az önállóan 
mûködõ költségvetési intéz
mények mûködési kiadásainak 
havi teljesítéséhez a 2010. évi 
eredeti mûködési célú költség
vetési támogatások támogatási 
elõirányzatának 1/12ed részéig 
terjedhet havonta az utalható 
támogatás összege az elfogadott 
kiskincstári szabályzatban fog
laltak szerint. 
(3) Az önkormányzat folyama
tos mûködésének biztosításá
hoz szükséges – elõre nem lát
ható körülmények (vis maior) 
bekövetkezése miatt felmerült 
– kiadások esetén, amennyi
ben az (1) és (2) bekezdés alá 
tartozó kiadások teljesítéséhez 
szükséges finanszírozási igény 
meghaladja a megállapított 
mértéket, úgy a többletigény 
külön elbírálás alá esik, melyrõl 
a Polgármester dönt.
(4) A 2011. évi költségvetésrõl 
szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáig – amennyiben 
törvény másként nem rendel
kezik – általános bérfejlesz
tésre kötelezettséget vállalni 
nem lehet, kivétel a közalkal
mazottak és köztisztviselõk 
elõmenetelével kapcsolatos 
átsorolásokkal együtt járó több
letbérek idõarányos része, vala
mint a Közgyûlés által elfoga
dott létszámfejlesztés.
(5) A közfoglalkoztatási prog
ram keretében történõ foglal
koztatás személyi juttatásainak 
arányos része kifizethetõ.
(6) A köztisztviselõk jogállásá
ról szóló 1992. évi XXIII. tör
vény 49/F. §ban foglaltakat, 
valamint a személyi jövedelem
adóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 71.§át figyelembe véve 
a Cafeteria szabályzatban rög
zített juttatásként 2011. évre 

meghatározott keretösszeg 
idõarányos része kifizethetõ.
Érd Megyei Jogú Város fenntar
tásában mûködõ intézmények
ben dolgozó közalkalmazottak
nak a hatályos önkormányzati 
rendelet szerint a juttatások 
idõarányos összege kifizethetõ.
(7) Jutalom nem fizethetõ ki, 
kivétel a jubileumi jutalom.
(8) Az önállóan mûködõ és gaz
dálkodó és önállóan mûködõ 
költségvetési intézmények és 
a Polgármesteri Hivatal pénz
maradványa terhére – a 2010. 
évi pénzmaradványok hatályos 
elõírások szerinti felülvizs
gálatát követõ jóváhagyásáig 
– elõirányzat nélkül teljesít
hetnek kiadásokat a megfelelõ 
kiadási jogcímeken és kiemelt 
elõirányzatokon, amennyiben 
ezek a kiadások konkrét, átvett 
pénzeszközök 2011. évi felhasz
nálásával kapcsolatosak.
(9) A 2010. évi maradvány 
terhére az elõzõ évben vállalt 
kötelezettségek áthúzódó telje
sítésén kívül kifizetések a 2010. 
évi pénzmaradvány felülvizsgá
latát követõ jóváhagyásáig nem 
teljesíthetõk.
(10) A jogerõs határozatok
ból eredõ fizetési kötelezettsé
gek az átmeneti gazdálkodás 
idõtartama alatt teljesíthetõek.
5. §
(1) A Polgármesteri Hivatal a 
szociális ellátások folyamatos
ságának biztosítása érdekében 
– az önkormányzat szociális 
rendeletében foglaltak betartása 
mellett – kifizetéseket teljesíthet 
a 2011. évi költségvetési tör
vényben meghatározott öregsé
gi nyugdíjminimumot figyelem
be véve.
(2) A szennyvízelvezetõ hálózat
ra történõ közmûcsatlakozáshoz, 
valamint a házi szennyvízhálózat 
kiépítéséhez nyújtott önkormány
zati  támogatási rendszerrõl  
szóló 14/2010. (II. 26.) KGY. 
rendeletben foglalt jogosultsági 
feltételeknek megfelelõ magán
személy részére megállapodás 
alapján nyújtandó támogatás az 
átmeneti gazdálkodás idõtartama 
alatt kifizethetõ.
(3) Az önkormányzat és a 
lakosság együttmûködésében 
megvalósuló út és járdaépíté
sek szervezésérõl és a lakossági 
hozzájárulás megfizetésének 
rendjérõl szóló 28/2009. (IV. 
24.) KGY. rendelet alapján a 
pályázat kiírásához szükséges 
fedezetet az átmeneti gazdálko
dás idõtartama alatt az önkor
mányzat biztosítja.
(4) Az újszülöttek támogatá
sa esetén a 318/2010 (XI. 25.) 
KGY. határozatban foglaltak 
szerinti összeg idõarányos része 
kifizethetõ.
6. §
Az önkormányzati adósságszol
gálati kötelezettségek esedékes 
törlesztõ részletei és kamat
terhei kifizethetõk.

Felhalmozási kiadások  
teljesítése
7. §
(1) Az átmeneti idõszak alatt új 
kötelezettség vállalható
a) a konkrét célú pénzeszköz
átvételekkel összefüggésben, 
a tényleges szükségletnek 
megfelelõen, maximum az átvett 
összeg erejéig, amennyiben a 
pénzeszköz az önkormányzat 
vagy az intézmény számlájára 
beérkezett 
b) a nyertes pályázatokkal 
összefüggésben, az aláírt támo
gatási szerzõdésben meghatáro
zott összeg erejéig, azzal, hogy 
a kötelezettségvállalás alapján 
2011. évben csak a 2011. évre 
ütemezett kiadások erejéig 
kerülhet sor kifizetésre
c) a városgazdálkodási  beru
házási és felújítási kiadások 
esetében, amennyiben azok a 
2010. évi költségvetésben sze
repeltek és a kötelezettség vál

lalása vagy annak kifizetése az 
átmeneti idõszakra esik vagy 
közbeszerzési, pályáztatási eljá
rásuk az átmeneti idõszakban 
fejezõdik be, maximum a 
2010. évi elõirányzat marad
vány erejéig amennyiben azok 
a közgyûlés által a 2011. évre 
elõzetesen vállalásra kerültek, 
ha ez a feladat megvalósítása 
érdekében az átmeneti idõszak 
alatt indokolt.
(2) Új, induló fejlesztési fel
adatokra és pénzeszközök 
átadására kötelezettség nem 
vállalható, kifizetés nem 
teljesíthetõ.
(3) Az (1) bekezdésben foglal
takon túl a Közgyûlés felhatal
mazást ad a Polgármesternek a 
Közgyûlés által jóváhagyott és 
benyújtott pályázatokkal kap
csolatban – indokolt esetben 
– a szükséges eljárások lefoly
tatására (pl. közbeszerzési 
eljárások lefolytatása, mûszaki 
ellenõrök megbízása, vállalko
zási szerzõdések). 

Egyéb rendelkezések
8. §
Nem önkormányzati intéz
mények, alapítványok, egyéb 
szervezetek részére kizárólag a 
2010. december 31ig megkö
tött megállapodások, Közgyûlés 
által jóváhagyott kötelezettség
vállalások alapján teljesíthetõ 
kifizetés.
9. §
Az alábbiakban felsorolt szerve
zetek folyamatos mûködéséhez 
szükséges fedezetet a Közgyûlés 
biztosítja, és egyúttal felha
talmazza a polgármestert a 
szerzõdések megkötésére az 
elfogadott üzleti tervek alap
ján. E szervezetek részére a 
következõ feladatok fedezeté
nek biztosítására kifizetések 
teljesíthetõk a 2010. évi eredeti 
elõirányzat idõarányos részétõl 
függetlenül:
a Érd és Térsége Szennyvízel
vezetési és Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati Társulás részé
re az „Érd és térsége szennyvíz
tisztító telep rekonstrukciója és 
bõvítése és szennyvízelvezetõ 
rendszer fejlesztése” címû 
projekt átmeneti finanszíro
zás idõtartama alatt felmerülõ, 
a Pénzügyi együttmûködési 
keretmegállapodásban rögzí
tett feltételek szerint kifizethetõ 
kiadások   
b) Érdi Városi Televízió és 
Kulturális Szolgáltató Kft. részé
re a mûsorsugárzás biztosításá

hoz és a következõ programok 
szervezéséhez: 
– Elhurcoltak emléknapja
– Magyar kultúra napja
– 1848as forradalom
c) Érdi Létesítmény Üzemelte
tési Kft. részére: 
az Érdi Városi Tanuszoda I. 
negyedéves üzemeltetési költ
sége az Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése által elfogadott 
üzleti terv alapján Érd Megyei 
Jogú Város Sportpályájának 
I. negyedéves üzemeltetési 
költsége az Érd Megyei Jogú 
Város Közgyûlése által elfo
gadott üzleti terv alapján az 
Érdi Létesítmény Üzemeltetési 
Kft. mûködési költségeinek 
idõarányos összege
d) Érdi Sport Kft. részére Érd 
Megyei Jogú Város Közgyûlése 
a kft. mûködési költségeinek 
fedezetére szolgáló finanszíro
zást biztosítja 
e) Az Érdi Városi Polgárõr 
Egyesület 2011. évi folyamatos 
mûködésének biztosításához 
2 000 E Ft. 
10. §
A helyi kisebbségi önkormányza
tok szabadon rendelkezhetnek
a) a 2010. évi elõirányzat 
maradványok összegei,
b) az átmeneti idõszak alatt 
kapott központi támogatások 
vagy egyéb átvett pénzeszkö
zök felett.
11. §
Az átmeneti idõszakban telje
sített bevételeket és kiadáso
kat az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérõl szóló rendele
tébe be kell építeni.

Záró rendelkezések
12. §
(1) Jelen rendelet 2011. január 
1jén lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezé
sei a 4. § (8) és (9) bekezdé
sei, valamint a 10. § a.) pontja 
kivételével az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérõl szóló önkor
mányzati rendeletének hatályba 
lépéséig, ellenben a 4. § (8) és 
(9) bekezdései, valamint a 10. 
§ a.) pontja az Önkormányzat 
2010. évi pénzmaradványelszá
molását tartalmazó rendelet 
hatályba lépéséig hatályosak.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyûlés elfogadta a 2010. 
december 16-ai ülésén.

információk


