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ÉRD MegyeI Jogú váRos  
közgyűlÉse

21/2011. (III.25.) 

önkormányzati rendelete

az önkormányzati beruházások  
előkészítéséről, jóváhagyásáról  

és megvalósítási rendjéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. 
§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói ha-
táskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:
 

I . Fe jezet

általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város 
önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal), valamint Érd Megyei Jogú Város intézményeinek (a 
továbbiakban: Intézmény) beruházásaira, felújításaira, kar-
bantartás, szolgáltatás- és árubeszerzéseire, kivéve, ha jogsza-
bály vagy jelen rendelet másként rendelkezik, illetőleg orszá-
gos hatáskörű szerv jogszabályban meghatározott hatásköre 
alapján eltérően nem dönt. A rendelet előírásait kell alkalmaz-
ni a beruházási feladat megvalósításának folyamatában.

(2) A nem Érd Megyei Jogú Város önkormányzata által 
fenntartott intézményekkel történő közös beruházásra az e 
rendeletben foglalt szabályok csak akkor vonatkoznak, ha a 
beruházási feladatokat – megállapodás alapján – a Hivatal 
vagy az Intézmény végzi.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában használt fogalmak tekinteté-
ben a számvitelről szóló, valamint a közbeszerzésekről szóló 
törvény fogalom meghatározásai az irányadóak azzal, hogy 
jelen rendeletben a beruházás, a felújítás, karbantartás, az áru-
beszerzés vagy a szolgáltatás beszerzés egységesen beruházás 
névvel kerül megjelölésre. 
3. § (1) A részben vagy egészben központi költségvetési 
juttatásból vagy Európai Uniós támogatásból megvalósuló 
– Érd Megyei Jogú Város önkormányzata vagyonát gya-
rapító – beruházásokra és azok finanszírozási rendjére a 
vonatkozó magasabb szintű jogszabályok az irányadóak, 

a nem szabályozott kérdésekben e rendelet szabályait kell 
alkalmazni.
(2) Az egy beruházási feladathoz tartozó részfeladatokat és 
az ahhoz tartozó költségeket világosan, összefüggéseik figye-
lembevételével kell kimutatni. Tilos e rendelet szabályainak 
megkerülése céljából a beruházást részekre bontani.
4. § Az 1. §-ban meghatározott szervek beruházásaikat, illetve 
azok előkészítését csak a jelen rendelet szabályai szerint érvé-
nyes beruházási célokmány, illetve előkészítési engedélyok-
mány birtokában kezdhetik meg.

II . Fe jezet

A beruházások rendje

3. Beruházó és lebonyolító szervek

5. § (1) A beruházó a jóváhagyott célokmányban vagy en-
gedélyokmányban megjelölt önkormányzat és/vagy az in-
tézmény.
(2) Pályázati támogatással megvalósítandó beruházások 
esetén a pályázati felhívásokban foglaltak szerint kell el-
járni. 
6. § (1) Az e rendeletben meghatározott, a beruházót ter-
helő jogok és kötelezettségek 
a)  ha a beruházó az önkormányzat – a polgármestert, 
b)  ha a beruházó az Intézmény – az intézmény vezetőjét 

illetik. 
(2) Amennyiben a beruházó indokoltnak tartja, a beruházás 
megvalósításához lebonyolító közreműködését veheti igény-
be. A lebonyolításhoz szükséges szerződések csak a beruhá-
zási célokmány elfogadását követően köthetők meg. 

4. A beruházás előkészítése, engedélyezése

7. § (1) A beruházás előkészítése során a beruházás szüksé-
gességéről, céljáról kell dönteni. 
(2) Az önkormányzat és intézményei körében felmerülő 
beruházási igényekre – az 1. számú mellékletben megha-
tározott tartalommal – javaslatot tehet:
a) a Polgármester,
b) az intézményvezető,
c) a Közgyűlés bármely bizottsága,
d) a településrészi önkormányzat.
(3) A (2) bekezdés szerinti beruházási célokmány/enge-
délyokmány előkészítésére vonatkozó javaslatot a Jegyző 
tartja nyilván és terjeszti elő döntésre. 
(4) Az előkészítésre kijelölésről – a rendelkezésre álló anya-
gi források figyelembe vételével – a Polgármester dönt.
8. § (1) A beruházási célokmány előkészítésére vonatkozó 
javaslat alapján az előkészítésre kijelölt beruházásra vonat-
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kozóan a Jegyző – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 
beruházási célokmány tervezetet készít a Polgármesternek 
címezve, a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.
(2) A beruházás előkészítési engedélyokmány előkészíté-
sének szükségességéről rendelkező – 1. számú mellékletbe 
foglalt – javaslat alapján az előkészítésre kijelölt beruhá-
zásra vonatkozóan a Jegyző beruházás előkészítési enge-
délyokmány tervezetet készít a Polgármesternek címezve, 
a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.
(3) A beruházás költség-előirányzatait a beruházás meg-
kezdésének várható időpontjában annak tárgyáért álta-
lában kért, illetve kínált legmagasabb összegű ellenszol-
gáltatással kell tervezni. A költségek között az általános 
forgalmi adót külön rovatban kell feltüntetni. A beruházás 
megvalósítási időtartamától, valamint a bizonytalansági té-
nyezőktől függően szükség esetén a költségeket tartalékkal 
növelten is meg lehet tervezni. A 100 millió Ft értékhatárt 
meghaladó beruházásoknál a költségeket 10%-ot meg nem 
haladó mértékű tartalékkal növelten kell megtervezni.
(4) A beruházási költségek része többek között: a megva-
lósíthatósági vagy előkészítési tanulmány(ok), engedélyes 
tervek készítésének, terület tulajdonjogának (használa-
tának) megszerzési, bármely építési vagy bontási munka, 
kisajátítás, kártalanítás, beruházás, lebonyolítás, műszaki 
ellenőrzés, beszerzés, üzembe helyezés, közbeszerzési el-
járás költsége. 
(5) A beruházási célokmányban, illetve a beruházás előké-
szítési engedélyokmányban részletesen kell megadni, hogy 
a meghatározott előkészítési feladatok közül melyek elvég-
zésére ad az okirat felhatalmazást.
(6) A beruházás megindításához szükséges iratok teljes 
körű összeállításáért a beruházási célokmány, illetve a be-
ruházás előkészítési engedélyokmány készítője a felelős. 
9. § (1) A beruházási célokmány, illetve a beruházás előké-
szítési engedélyokmány jóváhagyásáról 
a)  a magasabb szintű jogszabályban meghatározott min-

denkori nemzeti közbeszerzési értékhatárt meg nem 
haladó beruházás esetén a Polgármester dönt,

b)  a magasabb szintű jogszabályban meghatározott min-
denkori nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó 
beruházás esetén a Közgyűlés dönt, a Polgármester elő-
terjesztése, valamint a beruházással érintett – területi-
leg illetékes – településrészi önkormányzat, a Pénzügyi 
és Költségvetési Bizottság, és a beruházás szakmai vo-
natkozása tekintetében érintett szakbizottság, állásfog-
lalásának kikérése után. 

(2) A beruházási célokmány jóváhagyására kizárólag a 
Közgyűlés jogosult az adott költségvetési évet túllépő 
kötelezettséget jelentő beruházás esetén. Nem minősül 
adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelentő 
beruházásnak, ha a beruházás teljes költsége a tárgyévi 

költségvetési rendeletben rendelkezésre áll, azonban an-
nak kifizetésére részben vagy egészben csak tárgyévet kö-
vető évben kerül sor. Az adott költségvetési évet túllépő 
kötelezettséget jelentő beruházás jóváhagyásához minő-
sített szavazattöbbség szükséges, mely egyben kötelezett-
ségvállalásnak minősül. 
(3) A beruházási célokmányban, illetve a beruházás elő-
készítési engedélyokmányban jóváhagyott költségek elői-
rányzatát Érd Megyei Jogú Város önkormányzata költ-
ségvetésében szerepeltetni kell.
(4) A beruházási célokmány, illetve a beruházás előké-
szítési engedélyokmány elfogadását követően, a döntéstől 
függően az adott beruházással kapcsolatos szerződéses 
kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. Az intéz-
ményi beruházásoknál a szerződéses kötelezettségválla-
lásra az intézmény gazdálkodására vonatkozó szabályok 
az irányadóak. 
(5) A beruházási tevékenység irányítására, ellenőrzésére a 
beruházó jogosult és köteles. 
10. § (1) Az elfogadott beruházási célokmányt minden 
esetben módosítani kell, ha: 
a)  a beruházási cél módosul, 
b)  a megvalósulási határidő túllépés várhatóan meghalad-

ja a 2 hónapot, 
c)  nettó 5 millió Ft fölötti beruházás esetén, amennyiben 

a beruházás költsége 10 %-kal, illetve legalább nettó 10 
millió Ft-tal meghaladja a beruházási előirányzatot. 

(2) A beruházási célokmány módosítására a 8.-9. § ren-
delkezései irányadóak azzal, hogy az előterjesztésnek tar-
talmaznia kell a módosítás okainak részletes elemzését is.
(3) A beruházási célokmány módosításának elfogadása 
esetén a beruházó a 9. § (4) bekezdés szerint jogosult és 
köteles a szerződések módosítására.

5. A beruházás megvalósítása, üzembe helyezés

11. § (1) A beruházás megvalósítása az elfogadott célok-
mány alapján történik. 
(2) A beruházás megvalósítását megkezdeni csak elfo-
gadott célokmány és az adott évre vonatkozó pénzügyi 
fedezet biztosítása esetén lehet. 
(3) A megvalósult beruházást a vagyonkezelő költségve-
tési szervnek üzembe helyezésre, illetve aktiválásra át kell 
adni. Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolyta-
tásáról, a beruházásban érdekelt szervek meghívásáról, 
a szavatossági jogok érvényesítéséről (szerződés eltérő 
rendelkezésének hiányában), továbbá az üzembe helye-
zéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog-bejegyzéshez szükséges 
dokumentumok és adatok szolgáltatásáról – jogszabály 
vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a beru-
házó köteles gondoskodni.
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(4) A beruházásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, 
hatósági és pénzügyi előírások, valamint az egyéb, szerző-
déses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásnak meg-
felelő megvalósításért, a beruházóra előírt költségvetési, 
tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi köte-
lezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért 
a beruházó felelős, ideértve azt az esetet is, ha a lebonyolí-
tást más szerv (lebonyolító) végzi. átalányáras fővállalko-
zói szerződés esetén a szerződésben kell rögzíteni a fővál-
lalkozó aktiválási adatszolgáltatási kötelezettségét. 
12.§ A beruházások fontosabb adatairól a beruházók nyilván-
tartást kötelesek vezetni, melynél a minimális követelmény 
a)  a számviteli rendnek megfelelő analitikus nyilvántartás, 
b)  szerződés-nyilvántartás, 
c)  kötelezettség-vállalás nyilvántartás vezetése. 
13.§ A jóváhagyott beruházás megvalósításának teljes 
befejezését követően a soron következő beszámolóban 
a beruházásról a beruházónak jelentést kell készítenie a 
Közgyűlés részére.

III . Fe jezet

6. záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után in-
duló ügyekben kell alkalmazni.

dr. Szabolcs Mária, jegyző
T. Mészáros András, polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. március 24-ei ülésén.

záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. március 25.

dr. Szabolcs Mária s.k, jegyző

1. száMú MellÉklet  
A 21/2011((III.25.) önkoRMányzAtI RenDeletHez

Nyilvántartási szám: ...........................................

JAvAslAt

Beruházási célokmány/engedélyokmány előkészítésére

Javaslattevő neve, megnevezése, aláírása:

A feladat megnevezése:

Benyújtás dátuma:

1. A feladat jelenlegi ellátottságának bemutatása, az 
ellátandó feladat jellemző kapacitásának mutatói (mű-
szaki jellemzők). Összes becsült költség (Ft-ban)

2. Városi ágazati stratégiákhoz, fejlesztési programok-
hoz való kapcsolódás bemutatása
3. Előkészítettség, korábbi önkormányzati/bizottsági 
döntések
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4. A beruházás javasolt telepítési helye/i, a hely 
kiválasztásának szempontjai (cím, hrsz). Érintett 
szakbizottság(ok), településrészi önkormányzat(ok) 
megjelölése
5. A javasolt beruházási helyszín tulajdonosi helyzete, 
az ingatlan/ok megszerzésének  módja
6. A megvalósítás módja (új építés, bővítés, 
átalakítás-rekonstrukció, felújítás, vásárlás, az előzőek 
együttes alkalmazása, stb.)
9. Esetleges társberuházók bemutatása

10. Finanszírozás tervezett forrása (esetleges bevonha-
tó külső források megjelölése)

záradék:    

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere előkészítésre kijelölte
 ..….......év ............................…hó ….....napján.

Beruházás előkészítési engedélyokmány szükséges/nem szükséges.

Érd, 20....... 

Polgármester        

2. száMú MellÉklet  
A 21/2011. (III.25.) önkoRMányzAtI RenDeletHez

Nyilvántartási szám: ...........................................

Célokmány

1. A beruházó megnevezése  és címe: 

2. A beruházás megnevezése, jellege: 
– beruházás 
– felújítás 
– árubeszerzés
– szolgáltatás megrendelés 
3. A beruházás célja és szükségességének indoklása 
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8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a 
kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az 
eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)
9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid 
leírása és költségkalkulációja 
10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telek-
alakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.) 
11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmá-
nyok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, 
külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges 
feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a 
célokmány engedélyt ad
12. Alapközművek helyzete, a beruházás 
várható hatása az infrastruktúra terhelésére 
13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kivá-
lasztás módjának) megjelölése
14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok 
(várható időpontja, használatbavételi engedély, az 
üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Pró-
baüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezé-
se, stb.)

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok 
fedezetének biztosítása
16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, 
műszer- és járművásárlás esetén: géplista
17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a 
területkijelölés indokai, a területkészítéssel 
kapcsolatos feladatok, a funkcionális és 
üzemeltetői igények, stb. ): 
5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldá-
sok indoklása 

6. A becsült költségek részletes bemutatása:
– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel 
(legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgálta-
tások, árubeszerzés, építési költségek)
– a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki 
értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)  
7. A beruházási költségek fedezete, tervezett 
megoszlása: 
– intézményi költségvetés 
– önkormányzati költségvetés
–  központi költségvetési támogatás, elkülönített állami 

pénzalap, decentralizált támogatás 
– egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): 
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záradék: 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése/Polgármestere ............./............. sz. határozatával jóváhagyta. 

Érd, 20........

Aláírás

záradék: 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése/Polgármestere ............./............. sz. határozatával jóváhagyta. 

Érd, 20........

Aláírás

3. száMú MellÉklet  
A 21/2011. (III.25.) önkoRMányzAtI RenDeletHez

Nyilvántartási szám: ...........................................

Cél Beruházás előkészítési engedélyokmány okmány

1. A beruházó megnevezése  és címe: 

2. A beruházás megnevezése, jellege: 
– beruházás 
– felújítás 
– árubeszerzés
– szolgáltatás megrendelés.
3. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének 
indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
4. A megvalósításra javasolt feladat elvárt műszaki 
jellemzői, mennyiségi mutatói
5. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figye-
lembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb forrá-
sok megszerzésének lehetősége.
6. Az előkészítés érdekében elvégzendő feladatok és 
elkészítendő tanulmányok, engedélyek felsorolása, 
amelyekre az engedélyokmány felhatalmazást ad.
7. Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a 
beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
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ÉRD MegyeI Jogú váRos  
közgyűlÉse
22/2011. (iii.25.) 

önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint  
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezé-

sének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentétele-
zéseként fizetendő díjakról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az anyakönyvekről, 
a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. 
évi 17. törvényerejű rendelet 42./A § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva a következőket rendeli el:

1. általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Érd Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területén megrendezendő házasságkötés, 
bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban együtt: 
anyakönyvi esemény) létesítése során az e rendeletben 
megjelölt szolgáltatást igénybe vevőkre, valamint az Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál közszol-
gálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőkre terjed ki. 
2. § Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli 
vagy hivatali munkaidőn kívül történő megtartása ese-
tén a többletszolgáltatás ellentételezéseként e rendelet 
szerinti díjat kell fizetni.
3. § Az anyakönyvi események lebonyolítását az ön-
kormányzat az Érd Alsó u 3. szám alatti Polgárok 
Háza házasságkötő termében (a továbbiakban: hivata-
li helyiség) biztosítja.
4. § (1) A hivatali helyiségben anyakönyvi esemény a 
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel csak szom-
bati napokon 8 és 20 óra között rendezhető.
(2) A hivatali helyiségben pénteki napon 8 és 12 óra 
között is megtartható a két tanúval történő anyaköny-
vi esemény.
5. § E rendelet alkalmazásában hivatali munkaidőn a 
Polgármesteri Hivatal Ügyrendjében meghatározott 
munkaidőt kell érteni.

2. Az anyakönyvi események engedélyezésének  
szabályai

6. § (1) Kérelemre az anyakönyvi esemény külső hely-
színen is megtartható. Az erre irányuló kérelmet 

írásban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél. 
Külső helyszínen házasságkötés és bejegyzett élettársi 
kapcsolat csak hivatali munkaidőn kívüli időben ren-
dezhető.
(2) A hivatali helyiségen kívül anyakönyvi eseményt a 
jegyző olyan helyen engedélyez, ahol az esemény meg-
tartásának méltósága, tekintélye nem sérül és az anya-
könyvi iratok védelme biztosított.
3. Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többlet-
szolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mérté-
ke
7. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi ese-
ményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentéte-
lezéseként a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 
anyakönyvi eseményenként bruttó 50.000 Ft díjat kell 
fizetni. 
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény 
ellentételezéseként nem kell díjat fizetni az anyaköny-
vekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről 
szóló 6/2003. (III.7.) BM rendelet 8. § második mon-
datában foglalt feltétel fennállása esetén.
8. § (1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn 
kívül megtartott anyakönyvi eseményhez kapcsoló-
dó többletszolgáltatás ellentételezéseként anyaköny-
vi eseményenként 20 fő vendéglétszám felett bruttó 
10.000 Ft díjat kell fizetni.
(2) Nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségben hivata-
li munkaidőn kívül megtartott 20 fő vendéglétszámot 
meg nem haladó anyakönyvi eseményeknél.

4. Az anyakönyvi eseménynél közreműködő anya-
könyvvezető részére fizetendő díj mértéke

9. § (1) Hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiség-
ben megrendezett anyakönyvi eseménynél közremű-
ködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztiszt-
viselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
szabadidő egésze vagy egy része helyett, anyakönyvi 
eseményt levezető anyakönyvvezető esetén bruttó 
5500 Ft, közreműködő anyakönyvvezető esetén 3500 
Ft díjazás illeti meg.
(2) A külső helyszíni anyakönyvi eseménynél az anya-
könyvi eseményt levezető anyakönyvvezetőt bruttó 
10  000 Ft, a közreműködő anyakönyvvezetőt bruttó 
8 000 Ft díjazás illeti meg.

5. A díjak mértékének felülvizsgálata

10. § E rendelet szerinti díjak az anyakönyvi eseményhez 
szükséges kellékek rendelkezésre állásán kívül a külön 
igényelhető egyéb szolgáltatások díját nem tartalmazzák.  
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11. § E rendeletben meghatározott díjakat a Közgyűlés 
minden év május 1-jéig felülvizsgálja.

6. záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba, ren-
delkezéseit a 2011. április 1. után bejelentett anyakönyvi 
eljárásokban kell alkalmazni.

dr. Szabolcs Mária, jegyző
T. Mészáros András, polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. március 24-ei ülésén.

záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. március 25.

dr. Szabolcs Mária s.k, jegyző

ÉRD MegyeI Jogú váRos  
közgyűlÉse
23/2011. (iii.25.)

önkormányzati rendelete

Érd megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló, 

17/2004. (Vi.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város önkormányzatának Közgyűlése 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi lXV. törvény 
18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének e) pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város önkormányzatának Köz-
gyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló, 17/2004. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) az alábbi új, 3/A §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) Az önkormányzat hivatalos lapja Érd Megyei 
Jogú Város önkormányzatának Közlönye (a továbbiak-
ban: Érdi Közlöny), melyet térítésmentesen elektronikus 
úton meg kell küldeni:
a)  a Közgyűlés tagjainak;
b)  a bizottságok nem képviselő tagjainak;
c)  a települési részönkormányzat tagjainak;
d)  a törvényességi ellenőrzésért felelős szerv vezetőjének;
e)  a Csuka Zoltán Városi Könyvtárnak;
f)  Érd Megyei Jogú Város országgyűlési képviselőjének;
g)  az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek;
h)  az önkormányzati részesedéssel működő vállalkozások, 

gazdasági társaságoknak.
(2) Az Érdi Közlönyt aláírás után fel kell tölteni az ön-
kormányzat hivatalos honlapjára, ahonnan díjmentesen 
letölthető.”

2. § (1) A Rendelet 6. § c) pontjából az „a társasági 
szerződés” szövegrész törlésre kerül.

(2) A rendelet 6. § d) pontja helyébe a következő lép:
„d) egyesület alapításáról, létező egyesületbe való belé-
pésről;”

3. § A Rendelet 8. § (3) bekezdésének f ) pontja helyé-
be a következő rendelkezés lép:

„f) jogszabály által előírt bizottságok létrehozását.”

4. § (1) A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„(3) A gazdasági program végrehajtásáról a Közgyűlést a 
polgármester évente tájékoztatja.”
(2) Hatályát veszti a rendelet 9. § (4) (5) és (6) bekezdése. 

5. § (1) A Rendelet 14. § (2) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„A munkaterv szerinti ülésre szóló meghívót a Közgyűlés 
ülését megelőző 3 munkanappal, rendkívüli ülésre szóló 
meghívót pedig legalább 24 órával előbb kézbesíteni kell. 
Ettől eltérni csak kivételesen, a polgármester engedélyével 
lehet.”
(2) A rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„(4) A Közgyűlés ülésének időpontjáról, helyszínéről és 
napirendjéről a nyilvánosságot (a település lakosságát) a 
meghívónak a Polgárok Háza (Érd, Alsó u. 3.) hirdető-
tábláján történő kifüggesztésével, valamint az önkor-
mányzat hivatalos honlapján történő megjelentetéssel 
értesíteni kell. A hirdetőtábla és a honlap útján történő 
közzététel legkésőbbi időpontja a meghívónak a képvi-
selők részére történő kiküldésének/kézbesítésének idő-
pontja.”

4
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(3) A rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:

„(5) Polgármester a Közgyűlésre meghívja: 

1.  a képviselőket,
2.  a jegyzőt, aljegyzőt,
3.  a város országgyűlési képviselőjét,
4.  a kisebbségi önkormányzatok elnökeit,
5.  a könyvvizsgálót,
6. a sajtó képviselőit,
7. a város díszpolgárait,
8.  a törvényességi ellenőrzésért felelős szerv vezetőjét,
9.  az előterjesztések készítőit,
10.  a bizottságok nem képviselő tagjait
11.  a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit, 
12.  a napirenddel érintett intézmény, vállalkozás, egyéb 

szervezet vezetőjét,
13.  a városi érdekegyeztető tanács, munkaadói és munka-

vállalói érdekközösségek képviselőit,
14.  a városban működő egyházak vezetőit,  
15.  továbbá azokat, akiket a polgármester, a bizottságok, 

a képviselőcsoportok, vagy a napirendi pont előadója 
indokoltnak tart;

16.  a Közgyűlésben képviselőcsoportot alakító pártok, tár-
sadalmi szervezetek helyi szervezeteinek képviselőit.”

6. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 18. § (1) bekezdésé-
nek a) pontjából az „a képviselők és” szövegrész.

(2) A rendelet 18. § (1) bekezdése c) pontja helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:
c)  az adott napirendi pontok tárgyalása során:
ca) a napirendi pont előadója, és készítője,
cb)  a könyvvizsgáló, 
cc)  a tárgykör szerint érintett bizottságok nem képviselő 

tagjai,
cd)  a törvényességi ellenőrzésért felelős szerv vezetőjének;
ce)  a napirendi ponttal érintett intézmény és vállalkozás 

vezetője,
cf)  a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetője,
cg)  a városi érdekegyeztető tanács, munkaadói és munka-

vállalói érdekközösségek képviselői – a jogszabály által 
meghatározott esetekben.

7. § A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a követke-
ző rendelkezés lép:

„(2) A vita során az adott előterjesztéshez az előterjesztő 
után az érintett bizottság elnöke, illetve a települési rész-
önkormányzat elnöke korlátlan időtartamban, majd ezt 

követően bármelyik képviselő szót kaphat első ízben 3 
perc, és legfeljebb 2 alkalommal további 2-2 perces időtar-
tamban. A hozzászólás időtartamának lejártára a szavazó-
gép először figyelmeztet, majd automatikusan kikapcsol. 
A vezérszónok a vita során – az érintett bizottság, illetve a 
települési részönkormányzat elnökének hozzászólását kö-
vetően bármikor – 1 alkalommal szólhat hozzá korlátlan 
időtartamban.”

8. § A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe  
a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A képviselők az ülésen 3 alkalommal 1 perc idő-
tartamban ügyrendi javaslatot tehetnek. A hozzászólás 
időtartamának lejártára a szavazógép először figyelmeztet, 
majd automatikusan kikapcsol.” 

9. § A Rendelet 21. § (3) bekezdésének helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép: 

„(3) Amennyiben a felszólás választ igényel, a választ az 
ülésen szóban, vagy 30 napon belül írásban kell megadni.”

10. § Hatályát veszti a rendelet 22. §-ából az „egy alka-
lommal” szövegrész. 

11. § (1) A Rendelet 23. § (2) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a Közgyűlés ülésén olyan rendzavarás, vagy ese-
mény történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlen-
né teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja, 
vagy bezárhatja.”
(2) Hatályát veszti a rendelet 23. § (3) bekezdése.

12. § A Rendelet 24. §-a helyébe a következő  
rendelkezés lép:

„24. § A napirendhez kapcsolódó vitát az elnök zárja le.”

13. § A Rendelet 25. §-a helyébe a következő  
rendelkezés lép:

„25. § (1) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülé-
sen a megválasztott települési képviselők több mint a fele 
jelen van. Az elnök a határozatképességet folyamatosan 
figyelemmel kíséri. 
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs 
jelen, akkor az ülés határozatképtelen, melynek tényét, és a 
következő ülés időpontját az elnök bejelenti. 
(3) Az elnök a határozatképességet számítógépes szavazat-
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rögzítő berendezés segítségével állapítja meg. Jelenlévőnek 
azt a képviselőt kell tekinteni, aki az ülésteremben tartóz-
kodik. Amennyiben kétség merül fel, az elnök döntésho-
zatal előtt a határozatképességről meggyőződik, ezt a jegy-
zőkönyvben rögzíteni kell.
(4) Határozatképtelen ülés esetén a Polgármester a rend-
kívüli ülés összehívásának szabályai szerint köteles intéz-
kedni.”

14. § A Rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe  
a következő rendelkezés lép:

„(3) A munkatervet minden év január 31-ig a polgármester 
terjeszti elő, – előkészítéséhez javaslatot kér: 
a) a képviselőktől és a képviselőcsoportoktól,
b) a bizottságoktól,
c) a jegyzőtől,
d) a kisebbségi önkormányzatoktól,
e) az országgyűlési képviselőtől,
f)  a városi érdekegyeztető tanács, munkaadói és munkavál-

lalói érdekközösségek képviselőitől,
g) a rendőrkapitányságtól,
h) az Érden közszolgáltatást végző szervektől,
i) az önkormányzati intézmények vezetőitől, 
j)  az önkormányzati részesedéssel működő vállalkozások, 

gazdasági társaságok vezetőitől,
k)  a Közgyűléssel, vagy szerveivel feladatátvállalási megál-

lapodást kötött egyéb szervektől.”

15. § A Rendelet 27. §-a helyébe a következő  
rendelkezés lép:  

„27. § (1) A Közgyűlés munkaterv szerinti ülésének napi-
rendjére – a meghívóban – az elnök tesz javaslatot, mely-
nek alapján a napirendet a testület egyszerű szótöbbséggel 
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés elnöke köteles az SZMSZ-ben meghatá-
rozott módon az ülés napirendjére felvenni:
a) az előterjesztéseket, 
b) a sürgős előterjesztéseket,
(3) A napirendi pont előterjesztője lehet:
a) a polgármester;
 a települési képviselő;
 a Közgyűlés bizottsága;
 a jegyző;
 a településrészi önkormányzat;
 a helyi kisebbségi önkormányzat; 
 a képviselőcsoport;
 a városi főépítész.
(4) A napirendi pontokat, és tárgyalásuk sorrendjét az 
alábbiak szerint kell meghatározni:

jelentés a lejárt határidejű határozatokról,
tájékoztatók
rendeletalkotást igénylő javaslat,
határozatot igénylő javaslat,
beszámolók,
interpelláció
kérdés
egyebek

(5) A tájékoztató kivételesen szóbeli is lehet.
(6) Fenti sorrendtől indokolt esetben, különösen külső 
meghívottak jelenléte érdekében el lehet térni.”

16. § A Rendelet 28. § helyébe a következő  
rendelkezés lép:

 
„28. § (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, 
vagy a 27. § (3) bekezdésében felsorolt előterjesztők által 
előzetesen javasolt
a) rendeletalkotást igénylő javaslatok,
b) határozatot igénylő javaslatok.
(2) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a)  a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemu-

tatását;
b)  az előzményeket, s különösen a témában hozott korábbi 

testületi döntéseket;
c)  a jogszabályi kereteket;
d)  több döntési változat esetén az egyes változatok mellett 

és ellen szóló érveket, valamint várható következménye-
iket;

e)  a rendeletalkotási, vagy határozati javaslatot;
f)  és szükség szerint a felelős és a határidő megjelölését;
g) mellékelve a bizottság állásfoglalását.”
(3) Az előterjesztés csak az érintett bizottság(ok) vélemé-
nyének ismeretében tűzhető napirendre. Bizottsági véle-
mény hiányában az előterjesztést csak sürgős, rendkívül 
indokolt esetben lehet az ülés napirendjére felvenni.
(4) Az írásos előterjesztések tartalmi, formai követelmé-
nyeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetését érintő kötelezettség-
vállalás fedezetét az előterjesztésben meg kell jelölni.
(6) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatást a Közgyűlés tudomásul veszi. Amennyiben a 
testület nem ért egyet valamely intézkedéssel, a végrehajtás 
módjával, döntését határozatba foglalja.
(7) A Közgyűlés ülésén csak rendkívüli esetben, az el-
nök indokolása mellett  lehet bármilyen írásos anyagot a 
képviselőknek – helyszínen – kiosztani. Amennyiben az 
előterjesztés, illetve a 29. § szerinti sürgős előterjesztés az 
ülés napján kerül kiosztásra, úgy annak vitáját megelőzően 
a levezető elnök – a képviselőcsoport vezetőjének kérésére 
– köteles legalább 10 perces olvasási szünetet elrendelni. 
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(8) Az előterjesztő a vita – 24. §-ban meghatározottak sze-
rinti – lezárásáig az előterjesztést bármikor visszavonhatja.
(9) Az elnök, a képviselőcsoport vezérszónoka, vagy 
bármely képviselő javasolhatja a napirendi pont tár-
gyalásának elnapolását. 
(10) Ha az elnapolással az előterjesztő nem ért egyet, 
akkor a napirendi pont elnapolásáról a Közgyűlés 
ügyrendi javaslatként határoz.”

17. § (1) A Rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(1) Sürgős előterjesztést a polgármester, a települési 
képviselő és a jegyző tehet.”
(2) A rendelet 29. § (4) bekezdésében a „28. § (3), 
(4) és (5)” szövegrésze helyébe a „28. § (2), (3) és (4)” 
szöveg lép.

18. § (1) A Rendelet 30. § (4), (5) és (6) bekezdésé-
nek helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az interpellációt a Közgyűlés az Egyebek napi-
rendi pont megtárgyalását megelőző, „kérdések” tár-
gyalása előtt tárgyalja. Amennyiben a képviselő az 
interpellációt szóban is elő kívánja adni, erre 3 perc 
áll rendelkezésére.”
(5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az 
interpelláló nyilatkozik. Ennek során maximum 1 
perc időtartamban indokolhatja, hogy a választ miért 
fogadta el vagy miért nem. Amennyiben az interpel-
láló a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a 
Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
A hozzászólás időtartamának lejártára a szavazógép 
először figyelmeztet, majd  automatikusan kikapcsol.  
(6) A Közgyűlés az interpellációra adott válasz eluta-
sítása esetén vizsgálatot rendel el, melynek lefolytatá-
sával megbízhatja az interpelláló képviselő bevonásá-
val a polgármestert,  vagy az illetékes bizottságot is, a 
polgármester interpellálása esetén az illetékes bizott-
ságot.”
(2) A rendelet 30. §-a kiegészül a következő (8) és (9) 
bekezdésekkel:
„(8) Amennyiben az interpelláció megtárgyalásánál 
az interpelláló képviselő nincs jelen, a távollévő kép-
viselő által benyújtott interpelláció nem tárgyalható 
meg, interpellációját a soron következő munkaterv 
szerinti ülésen napirendre kell tűzni.
(9) A interpellációra adott válasz Közgyűlés általi 
ismételt el nem fogadás esetén a polgármester javas-
latára a Közgyűlés dönt az interpelláló által felvetett 
kérdés lezárásának módjáról.”

19. §  A Rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„31. § (1) A települési képviselő a testületi ülésen a polgár-
mesterhez, alpolgármesterekhez, valamint a jegyzőhöz, 
a bizottságok elnökeihez, valamint a tanácsnokhoz a fel-
adatkörükhöz tartozó ügyben a napirendi pontok tárgya-
lását az esetleges interpellációkat követően kérdést tehet 
fel. A kérdés tárgyalására az interpellációra vonatkozó sza-
bályokat kell alkalmazni.”

20. § A Rendelet 33. §-át megelőző cím, és a 33. § 
helyébe a következő rendelkezés lép:

  
„Bizottsági állásfoglalás

33. § (1) A Közgyűlés bizottsága a rendeletalkotási, és a 
határozati javaslathoz – az ezekhez benyújtott módosító 
javaslatokat is értékelő – javaslatot tartalmazó állásfogla-
lást nyújthat be a Közgyűlésnek. Az állásfoglalás az Edtr 
rendszer lezárásáig rögzíthető.
(2) Amennyiben a bizottság tagja kéri, az állásfoglaláshoz 
kapcsolódóan szerepeltetni kell a kisebbségi véleményt is.”

21. § A Rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe  
a következő rendelkezés lép:

„34. § (1) Az SZMSZ 13. §-ában megjelölt rendkívüli 
ülésen csak a 29. § szerint előterjesztett, és a Közgyűlés 
által napirendre vett sürgős előterjesztés tárgyalható.”

22. § A Rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe  
a következő rendelkezés lép:

„(2) A megválasztott képviselők több mint felének igen 
szavazata (minősített többség) szükséges:
a)  a Közgyűlés szervezetének kialakításához, működésé-

nek meghatározásához, továbbá a törvény által hatás-
körébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz 
(ötv.10.§ (1) bekezdés b) pont);

b)  önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, ér-
dekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz (ötv. 10.§ 
(1) bekezdés e) pont);

c)  közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétel-
éhez, átadásához (ötv. 10.§ (1) bekezdés d) pont);

d)  külföldi önkormányzattal való együttműködési meg-
állapodás megkötéséhez, nemzetközi önkormányzati 
szervezethez való csatlakozáshoz (ötv. 10.§ (1) bekez-
dés f) pont);

e)  intézményalapítás eldöntéséhez (ötv. 10.§ (1) bekezdés 
g) pont);
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f)  rendeletalkotáshoz (ötv. 10. § (1) bekezdés a) pont);
g)  zárt ülés elrendeléséhez (ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pont);
h)  a képviselő kizárásához (ötv. 14.§ (2) bekezdés);
i)  a Közgyűlés önfeloszlatásának kimondásához (ötv. 18.§ 

(3) bekezdés);
j)  kereset benyújtásához a polgármester ellen, tisztségének 

megszüntetése érdekében (ötv. 33/B.§ (1) bekezdés);
k)  a Közgyűlés hatáskörének átruházásához;
l)  az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatáro-

zott hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz, valamint az 
önkormányzat költségvetési rendeletében, és az önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet-
ben meghatározott értékű, megterheléséhez  (ötv. 10. § 
(1) bekezdés d) pont);

m)  emlékmű állításhoz;
n)  a díjak, kitüntetések adományozásának elfogadásához.”

23. § A rendelet 39. §-a helyébe a következő  
rendelkezés lép:

„39. § (1) A szavazás nyílt vagy titkos. 
(2) Választás, kinevezés, megbízás esetén a szavazás titko-
san történik. Amennyiben több jelölt van, a jelöltek sor-
rendjére a hatáskörrel rendelkező bizottság tesz javaslatot.”
(3) A szavazás eredményét az elnök állapítja meg.  
(4) Amennyiben a szavazás eredményével összefüggésben 
kétség merül fel, a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt az 
újra szavazásról.”

24. § A Rendelet 40. § (1) és (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„40. § (1) Nyílt szavazás esetén a polgármester, bármelyik 
képviselő, vagy a képviselőcsoport vezérszónoka a sza-
vazás megkezdése előtt név szerinti szavazást kezdemé-
nyezhet. Ez esetben név szerinti szavazást kell elrendelni.

(2) A név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrend-
ben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők „igen”, 
„nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak, melyet a 
számítógép-kezelő rögzít a gépben. A számítógépes szava-
zás kivonatát a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.”

25. § A Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„41. § (1) A Közgyűlés titkos szavazást tart választás, ki-
nevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visz-
szavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi, valamint  ösz-

szeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor.
(2) A Közgyűlés a polgármester, bármely települési képvi-
selő, vagy a képviselőcsoport vezérszónoka kezdeményezé-
sére titkos szavazást tarthat az önkormányzat vagyonával 
való rendelkezés, és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, 
ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 
(3) A (2) bekezdés esetén a titkos szavazás elrendeléséről a 
Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel  dönt.”

26. § A Rendelet 42. § (4) és (6) bekezdésének helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„(4) A közmeghallgatás időpontját, helyét, és témáját az 
esemény előtt az Érdi Újságban, és az önkormányzat hi-
vatalos honlapján közzé kell tenni.
(6) Azoknak a lakossági fórumoknak a helyét és időpont-
ját, amelyek a lakosság tájékoztatását és döntéshozatalba 
történő előzetes bevonását szolgálhatják, az esemény előtt 
az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.”

27. § (1) A Rendelet 43. §-ában a „CD lemezre” szö-
vegrész helyébe az „adathordozó lemezre”  

szövegrész lép.

(2) Hatályát veszti a rendelet 43. §-ából az „és a következő 
ciklus végéig meg kell őrizni” szövegrész.

28. § A Rendelet 44. § (4), (5) és (6) bekezdésének 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá. 
Egyidejűleg a jegyző gondoskodik a végrehajtásban érintet-
tek értesítéséről.  A jegyzőkönyvnek a törvényességi ellen-
őrzésért felelős szerv vezetője részére történő megküldéséről 
– az ülést követő 15 napon belül – a jegyző gondoskodik.
(5) A jegyzőkönyv egy eredeti példányát mellékleteivel 
együtt a hivatal kezeli, évente bekötteti és megőrzi, továbbá 
a jegyzőkönyv másolati példányát folyamatosan megküldi 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtárnak. 
(6) A Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv megtekin-
tésének, és a hanganyag meghallgatásának lehetőségét a 
jegyző biztosítja. A jegyzőkönyv teljes vagy részleges sok-
szorosításának költségét, valamint a hanganyag másolását 
meg kell téríteni.”

29. § (1) A Rendelet 45. § (1) bekezdésének a) pontjá-
ban az „a)-e) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a)-b) 

pontjaiban” szöveg lép.

(2) A rendelet 45. § (2) bekezdésének helyébe a következő 
rendelkezés lép:



ÉrdI KöZlöNy

14

I. ÉVFolyAM 1.SZáM

„(2) A honlapon való közzétételről a jegyző gondoskodik.”

30. § A Rendelet 47. § (6) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(6) rendelet-tervezettel kapcsolatos érdemi módosító 
indítványt írásban, szövegszerű javaslattal az ülést meg-
előző napon 12.00 óráig írásban lehet a polgármesterhez 
benyújtani. A módosító indítványt legkésőbb az ülést 
megelőző nap 16.00 óráig rögzíteni kell az Edtr rend-
szerben.”

31. § A Rendelet 48. §-a helyébe a következő 
 rendelkezés lép:

„48. § Az elfogadott rendelet hiteles szövegét a jegyző szer-
keszti és gondoskodik a kihirdetésről. A hatálybalépés ide-
jét a rendeletben kell meghatározni. A rendelet kihirdetése 
az Érdi Közlönyben történik.”

32. § A Rendelet 49. § (4) és (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(4) A jegyző a Közgyűlés rendeleteiről és határozatairól 
naprakész nyilvántartást vezet, amely a következő adato-
kat tartalmazza:
a)  a rendelet / határozat számát, címét / tárgyát, 
b)  a felelős szerv megjelölését (határozat tartalma és a hiva-

tal szervezeti egysége szerint), 
c)  a végrehajtás határidejét,
d)  a beszámolást a végrehajtás eredményéről,
e)  a végrehajtás esetleges elmaradásának okát, javaslatot a 

módosításra, kiegészítésre.
(5) A határozatokat az Érdi Közlönyben közzé kell tenni.”

33. § A Rendelet 50. § (3) bekezdésének a) pontjában 
a „részt vehet” szövegrész helyébe a „részt vesz”  

szövegrész lép.

34. § (1) A Rendelet 53. § (1) és (2) bekezdésében a 
„vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenségi  
Bizottság” szövegrész helyébe a „hatáskörrel  

rendelkező bizottság” szövegrész lép.

(2) A rendelet 53. § (4) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„(4) A vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenségi eljárásra 
hatáskörrel rendelkező bizottság feladat- és a hatáskörét a 
2. sz. melléklet tartalmazza.”
35. § A rendelet 54. § (2) bekezdésében a „javaslattal” szö-
vegrész helyébe az „állásfoglalással” szövegrész lép.

36. § A Rendelet 57. § (8)-(12) bekezdései helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:

„(8) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melynek  elké-
szítéséről a jegyző gondoskodik. A bizottság jegyzőkönyv-
ét – amely a bizottsági tag kérésére a kisebbségi véleményt 
is tartalmazza – a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető 
írja alá. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
(9) A jegyzőkönyvet, mely az átruházott hatáskörben 
hozott határozatokat, és állásfoglalásokat, valamint ezek  
vitáját tömören, napirendi pontonként tartalmazza, a tör-
vényességi ellenőrzésért felelős szerv vezetője részére – az 
ülést követő 15 napon belül – a jegyző megküldi.
(10) A bizottság átruházott hatáskörben hozott határoza-
tairól a jegyző nyilvántartás vezet.
(11) Az átruházott önkormányzati hatósági ügyben hozott 
határozatnak alaki és tartalmi szempontból a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXl. törvény 72. §-ában előírt követelmé-
nyeknek meg kell felelnie. A határozatot a bizottság elnöke 
(akadályoztatása esetén az elnök-helyettes) írja alá. 
(12) A bizottság elnöke a bizottság döntéseinek végrehaj-
tásáról köteles beszámolni a bizottságnak. A bizottságok 
tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek.”

37. § A Rendelet 58. § (3) bekezdésének f ) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) működési rendjéről szabályzatot készít,”

38. § (1) A Rendelet 61. § (2) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(2) A polgármester feladatai különösen:
a) a Közgyűlés működésével kapcsolatban:
aa)  összehívja és vezeti a Közgyűlés ülését,
ab)  segíti a települési képviselők, és a bizottságok munkáját,
ac)  képviseli a Közgyűlést, gyakorolja a Közgyűlés által rá-

ruházott hatásköröket,
ad)  biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, 

széles körű nyilvánosságát,
ae)  együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen 

a lakosság önszerveződő közösségeivel.
af)  rendszeresen ügyfélfogadást tart.
b) a bizottságok működésével kapcsolatban:
ba)  kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottság összehí-

vását; 
bb)  felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, 

ha az ellentétes a Közgyűlés határozatával, vagy sérti 
az önkormányzat érdekeit. E döntésről a Közgyűlés a 
következő ülésén határoz;
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bc)  személyes érintettség esetén dönt a szavazásból történő 
kizárásról, ha az ügy a bizottság elnökét, vagy hozzá-
tartozóját személyesen érinti a bizottsági döntéshoza-
talnál.”

(2) A rendelet 61. § (3) bekezdésének f) pontjában a „poli-
tikai” szövegrész helyébe a „polgármesteri” szövegrész lép.

39. § A Rendelet 62. § (2) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(2) A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a polgármester 
illetményének megállapításával, jutalmazásával és költség-
térítésével, összefüggő döntéseket előkészíti, és a szabadsá-
gát jóváhagyja. A polgármester részére a Polgármesteri Hi-
vatal köztisztviselőinek juttatásairól, támogatásairól szóló 
rendeletben biztosított juttatások odaítéléséről a Pénzügyi 
és Költségvetési Bizottság dönt.”

40. § A Rendelet 64. § (2) bekezdésének d) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet az ülést követő 
15 napon belül köteles megküldeni  a törvényességi ellen-
őrzésért felelős szerv vezetőjének;”

41. § Hatályát veszti a Rendelet 66. § (1) bekezdéséből 
az „a polgármester és” szövegrész.

42. § (1) A Rendelet 70. § (1) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére az 
ötv-ben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvényben, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
szóló 193/2003.(XI.26.) Kormányrendeletben, az állam-
háztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) 
Kormányrendeletben meghatározott szabályok az irány-
adók.”
(2) Hatályát veszti a rendelet 70. § (3) bekezdése.

43. § A Rendelet 71. §-a helyébe  
a következő rendelkezés lép:

„71. § (1) Az önkormányzat hetilapja az Érdi Újság, mely-
nek megjelentetésével a Közgyűlés eleget tesz tájékoztatási 
kötelezettségének, illetve a kulturális javak védelméről és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXl. évi törvény 76-
77. §-aiban előírt kötelezettségeinek. 
(2) A lap alapítója Érd Város önkormányzata, kiadóját az 
alapító közbeszerzési eljárás útján választja ki.

(3) A lap a kiadások költségeinek csökkentése érdekében 
fizetett hirdetéseket is közölhet, a hirdetési tevékenység 
szervezése a szerkesztőség feladata.
(4) Az önkormányzati lap működését a felelős szerkesztő 
irányítja, akinek személyéről alapítói jogkörében eljárva a 
Közgyűlés dönt. A felelős szerkesztő személyére vonatko-
zó javaslatot a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé, amely 
arról minősített többséggel határoz. A felelős szerkesztővel 
a Közgyűlés felhatalmazása alapján a polgármester megbí-
zási szerződést köt.”

44. § A Rendelet 74. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„74. § (1) Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének 
átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől szá-
mított 30 napon belül – a helyi önkormányzati képviselők 
jogállásának egyes kérdéseiről szóló, 2000. évi XCVI. törvény 
melléklete szerinti – vagyonnyilatkozatot köteles tenni.”

45. § (1) A Rendelet 75. §-ában,  
a 76. § (2) bekezdésében, továbbá a 77. § (1) és (2) 

bekezdésében a „vagyonnyilatkozati és  
összeférhetetlenségi Bizottság” szövegrész helyébe a 

„hatáskörrel rendelkező bizottság” 
 szövegrész lép.

(2) Hatályát veszti a rendelet 77. § (3) és (4) bekezdése.

46. § A Rendelet 8. számú mellékletét képező Érd  
Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatal  

Ügyrendjének II. fejezet 1.1. pontja helyébe  
a következő rendelkezés lép:

„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi lXV. törvény 
38.§ (1) bekezdése alapján a képviselőtestület egységes hi-
vatalt hozott létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – az 
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kap-
csolatos feladatok ellátására.
A Polgármester a Közgyűlés döntései szerint a saját ön-
kormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. A Hivatal 
vezetője a Jegyző.”

47. § A Rendelet 8. számú mellékletét képező Érd Me-
gyei Jogú város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 

II. fejezete új 1.4. ponttal egészül ki:

„ 1.4. A Hivatal Alapító okiratát a képviselő-testület a 
8/1990. (X. 29.) öK.  számú határozatával, 1990. október 
29-én, a fogadta el.”
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48. § A Rendelet 8. számú mellékletét képező Érd Me-
gyei Jogú város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 

III. fejezete új, 1.5. ponttal egészül ki:

„ 1.5. A Hivatal szervezeti ábrája az Ügyrend függelékét 
képezi.”

49. § A Rendelet 8. számú mellékletét képező Érd Me-
gyei Jogú város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének 

III. fejezete új, 3. ponttal egészül ki:

„ 3. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét az Ügyrend 
Közszolgálati Szabályzat című függeléke tartalmazza.

50. § A Rendelet 8. számú mellékletét képező Érd Me-
gyei Jogú város Polgármesteri Hivatal Ügyrendje vII. 
fejezet 3. pontja az alábbi új szövegrésszel egészül ki:

„… A szervezeti egységek munkatársainak részletes fel-
adatait a munkaköri leírásuk tartalmazza,  amely személyi 
anyag részét képezi.” 

51. § A Rendelet 8. számú mellékletét képező Érd Me-
gyei Jogú város Polgármesteri Hivatal Ügyrendje új 

vII/A fejezettel és a hozzá tartozó címmel egészül ki:

„vII/A

A Hivatal tevékenysége

1. a Hivatal által ellátandó és a szakfeladatrend sze-
rint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt 
alaptevékenységek Érd megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalának alapító okirata alapján az alábbiak:

A Hivatal jogszabályban meghatározott alaptevékenysége 
szakágazati besorolás szerint:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistér-
ségi társulások igazgatási tevékenysége

1.2. A Hivatal alaptevékenysége szakfeladatrend 
szerint:

370000  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381101  Települési hulladék összetevőinak válogatása, el-

különített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103  Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjté-

se, szállítása, átrakása
381104  Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása

390002  Felszíni víz szennyeződésmentesítése
412000  lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
522110  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartá-

sa
611020  Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós 

rendszerek üzemeltetése
682001  lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750000 állat-egészségügyi ellátás
813000 Zöldterület-kezelés
841112 önkormányzati jogalkotás
841114  országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenység
841115  önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsoló-

dó tevékenység
841116  országos, települési és területi kisebbségi önkor-

mányzati választáshoz kapcsolódó tevékenység
841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcso-

lódó tevékenység
841118  országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó te-

vékenység
841126  önkormányzatok és többcélú kistérségi társulá-

sok igazgatási tevékenysége
841127  Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége
841401  önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak le-

bonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403  Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
841901  önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolása
841902 Központi költségvetési befizetések
842421 Közterület rendjének fenntartása
842532  A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842541  ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenysé-

gek
842542  Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és 

belvízvédelem)
842543  Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (ki-

véve ár- és belvíz esetén)
882111 rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113  lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 ápolási díj alanyi jogon
882116 ápolási díj méltányossági alapon
882117 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 átmeneti segély
882123 Temetési segély
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882124  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889935 otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartási díj megelőlegezése
889943  Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
A Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok 
felsorolását a Helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és 
hatásköri jegyzéke tartalmazza.”

52. § A Rendelet 2. számú függeléke, a polgármester 
önkormányzati rendeletben meghatározott feladat- és 

hatásköreiről a következőkkel egészül ki:

„Gyakorolja az egyedi jellegű forgalomszabályozási hatás-
köröket, az alábbiak kivételével: övezeti jellegű forgalom-

szabályozás, lakott területek kijelölése, forgalomirányító 
fényjelző készülékek létesítése, gyalogos-átkelőhelyek 
létesítése, kerékpáros forgalmi sáv kijelölése, tömegköz-
lekedési járatok megállóhelyeinek kijelölése, koncentrált 
rakodóhelyek kijelölése”

53. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép 
hatályba.

dr. Szabolcs Mária, jegyző
T. Mészáros András, polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. március 24-ei ülésén.

záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. március 25.

dr. Szabolcs Mária s.k, jegyző

ÉRD MegyeI Jogú váRos  
közgyűlÉse
24/2011. (iii.25.) 

önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Érd Megyei Jogú Város önkormányzatának Közgyű-
lése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi lXV. 
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének e) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:

1. általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. választópolgár: aki a Magyar Köztársaság Alkotmányá-
ról szóló 1949. évi XX. törvény 70. § (2) és (3) bekezdése 
értelmében választójoggal rendelkezik;
2. lakóhely: az 1997. évi C. törvény 149 § q) pontjában fog-
lalt meghatározás szerinti lakcím.
2. § (1) A helyi népszavazás  a város választópolgárainak 
közössége által helyi érdekű ügyben hozott önkormány-

zati döntés.
(2) A népi kezdeményezés meghatározott számú válasz-
tópolgár kérése a Képviselő-testülethez a testület hatás-
körébe tartozó ügy eldöntésére.
3. § (1) A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indít-
ványozása érdekében minden – a  helyi önkormányzati 
választáson választójoggal rendelkező – választópolgár 
jogosult aláírásokat gyűjteni, illetve aláírásgyűjtés céljából 
szervezőmunkát végezni. 
(2) Aláírásgyűjtés céljára közreműködőként sem szervez-
hető be kiskorú személy, illetve aki a helyi önkormányzati 
választáson választójoggal nem rendelkezik.

2. A helyi népszavazás

4. § (1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdemé-
nyezheti az ötv. 47. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felso-
roltakon túlmenően a város választópolgárainak 10 %-a.
(2) A Közgyűlés köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha 
azt az (1) bekezdésben meghatározott számú választópol-
gár kezdeményezte. 
5. § A joszabályi feltételekenek megfelelő aláírásgyűjtő ívet 
a választási iroda vezetője hitelesíti: az aláírásgyűjtő íven 
feltünteti a rendelet alapján szükséges aláírások számát, 
saját kezű aláírását és a hivatalos bélyegző lenyomatát.

4
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6. § (1) A polgármester az aláírásgyűjtő íveket az átvételtől 
számított 3 napon belül átadja a Helyi Választási Bizott-
ságnak.
(2) A Helyi Választási Bizottság – a választási iroda közre-
működésével – gondoskodik az aláírások ellenőrzéséről, a 
választási eljárásról szóló törvény 119. § (1) bekezdésében, 
valamint 136. § (1) bekezdésében leírtak szerint. 
7. § (1) A helyi népszavazás elrendeléséhez – az ötv. 46. 
§ (1) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a megvá-
lasztott képviselők több mint a felének igen szavazata 
szükséges.
(2) A helyi népszavazás kiírását tárgyaló közgyűlésre az 
aláírás gyűjtők képviselőjét (képviselőit) tanácskozási jog-
gal meg kell hívni.
(3) A helyi népszavazás kitűzésekor a Közgyűlés meg-
határozza, hogy a népszavazásra feltett kérdés kapcsán a 
döntésnél figyelembe veendő tényekről, körülményekről, a 
mellette és ellene szóló érvekről milyen formában, milyen 
fórumokon történik a választópolgárok tájékoztatása.
8. § A helyi népszavazást a helyi önkormányzati képviselők 
választására kialakított szavazókörökben kell lefolytatni.
9. § A népszavazáson eldöntendő kérdést úgy kell megfo-
galmazni, hogy arra a választópolgár egyértelműen tudjon 
válaszolni.
10. §  (1) A népszavazás eredményét a Helyi Választási 
Bizottság teszi közzé a helyi írott és elektronikus média 
útján.
(2) A Közgyűlés a népszavazást követő 30 napon belül ha-
tározatba foglalja a népszavazás eredményét.
11. § A helyi népszavazás lebonyolításának költségei az ön-
kormányzat költségvetését terhelik.

3. A népi kezdeményezés

12. § A népi kezdeményezés benyújtásához a választópol-
gárok legalább 5 %-ának indítványa szükséges.
13. §  Az aláírásgyűjtésre és a gyűjtőívek hitelesítésére, és 
az aláírások ellenőrzésére vonatkozóan a helyi népszava-
zásnál leírtakat kell alkalmazni.
14. § A népi kezdeményezés során pontosan és egyértel-
műen kell meghatározni a döntésre javasolt ügyet.
15. § (1) Az ellenőrzési eljárás eredményessége esetén a 
Közgyűlés: 

a) az adott ülésén megtárgyalja a népi kezdeményezés út-
ján elé terjesztett ügyet; vagy
b) kijelöli a népi kezdeményezés tárgyalásra történő elő-
készítésére az illetékes állandó bizottságot, illetve eseti bi-
zottságot hoz létre, és részére határidőt állapít meg. 
(2) A Közgyűlés a népi kezdeményezés tárgyalásáról leg-
közelebbi ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül határo-
zattal dönt.
(3) A népi kezdeményezés tárgyalására a kezdeményezők 
képviselőit tanácsozási joggal meg kell hívni. 
(4) A népi kezdeményezés eredményéről a Közgyűlés a 
lakosságot a helyi írott és elektronikus média útján tájé-
koztatja.

4. egyéb rendelkezések

16. § A rendelet 3. § (1) bekezdésében és 11. §-ában meg-
határozott kezdeményező választópolgárok számát az alá-
írásgyűjtő ív hitelesítésekor a településen a választók nyil-
vántartásában szereplő összes választópolgár számához 
viszonyítva kell megállapítani.
17. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi lXV. törvény, a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. záró rendelkezések
 
18. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
Ezzel egyidejűleg a 48/2005. (XII.16.) öK. számú rende-
let hatályát veszti.

dr. Szabolcs Mária, jegyző
T. Mészáros András, polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. március 24-ei ülésén.

záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. március 25.

dr. Szabolcs Mária s.k, jegyző
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ÉRD MegyeI Jogú váRos  
közgyűlÉse
25/2011. (iii.25.) 

önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulla-
dékkezelési közszolgáltatásról

szóló, 1/2011. (i.28.) KGY. rendelet  
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás-
ról szóló 28/2008. (V.30.) KGy. rendeletét (a továbbiak-
ban rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § A rendelet 1 sz. mellékeltének helyébe jelen rendelet 
melléklete lép.
2. § Jelen rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 

dr. Szabolcs Mária, jegyző
T. Mészáros András, polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. március 24-ei ülésén.

záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. március 25.

dr. Szabolcs Mária s.k, jegyző

MellÉklet

A települési folyékony hulladék szállításának egységnyi közszolgáltatási díja
2011. április 1-jétől

1. A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja Érd Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területének csatornahálózattal el nem látott településrészein
A) lakossági folyékony hulladék esetében: 1.625,-Ft/m3 + áFA
B) gazdálkodó szervezetnél keletkezett folyékony hulladék esetén: 2.495,-Ft/m3 + áFA

2. A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja Érd Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területének csatornahálózattal ellátott településrészein: 
A) lakossági folyékony hulladék esetében: 2.495,-Ft/m3 + áFA 
B) gazdálkodó szervezetnél keletkezett folyékony hulladék esetén: 3.120,-Ft/m3 + áFA

ÉRD MegyeI Jogú váRos  
közgyűlÉse
26/2011. (iii.25.) 

önkormányzati rendelete

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a 
szervezett hulladékkezelési  

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről  
szóló, 23/2005. (Vii.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város önkormányzatának Közgyűlése 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XlIII. törvény 
23. § és 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi lXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:

1. § Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és 
a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló, 23/2005. (VII.1.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 13. § (2) bekezdésének 
utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„…A Szolgáltató a szolgáltatásba bevont minden 
edényzetet saját emblémával megjelöli, és külön díj ellené-
ben köteles elszállítani.” 
2. §  A rendelet 17. § (2) bekezdése a következő f) ponttal 
egészül ki:
(2) Az ingatlantulajdonos alapvető kötelessége, hogy:
…
„f) a Szolgáltató által megküldött azonosító matricát a 

4
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gyűjtőedényzetre, vagy jól látható helyre felragassza.”
3. § A rendelet 19. § (2) bekezdésében a „hétfői napo-
kon” szövegrész helyébe a „szombati napokon” szöveg-
rész lép.
4. § Jelen rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

dr. Szabolcs Mária, jegyző
T. Mészáros András, polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. március 24-ei ülésén.

záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. március 25.

dr. Szabolcs Mária s.k, jegyző

ÉRD MegyeI Jogú váRos  
közgyűlÉse
27/2011. (iii.25.) 

önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról  

szóló 13/2000. (iii.21.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igaz-
gatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92. § (1) és 115. § (9) bekezdésében valamint 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és 147. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi lXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 13/2000. (III.21.) számú önkormányzati rendelet      (to-
vábbiakban: rendelet) 5. § (10) bekezdésében a „Humánpo-
litikai Iroda” szövegrész helyébe a „Humán Iroda” szöveg lép.
2. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 
melléklete lép.
3. § Jelen rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba

dr. Szabolcs Mária, jegyző

T. Mészáros András, polgármester
A Közgyűlés elfogadta a 2011. március 24-ei ülésén.

záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. március 25.

dr. Szabolcs Mária s.k, jegyző

4
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Személyes gondoskodást nyújtó 
ellátás formái

intézményi térítési díj 
összege 

intézményi térítési díj 
összege

Önköltség 

Napi díj Havi díj Ft/fő/nap

Idősek klubja* 
étkezéssel együtt 
csak tartózkodás

945.- Ft/fő 
2.660.-Ft/fő 
1.715.-Ft/fő

étkezés: 947.- Ft
étkezéssel: 3.012.- Ft 
tartózkodás:2.065.-Ft

Személyszállítás 420.- Ft/fő 420.-Ft/fő

Házi segítségnyújtás 
házi gondozási óradíj* 1.250.- Ft/óra

 
1.631.-Ft/óra

 Étkeztetés*  
+ kiszállítás

547.- Ft/adag 
160.- Ft

768.-Ft/adag: étkezés 
160.-Ft/fő: szállítás

Családok átmeneti otthona 
Felnőtt  
Gyermek

1.455.- Ft 
730.- Ft

43.650.-Ft 
21.900.-Ft 3.195.- Ft

Női hajléktalan átmeneti szálló* 375.- Ft 11.250.-Ft 1.658.- Ft

Férfi hajléktalan átmeneti szálló* 375.- Ft 11.250.-Ft 1.658.- Ft

Éjjeli menedékhely* 1.658.- Ft

Idősek otthona* összesen: 3.920.- Ft
117.600.-Ft

működési: 4.657.- Ft 
étkezési: 1.003.- Ft
összes: 5.660.- Ft

Bölcsőde** 413.- Ft/fő 8.673.-Ft 5.236.-Ft

Habilitációs Központ 
Gyermek** 
- étkezés 
- tartózkodás 
- étk.+ tartózkodás
Felnőtt* 
- étkezés 
- tartózkodás 
- étk.+ tartózkodás

592.- Ft/fő 
2.500.- Ft/fő 
3.092.- Ft/fő 
 
945.- Ft/fő 
2.500.-Ft/fő 
3.445.-Ft/fő

étkezés: 947.- Ft 
tartózkodás: 3.591.-Ft/
fő 
étkezéssel: 4.538.-Ft/fő 

Támogató szolgálat 
Szociálisan rászoruló személy 
szállítás  
személyi segítés 
Szociálisan nem rászoruló 
személy szállítás 
személyi segítés

0 
0

 
135.- Ft/fő/km  
1.425.-Ft/óra

133.- Ft/fő/km 
1.424.-Ft/óra

Családsegítő Szolgálat* 214.515.-Ft/nap

Módszertani  
Gyermekjóléti Központ* 216.605.-Ft/nap

Nappali melegedő* 1.628.-Ft/fő/nap

Utcai szociális munka 15.893.-Ft/nap
* önköltség-normatíva = intézményi térítési díj – 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet
** étkezés nyersanyagköltség = intézményi térítési díj – 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet

Gyermekétkeztetés esetén az intézményi térítési díj forintban, a többi ellátásnál 0 vagy 5 forintra kerekítve került megál-
lapításra. Havi intézményi térítési díj megállapításához alkalmazott mutató bentlakásos üzemeltetésű intézménynél 30 
nap, nappali ellátásnál 21 nap.

MellÉklet  
A 27/2011. (III.25.) önkoRMányzAtI RenDeletHez
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ÉRD MegyeI Jogú váRos  
közgyűlÉse
28/2011. (iii.25.) 

önkormányzati rendelete

az Érd Város háziorvosi körzeteiről szóló, 14/2002. 
(Vii.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önálló orvosi te-
vékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján az egészségügyről 
szóló 1997. évi ClIV tv. 152.§ (2) bekezdésében megha-
tározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 

1. § Az Érd Város háziorvosi körzeteiről szóló 14/2002. 
(VII. 22.) számú önkormányzati rendelet (továbbiak-
ban: rendelet) 1. számú mellékletének 9. és 10. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 9. dr. Nery Klaudia Nerymed Kft. 

10. dr. Beta Borbála BETA-MEdICAl Kft”
2. § A rendelet 6. számú mellékletének „Felnőtt házi-
orvosi körzetek” alcím szerinti táblázatának 9. és 10. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. dr. Nery Klaudia Érd, Arany János út 7.
10. dr. Beta Borbála Érd, Arany János út 7.”
3. §  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.

dr. Szabolcs Mária, jegyző

T. Mészáros András, polgármester
A Közgyűlés elfogadta a 2011. március 24-ei ülésén.

záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2011. március 25.

dr. Szabolcs Mária s.k, jegyző

ÉRD MegyeI Jogú váRos  
közgyűlÉse

k I v o n A t

Érd megyei Jogú Város Közgyűlése
2011. március 24-ei üléséről készült jegyzőkönyvéből:

80/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a Közgyűlés 2010. október 14-i alakuló  
ülésével kapcsolatban tett törvényességi észrevétel 

megtárgyalásáról

Érd Megyei Jogú Város önkormányzat Közgyűlése a 
Pest Megyei Kormányhivatal 30PM-480/1/2011. szá-
mon a Közgyűlés 2010. október 14-én megtartott ala-
kuló ülésével kapcsolatban tett törvényességi észrevéte-
lére a következő döntést hozza:

1. A Közgyűlés a 292/2010. (X.14.) KGy. határozatá-
nak 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése T. Mészáros András 

polgármester illetményét a polgármesteri tisztség ellátá-
sának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi lXIV. törvény (Pttv) 3. § 
(2) bekezdése alapján – a köztisztviselők jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében meg-
állapított köztisztviselői illetményalap (38.650,- Ft) és 
a Pttv-ben meghatározott 15,0-ös szorzó szorzataként, 
azaz havi 579.750,- Ft-ban állapítja meg.”
A 292/2010. (X.14.) KGy. határozat jelen módosítással 
nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek.

2. A Közgyűlés a törvényességi észrevétel 2. pontját 
nem fogadja el, álláspontja szerint a polgármester és az 
alpolgármester illetményéről történő szavazáskor a jog-
szabályi előírásoknak megfelelően járt el akkor, amikor 
– figyelemmel az érintettek azon bejelentésére, mely 
szerint a szavazástól önként kívánnak távol maradni – 
nem döntött az érintettek kizárásáról.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Pest Me-
gyei Kormányhivatalt jelen döntéséről a megadott ha-
táridőig tájékoztassa.

Határidő: határozat továbbítására – azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

4



23

ÉrdI KöZlöNy I. ÉVFolyAM 1.SZáM

81/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a folyékony hulladék leürítési díjának biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési folyé-
kony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás tel-
jesítése során a közszolgáltató által az Érd Megyei Jogú 
Város közigazgatási területének csatornahálózattal el 
nem látott településrészeiről a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. Hunyadi János utca telepére beszállított 
lakossági folyékony hulladék leürítési díját a továbbiak-
ban is átvállalja a 2008. június 01. napjától hatályos – 
Fővárosi Csatornázási Művek, Érd Megyei Jogú Város 
önkormányzata, SZIPPANT-HAT Konzorcium kö-
zött létrejött – Megállapodást megerősítve, és az abban 
foglaltakat a megállapodás felmondásáig, illetve meg-
szűnéséig magára nézve kötelezőnek tekinti. 
A Közgyűlés az ehhez szükséges költségvetési fedezetet a 
Megállapodásban rögzített díjmegállapítás szerint a min-
denkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: folyamatosan
Felelős: T. Mészáros András polgármester

82/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

az Érdliget-Kutyavári Településrészi Önkormányzat 
létrehozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 17/2004. (VI. 01.) szá-
mú rendelet 56. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel településrészi önkormányzatot hoz létre, 
melynek
–  elnevezése: Érdligeti-Kutyavári Településrészi ön-

kormányzat
–  területi határa: 6. és 8. választókerületek határán be-

lüli terület, 
–  elnöke: Kopor Tihamér települési képviselő 
–  tagjai:
 Metzger Béláné 
 demjén Attila
 Szűcs lászlóné 
 rusz lászlóné
 Percz Antal
 Tóthné Tas Mária

 Szénásy Zoltán
 Isépy Zoltán

83/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a Tisztviselő és Újtelepi Településrészi Önkormány-
zat létrehozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 17/2004. (VI. 01.) szá-
mú rendelet 56. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel településrészi önkormányzatot hoz létre, 
melynek
–  elnevezése: Tisztviselő és Újtelepi Településrészi ön-

kormányzat
–  területi határa: az 2. és 3. választókerületek határán 

belüli terület,
–  elnöke: Mészáros Mihály települési képviselő 
–  tagjai:
 dózsa György
 Gaál István
 Koporné Benyó Anna
 Mórás Zsolt
 Nyíri lászló
 Pázmándi Gábor

84/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a dombos-Fenyves Parkvárosi Településrészi  
Önkormányzat létrehozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 17/2004. (VI. 01.) szá-
mú rendelet 56. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel településrészi önkormányzatot hoz létre, 
melynek
–  elnevezése: dombos – Fenyves Parkvárosi Település-

részi önkormányzat
–  területi határa: 9. és 12. választókerületek határán 

belüli terület,
–  elnöke: Fülöp Sándorné települési képviselő,
–  tagjai:
 Érczhegyi lajosné
 Füredy lászló
 Földes Ferencné
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 Szabóné Vas lenke
 Auer richárdné
 Haller István
 Macsotay Tibor
 dr. Tamásiné Tóth Marietta

85/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a Tusculanum-Postástelepi Településrészi Önkor-
mányzat létrehozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 17/2004. (VI. 01.) szá-
mú rendelet 56. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel településrészi önkormányzatot hoz létre, 
melynek
–  elnevezése: Tusculanum – Postástelepi Településrészi 

önkormányzat 
–  területi határa: 4. és 7. választókerületek határán be-

lüli terület,
–  elnöke: donkó Ignác települési képviselő,
–  tagjai: 
 Szloboda József
 Nagy Nándorné
 Bada Zoltán
 dr. Buttinger Antal
 Bartal Antal
 Steierleinné Segesdi orsolya
 Csiki Margit
 Simonváros Béla

86/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

az Óváros-Érdligeti Településrészi Önkormányzat 
létrehozásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 17/2004. (VI. 01.) szá-
mú rendelet 56. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel településrészi önkormányzatot hoz létre, 
melynek
–  elnevezése: Óváros – Érdligeti Településrészi önkor-

mányzat 
–  területi határa: 1. és 5. választókerületek határán be-

lüli terület,

–  elnöke: Antunovits Antal települési képviselő,
–  tagjai: 
 Körösi Jánosné
 Bércesi Tibor
 radeczky Andrásné
 Tekauer Norbert
 Tóth Istvánné
 Ba Ferenc
 Vígh Szilvia
 Vékony Józsefné
 Csibrák Csaba
 Martin Norbert

87/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a Parkvárosi Településrészi Önkormányzat létreho-
zásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 17/2004. (VI. 01.) szá-
mú rendelet 56. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel településrészi önkormányzatot hoz létre, 
melynek

–  elnevezése: Parkvárosi Településrészi önkormányzat 
–  területi határa: 10. és 11. választókerületek határán 

belüli terület,
–  elnöke: dr. Veres Judit települési képviselő,
–  tagjai: 
 Tóth lajos
 Kéri Mihály
 Németh Antal
 Veresné Papp Tünde
 Meczner Ferenc
 Balogh Ferenc
 Badics Kálmán
 Füstös Sándor

88/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

Érd megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi 
Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város önkormányzat Közgyűlése jó-
váhagyja Érd Megyei Jogú Város önkormányzatának 
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2011. évi közbeszerzési tervét.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

89/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

Érd megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben a 
2011/2012. tanévben indítható osztályok, valamint 

első osztályok számának meghatározásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012. tan-
évre az általa fenntartott általános iskolákban és közép-
iskolákban az indítható osztályok számát az alábbiak 
szerint határozza meg:

iskolák neve indítható osztályok összesen

Ebből első/
kilencedik 
osztály

Batthyány Általános  
Iskola és Sportiskola

18 3

Bolyai János Általános 
Iskola

28 3

Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium

19 2

Hunyadi Mátyás  
Általános Iskola

15 2

Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola

33 4

Széchenyi István  
Általános Iskola

24 3

Teleki Sámuel Általános 
Iskola

21 3

Móra Ferenc Általános 
Iskola

Külön közgyűlési határozat 
alapján

Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium

4 2

Vörösmarty Mihály  
Gimnázium

24 5

Kós Károly Szakképző 
Iskola

21 5

Összesen: 158 + 49 
középiskolai

20 + 12 

Az indítható osztályok számának módosításáról a Köz-
gyűlés dönt.
Határidő: a határozat közlésére – 2011. március 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

90/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó 
Központ 30/2010 (II.11.) KGy.  határozattal elfogadott 
alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint 
módosítja, és  elfogadja a 2. számú mellékletet képező egy-
séges szerkezetbe foglalt Alapító okiratot. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított 
és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a Köz-
gyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – 2011. március 31. 
Felelős: T. Mészáros András polgármester

91/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

az Érd Ófalu kastélytámfal és pince statikai vizsgála-
táról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu kastély-
támfal és pince statikai vizsgálatára szakértői vélemény ké-
szítését rendeli meg.
A szerződés megkötéséhez szükséges fedezetet – várhatóan 
1.000.000,- Ft-ot – a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szakértői 
vélemény elkészítésével kapcsolatos szerződések, hozzájá-
rulások, nyilatkozatok megkötésére, aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

92/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

tulajdonosi elvi hozzájárulás megadásáról a Százha-
lombattát és Érdet is érintő Sánc-hegyi tanösvény 

kialakításához

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megadja tulajdono-
si elvi hozzájárulását a százhalombattai és érdi területet 
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érintő Sánc-hegyi tanösvény kialakításához az érdi, önkor-
mányzati tulajdonban lévő területek (érintett utak: hrsz: 
25015, 25016, 25060, 25061, 25054/7) vonatkozásában. 
A tanösvény kialakítására a százhalombattai Matrica Mú-
zeum régészeti Alapítványa kíván pályázatot benyújtani a 
Zöld Iránytű Alapítvány által hirdetett pályázati lehetőség 
keretében.
A pályázat benyújtásához anyagi hozzájárulás Érd Megyei 
Jogú Város önkormányzata részéről nem szükséges.

Határidő: 2011. április 12.
Felelős: T. Mészáros András polgármester  

93/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a 3204/3 hrsz-ú ingatlant terhelő beépítési kötele-
zettség módosításáról (SPar) szóló 13/2011.(i.27.) 

KGY határozat visszavonásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2011.(I.27.) 
KGy számú határozatát visszavonja. 

2. Ezzel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az érdi 3204/3 
hrsz-ú, 2 ha 0655 m2 összterületű, az Érd M7 Kft. tulajdo-
nát képező ingatlan megosztásra kerüljön oly módon, hogy 
az ebből kialakuló  3204/6 hrsz-ú, 1 ha 4997m2 nagyságú, 
áruház építésére szánt területre a beépítési kötelezettséget, 
valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat, valamint a  
visszavásárlási jogát 2011. december 31-ig továbbra is fenn-
tartja. 

3. A Közgyűlés a fennmaradó 3204/7 hrsz-ú, 4007 m2 
nagyságú, beépítetlen művelési ágú, és a 3407/8 hrsz-ú, 
1347 m2 nagyságú, út művelési ágú ingatlant, beépítési 
kötelezettség, illetve annak idejére szóló elidegenítési 
és terhelési tilalommal, valamint a visszavásárlási jog-
gal nem kívánja megterhelni. Az Érd M7 Kft. köte-
les a kialakult területet folyamatosan karbantartani, 
a 3204/7 hrsz-ú területet fásítani. Továbbá vállalnia 
kell, hogy ezen a telken az áruház használatbavételi 
engedélyének jogerőre emelkedéséig egy nyilvános ját-
szóteret is kiépít. 

4. Az Érd M7 Kft a kivitelezés megkezdéséig is köteles a tel-
jes területet jó gazda módjára gondozni, melynek részletes 
feltételei a szerződésmódosításban kerülnek meghatározásra.
Határidő: azonnal
Felelős: T. Mészáros András polgármester

94/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a tárnoki rekultivációval kapcsolatban hozott, 
301/2010. (X. 28.) KGY. határozatban foglaltak 

megerősítéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tárnok területén 
lévő hulladéklerakó fenntartásának költségei viselése, vala-
mint a pályázat lebonyolítása tárgyában hozott 301/2010. 
(X.28.) KGy. határozatában foglaltakat megerősíti, egyút-
tal a jelen határozat 1. sz. Mellékletét képező együttműkö-
dési megállapodást jóváhagyja.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tárnok Nagyköz-
ség önkormányzata 251/2010. (XII.16.) számú önkor-
mányzati határozatában foglalt feltételek megállapodásba 
történő beépítését nem fogadja el. 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az együtt-
működési megállapodás további egyeztetéséhez és véglege-
sítéséhez szükséges intézkedések megtételére, tárgyalások 
lefolytatására, valamint a tárgyalások eredményes lefolyta-
tását követően a Tárnok Nagyközség önkormányzatával 
fenti tárgyban megkötendő megállapodás aláírására.

Határidő: folyamatos; határozat továbbítására – 2011. 
március 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

95/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

veszélyes hulladékgyűjtési akciók szervezéséről a 
tavaszi és az őszi időszakban

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakosságnál kelet-
kező veszélyes hulladék begyűjtésére akciót szervez, két 
alkalommal kettő-kettő helyszínre, a tavaszi és az őszi idő-
szakban. 
A begyűjtést lebonyolító vállalkozóval a szerződés megkö-
téséhez szükséges fedezetet –várhatóan 1.000.000,- Ft-ot 
– a város 2011. évi költségvetésében biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozó-
val történő szerződés megkötésére, aláírására.

Határidő: az akciók lebonyolítására – 2011. november 30.
Felelős: T. Mészáros András polgármester
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96/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a Publimont (Europlakát) Kft-vel megkötött szerző-
dés módosítására

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Europlakát Kft.-vel 
– amelynek jogutódja a Publimont Kft. – 2006. 06. 23-án 
megkötött együttműködési megállapodást (a továbbiakban: 
szerződés) módosítja oly módon, hogy a határozat mellék-
letét képező 26 db buszmegálló helyszíne az alapszerződés 
3. számú mellékletéből kivételre kerül. Egyben kinyilvánítja 
az önkormányzat, hogy az alapszerződés 1.2. a) pontjában 
meghatározott kötelezettségének Vállalkozó határidőre, 
eleget tett, és e pontban foglalt kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatban az önkormányzat további igényt, követelést 
nem támaszt, amennyiben a 68/2011.(II.24.) KGy számú 
határozatban foglaltakat vállalkozó maradéktalanul teljesíti.

2. A Közgyűlés a szerződés 5.2. pontját az alábbiak szerint 
módosítja:
„A Vállalkozó átalánydíjat fizet a beépített teljesítmény 
és a számított üzemóra szerint az  óriásplakátok, önálló 
citylightok áramfogyasztási költségeinek 100%-a, valamint 
az utasvárókban elhelyezett citylightok áramfogyasztási 
költségeinek 50%-a után a reklámberendezések közvilágí-
tásra történő csatlakoztatásától kezdődően. 
Fogyasztás számítása:

Beépített 
teljesítmény

Számított 
üzemidő

Számított 
Fogyasztás

Óriásplakát 0,16 KW 333 óra/hó 53,28 Kwh/
hónap

Citylight 0,21 KW 333 óra/hó 69,93 Kwh/
hónap

Az átalánydíj mértéke a számított fogyasztás és az egységár 
szorzata. A reklámberendezések energia felhasználásáért az 
önkormányzat az áramszolgáltató részéről az önkormány-
zat felé számlázott egységárat számolja fel. Az átalánydíj 
csökken a hálózati hiba időszakára eső díjjal. Az önkor-
mányzat minden hónap 5-ig jogosult leszámlázni a Vállal-
kozó felé az őt terhelő átalánydíjat a számlázást megelőző 
pénzügyileg még nem rendezett időszak fogyasztásáról.”
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozatban 
megfogalmazott tartalmú szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András polgármester

97/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

Érd megyei Jogú Város Közbiztonsági  
és Bűnmegelőzési Koncepciójának  

elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határo-
zat mellékletét képező, Érd Megyei Jogú Város Közbiz-
tonsági és Bűnmegelőzési koncepcióját, ezzel egyidejűleg 
visszavonja a 118/2007. (IV. 19.) számú határozatát.

Határidő: határozat továbbítására – március 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

98/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

az „Érd megyei Jogú Város városközponti  
akcióterülete attraktivitásának, valamint  

funkcionális működésének fejlesztése”  
című projekt előrehaladásáról szóló beszámoló  

elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfej-
lesztési és Szolgáltató Kft. szakmai beszámolóját az „Érd 
Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete attrakti-
vitásának, valamint funkcionális működésének fejleszté-
se” című projekt előrehaladásáról elfogadja.

Határidő: a döntés továbbítására – 2011. március 31.
Felelős: T. Mészáros András polgármester

99/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a Vagyongazdálkodási és Beszerzési,  
illetve a Városfejlesztési, műszaki  

és mezőgazdasági Bizottság  
2010. évi tevékenységéről szóló  

beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Vagyon-
gazdálkodási és Beszerzési Bizottság, valamint a Város-
fejlesztési, Műszaki és Mezőgazdasági Bizottság 2010. évi 
tevékenységéről szóló együttes beszámolót.
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100/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a Szociális Gondozó Központ 2010. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város önkormányzat Közgyűlése a Szo-
ciális Gondozó Központ 2010. évi munkájáról készült be-
számolót elfogadja.

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal
Felelős: polgármester

101/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a jegyzői álláshelyre kiírt pályázat elbírálásáról
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jegyzői álláshely 
betöltésére a 70/2011. (II.24.) KGy. határozatával kiírt 
pályázati eljárás eredményeként – a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi lXV. törvény 36. § (1) bekezdésé-
ben, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – 
2011. április 5. napjától határozatlan időre 
dr. Ferencz Dóra Máriát jegyzővé kinevezi.

A Közgyűlés dr. Ferencz dóra Mária illetményét a köztiszt-
viselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény vonatkozó 
rendelkezései szerint 680.000,- Ft összegben állapítja meg.

Határidő: fentiek szerint
Felelős: T. Mészáros András polgármester

102/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

a 2011. évi Érd Közbiztonságért és Tűzbiztonságáért 
díjról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. évben az Érd 
Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért díjat nem kívánja 
odaítélni.

103/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

önkormányzati hatósági ügy – NEM NyIlVáNoS!

104/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

önkormányzati hatósági ügy – NEM NyIlVáNoS!

105/2011. (iii. 24.) KGY.

határozat

önkormányzati hatósági ügy – NEM NyIlVáNoS!

dr. Szabolcs Mária, jegyző
T. Mészáros András, polgármester
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