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figyelembevételével, a munkál-
tató véleményének kikérését 
követően, a bérlő személyéről 
a Városfejlesztési, Üzemeltetési 
és Vagyongazdálkodási Bizottság 
dönt.”
2. § A Rendelet 21. § (1) bekezdé-
se az alábbiak szerint módosul:
„(1) A szociális alapon bérbe 
adott lakások bérleti díjának havi 
mértéke:
a)  összkomfortos lakás 

esetében:   500,- Ft/m2/hó,
b) komfortos lakás esetében 
  350-, Ft/m2/hó,
c)  félkomfortos lakás esetében 

  260,- Ft/m2/hó,
d)  komfort nélküli lakás 

esetében  155,- Ft/m2/hó.

A bérleti díjak értékei nettó 
értékek, melyet 2013. december 
31-éig a mindenkor áfa összege 
terhel.”
3. § A Rendelet 38. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„38. § Az ingatlanforgalmi szak-
értő az értékbecslést az alábbi 
dokumentumok és adatok alap-
ján köteles elkészíteni:
a)  az ingatlan 30 napnál nem 

régebbi tulajdoni lapja,
b)  az ingatlan építési dokumen-

tációja,
c)  az ingatlan műszaki adatai, 

használatba adásának idő-
pontja,

d)  az elvégzett részleges vagy 
teljes felújítás időpontja, 

e)  a várható felújítások időpont-
ja, 

f)  arra vonatkozó nyilatkozat, 
hogy az egyes önkormány-
zati lakásokra vonatkozóan 
milyen korszerűsítési, átala-
kítási engedélyeket adtak, 
visszatérítést, bérbeszámítást 
kapott-e a bérlő.”

4. § A Rendelet az alábbi 40/A. 
§-sal egészül ki:
„(1) Amennyiben a határozatlan 
idejű bérleti szerződéssel ren-
delkező bérlő, az általa bérelt 
lakásra 2011. szeptember 30-ig 
vásárlási szándékát benyújt-
ja, a szerződés megkötésekor 
– egyösszegű vételárrészként 
– háromhavi lakbérének megfe-
lelő összeget kell készpénzben 
megfizetnie.
(2) A jogosult részére az (1) 
bekezdésben foglalt időtar-
tam alatt benyújtott kérelmek 
esetében – kérelmére – legfeljebb 
25 évi részletfizetési kedvez-
mény adható.” 
5. § A Rendelet a következő új 
40/B. §-sal egészül ki:

„40/B. § Az önkormányzat által 
értékesíteni kívánt ingatlanok lis-
táját – a Közgyűlés által határo-
zattal elfogadott – lakáskoncep-
ció tartalmazza. Vásárlási kérel-
met csak a koncepcióban kijelölt 
ingatlanokra lehet benyújtani, az 
értékesítés feltételeiről a vagyon-
rendeletben meghatározott tes-
tület dönt.”
6. § (1) Jelen rendelet 2011. már-
cius 1-jén lép hatályba, és az azt 
követő napon hatályát veszti. 
(2) Jelen rendelet 5. §-ával beik-
tatott 40/B. §-t a folyamatban 
lévő, de még el nem bírált ügyek-
ben is alkalmazni kell. 
(3) Jelen rendelet 5. §-ával beik-
tatott 40/A. § 2011. október 1-jén 
hatályát veszti.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2011. 
február 24‑ei ülésén.

18/2011. (II.25.) 
önkormányzati rendelete

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

rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lése a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 33. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következő-
ket rendeli el: 
1. § A város címerének és zász-
lajának alkotásáról és használa-
táról, valamint az épületek fel-
lobogózásáról és feldíszítéséről 
szóló 36/1997. (XII. 1.) rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 7. § 
(3) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„7. § (3) A kérelem elbírálásának 
határideje 15 nap.”
2. § A Rendelet 9. § (1) bekez-
désében lévő felsorolás utolsó 
pontja g) pontról h) pontra vál-
tozik.
3. § Jelen rendelet kihirdetését 
követő napon lép hatályba, és 
az azt követő napon hatályát 
veszti. 

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2011. 
február 24‑ei ülésén.

19/2011. (II. 25.) 
önkormányzati rendelete

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

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lése a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 33. § (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alkotmány 44/A. § 
(1) bekezdés b) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljár-
va a következőket rendeli el: 
1. § Az Érd város névhasználatá-
ról szóló 4/1994. (II. 25.) rende-
let (a továbbiakban: Rendelet) 
4. § (4) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:
„4. § (4) A kérelem elbírálásá-
nak határideje 15 nap.”
2. § Jelen rendelet kihirdetését 
követő napon lép hatályba, és 
az azt követő napon hatályát 
veszti. 

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2011. 
február 24‑ei ülésén.

20/2011. (III. 10.)
önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város 2011. 
évi költségvetéséről

Az Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
65. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 1. § (6) bekez-
dés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 92. § (13) 
bekezdés a) pontjában biztosí-
tott véleményezési jogkörében 
eljáró Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 
Pénzügyi Bizottsága, valamint a 
helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 92/C. 
§ (2) bekezdésében biztosí-
tott véleményezési jogkörében 
eljáró független könyvvizsgáló 
véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el:

I. Fejezet
1. A rendelet hatálya és cím-
rendje
1. § (1) A rendelet hatálya kiter-
jed a Közgyűlésre és szerveire, 
az önkormányzat fenntartásá-
ban álló intézményekre, a támo-
gatásban részesített magánsze-
mélyekre, egyszemélyes tulajdo-
nú gazdasági társaságaira, jogi 
személyekre és jogi személyi-
séggel nem rendelkező szerve-
zetekre, valamint Érd és Térsége 
Szennyvízelvezetési- és Szenny-
víztisztítási Önkormányzati Tár-
sulásra.
(2) Az önállóan működő és gaz-
dálkodó és az önállóan műkö-
dő költségvetési szervek az 
államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény (további-
akban: Áht.) 67. § (3) bekezdés 
alapján külön-külön alkotnak 
egy-egy címet az alábbiak sze-
rint:
Önállóan működő és gazdálko-
dó költségvetési intézmények 
és a hozzájuk tartozó önállóan 
működő költségvetési intéz-
mények, valamint az önállóan 
működő költségvetési intézmé-
nyekhez tartozó tagintézmé-
nyek:

 1.  Polgármesteri Hivatal 
Érd, Alsó u. 1.

 2.  Vörösmarty Mihály 
Gimnázium 
Érd, Széchenyi tér 1.

 3.  Kós Károly Szakképző 
Iskola 
Érd, Ercsi u. 8.

 4.  Szepes Gyula Művelődési 
Központ 
Érd, Alsó u. 9.

 5.  Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár 
Érd, Hivatalnok u. 14.

 6.  Szociális Gondozó Központ 
Érd, Budai u.14.

 7.  Szakorvosi Rendelőintézet 
Érd, Felső u. 39.

 8.  Érd Megyei Jogú Város 
Hivatásos Tűzoltósága 
Érd, Fehérvári út 79.

 9.  Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény 
Érd, Fehérvári út 69/B.

10.  Intézményi Gondnokság  
Érd, Budai út 14.

Az Intézményi Gondnokság 
önállóan működő intézményei:
10.1.  Intézményi Gondnokság 

saját 
Érd, Budai út 14.

10.2.  Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 
Érd, Fő u. 42.

10.3.  Magyar Földrajzi 
Múzeum 
Érd, Budai út 4.

10.4.1.  Szivárvány Óvoda  
Érd, Bem tér 1.

10.4.2.  Kisfenyves Tagóvoda 
Érd, Erkel u. 4.

10.4.3.  Meseház Tagóvoda 
Érd, Gyula u. 35–37.

10.4.4.   Napsugár Tagóvoda 
Érd, Tárnoki út 58–62.

10.4.5.   Tusculanum Tagóvoda 
Érd, László tér 1.

10.5.1.  Kincses Óvoda  
Érd, Béke tér 1.

10.5.2.  Riminyáki Tagóvoda 
Érd, Riminyáki út 17.

10.5.3.  Kutyavári Tagóvoda 
Érd, Kutyavári út 10.

10.5.4.  Tállya Tagóvoda 
Érd, Tállya u. 3.

10.5.6.  Fácán Tagóvoda 
Érd, Fácán köz 3.

10.5.7.  Harkály Tagóvoda 
Érd, Harkály u. 48.

10.5.8.  Tündérkert Tagóvoda 
Érd, Felső út 51.

10.5.9.  Ófalusi Tagóvoda 
Érd, Fő út 12.

11.  Bolyai János Általános 
Iskola  
Érd, Erzsébet u. 24–32.

 A Bolyai János Általános 
Iskola önállóan működő 
intézményei:
11.1.  Bolyai János Általános 

Iskola saját 
Érd, Erzsébet u. 24–32.

11.2.  Móra Ferenc Általános 
Iskola 
Érd, Holló köz 1.

11.3.  Batthyány Általános 
Iskola és Sportiskola 
Érd, Fácán köz 1.

12.  Széchenyi István Általános 
Iskola,  
Érd, Diósdi u. 95–101.

A Széchenyi István Általános Iskola 
önállóan működő intézménye:
12.1.  Széchenyi István 

Általános Iskola saját 
Érd, Diósdi u. 95–101.

12.2.  Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola 
Érd, Túr u. 5–7.

13.  Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola Érd, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 19–21.

A Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola önállóan 
működő intézményei:
13.1.   Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola saját 
Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 
19–21.

13.2.  Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és Gimnázium 
Érd, Gárdonyi Géza u. 
1/B 

13.3.  Teleki Sámuel Általános 
Iskola 
Érd, Törökbálinti u. 1.

13.4.  Lukin László Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 
Érd, Felső u. 33.

14.  Érd és Térsége 
Szennyvízelvezetési- 
és Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati Társulás 
Érd, Alsó u. 1.

(3) Címet alkotnak továbbá a 
kisebbségi/nemzetiségi önkor-
mányzatok, a támogatások, 
átadott pénzeszközök, a felhal-
mozási kiadások, a tartalékok 
és a finanszírozási kiadások.
(4) A helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködé-
séről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény, valamint az állam-
háztartás működési rendjé-
ről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelelően az Érd és Térsége 
Szennyvízelvezetési- és Szenny-
víztisztítási Önkormányzati 
Társulás a székhely szerinti 
önkormányzaton keresztül tel-
jesíti államháztartási informáci-
ós kötelezettségeit. Ennek meg-
felelően bevételeit és kiadásait 
elkülönítetten és összesítve be 
kell mutatni az önkormányzati 
költségvetésben.

(20/2011. (III. 10.) önkormány‑
zati rendeletet a következő  
számunkban folytatjuk)

közzététel


