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I. RendeletekIII. évfolyam 7. szám – 2013. máRcIus 29. III. évfolyam 7. szám – 2013. máRcIus 29.

1� melléklet a 11/2013� (III�29�) önkormányzati rendelethez
1. a rendelet 1/a. számú mellékletének 14., 15. és 19. háziorvosi körzetre vonatkozó része helyébe az alábbi 
szöveg lép, továbbá a melléklet kiegészül az új. 21. háziorvosi körzet körzetleíró listájával.
 (Lásd külön �pdf dokumentum: haziorvosi_11_2013_mell)

Érd megyeI Jogú Város 
ÖnkormányzaT kÖzgyűlÉse

11/2013. (III.29.) 
önkormányzati rendelete

a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a 
területi védőnői körzetekről

szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önálló orvo-
si tevékenységről szóló 2000� évi II� törvény 2� § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egész-
ségügyről szóló 1997� évi CLIV tv� 152� § (2) bekez-
désében meghatározott feladatkörében eljárva követ-
kezőket rendeli el: 
1. § a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a 
területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) 

önkormányzati rendelet 1/a. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.
2. § a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester 

 helyett

 mecsériné dr. szilágyi erzsébet
 aljegyző

A Közgyűlés elfogadta a 2013. március 28-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2013. március 29.

 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
 aljegyző
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12/2013. (III.29.) 
önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a 
közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. 
(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szo-
ciális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993� 
évi III� törvény 92�§ (1) bekezdés a) pontjában valamint 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997� évi XXXI� törvény 29� §-ában kapott felhatalma-
zás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011� évi CLXXXIX� törvény 13� § (1) bekezdés 8� pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:
1. § a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a 
közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya kiterjed:]
„b) Azon költségvetési szervekre, ahol Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata törvény alapján közétkeztetést biztosít, to-
vábbá az e közétkeztetésben részesülő személyekre.”
2. § a rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„(6) A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév 
szeptember 1. napjától történő felvételhez – a szolgáltatást 
nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani tárgyév márci-
us 1. napjától március 16. napjáig. Az intézmény vezetője a 
benyújtott kérelmekről legkésőbb tárgyév április 30. napjáig 
dönt. A határidőn túl benyújtott kérelmeket az intézmény 
vezetője előjegyzésbe veheti.”
3. § a rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

 „(6)  A fizetendő személyi térítési díj összegét a térítési díj meg-
fizetésére köteles személy a tárgyhó tekintetében előre – kivételt 
képez a bölcsődei, óvodai személyi térítési díj, ahol utólag- a 
költségvetési szerv vezetője által átadott készpénz-átutalási 
megbízáson (csekken), az azon jelzett fizetési határidőig, vagy 
készpénzben az intézmény által kijelölt befizetési napokon, 
vagy átutalással az intézmény által meghatározott időpontig 
köteles megfizetni. A számlázás az intézményektől beérkezett 
adatszolgáltatás alapján a várható étkezési napok figyelembe-
vételével történik. A hiányzások utólag kerülnek jóváírásra.”
4. §  a rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. mel-
léklete lép.
5. § (1) a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 
2013. április 1. napján lép hatályba.
(2) a rendelet 2. §-a 2013. június 1. napján lép hatályba.
6. § Hatályát veszti a rendelet 6. § (6) bekezdése. 
7. § Hatályát veszti a 38/2005. (X.25.) önkormányzati 
rendelet.

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester 

 helyett

 mecsériné dr. szilágyi erzsébet
 aljegyző

A Közgyűlés elfogadta a 2013. március 28-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2013. március 29.

 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k
 aljegyző
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1� melléklet a 12/2013� (IV�29�) önkormányzati rendelethez

személyes gondoskodást 
nyújtó ellátás formái

Intézményi térí-
tési díj összege

Intézményi térí-
tési díj összege

Önköltség

  napi díj Havi díj Étkezés működési
Bölcsődei étkezés 490,- Ft   1�062,- Ft/fő  
Bölcsődei gondozás

2�390,- Ft 50�190,- Ft   4�360,- Ft/fő 
Apró Falva Bölcsőde
Bölcsődei gondozás

1�725,- Ft 36�225,- Ft   3�696,- Ft/fő
Pöttöm Sziget Bölcsőde
         
 Étkeztetés 915,- Ft   872,- Ft 263,- Ft
      Összesen: 1�135,- Ft/fő
+ kiszállítás 170,- Ft   170,- Ft
       
 Házi segítségnyújtás 1�063,- Ft/óra   1�353,- Ft/óra
       
Jelzőrendszeres házi  
segítségnyújtás

0   39�343,- Ft/készülék/év

Támogató szolgálat        
személy szállítás 0        130,- Ft/fő/km
személyi segítés 0   1�390,- Ft/ óra
Idősek klubja      
étkezés 1�500,- Ft/fő   1�501,- Ft/fő
tartózkodás 1�171,- Ft/fő   1�606,- Ft
Személyszállítás 480,- Ft/fő/nap   480,- Ft/fő/nap

Habilitációs Központ        
         
Gyermek        
– étkezés 695,- Ft/fő   1�501,- Ft  
– tartózkodás 2�465,- Ft/fő     3�034,- Ft/fő
         
Felnőtt        
– étkezés 1�500,- Ft/fő   1�501,- Ft  
– tartózkodás 2�465,- Ft/fő     3�857,- Ft/fő
         
Családok átmeneti 
otthona

990,- Ft/fő 29�700,- Ft   2�733,- Ft/fő

Férfi- Női hajléktalan 
átmeneti szálló

390,- Ft 11�700,- Ft   1�675,- Ft/fő

Idősek otthona 3�625,- Ft  108�750,- Ft 1�957,- Ft* 4�176,- Ft 

(A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák)
 
*súlyozott számított átlag a normál és diétás étkezés tényleges igénye alapján

13/2013. (III.29.) 
önkormányzati rendelete

a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról
szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 
sportról szóló 2004� évi I� törvény 55� § (6) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011� évi CLXXXIX� törvény 13� § 
(1) bekezdés 15� pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:
1. § a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásá-
ról szóló 12/2007. (III.26.) számú önkormányzati ren-
delet (továbbiakban: rendelet) 2. § b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya kiterjed]
b) minden, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
működő és érdi székhellyel nyilvántartásba vett, a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 15. §-ában 
meghatározott sportszervezetre;”
2. § a rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
 „3. § Az Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Sportkon-
cepciója alapján az Stv. 55.§ (1) és (3) bekezdésében megha-
tározottakon túl az alábbi feladatokat látja el:
a) segíti a sportrendezvények lebonyolítását,
b) támogatja az olimpiai utánpótlás műhelyek működését,
c) támogatja a városi szabadidős sportversenyeket, eseménye-

ket,
d) lehetőség szerint biztosítja az önkormányzati tulajdonú 

sportlétesítmények kedvezményes használatát,
e) támogatja az érdi székhelyű sportszervezetek működését,
f) lehetőségeihez képest segíti a nemzetközi sportkapcsolato-

kat, versenyeket.”
3. § a rendelet 4. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
 „d) olimpikonok, paralimpikonok támogatása,
 e) kiemelkedő és kiváló utánpótlás- és felnőtt sportolók jutal-
mazása,”
4. § a rendelet 6. §-a valamint az azt megelőző alcím 
helyébe a következő rendelkezés lép:
 „Olimpikonok, paralimpikonok támogatása

6. § (1) Az Önkormányzat anyagilag támogatja az olimpiai 
játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező 
sportolókat, parasportolókat.
(2) A támogatás keretösszegét az Önkormányzat éves költség-
vetési rendeletében határozza meg.
(3) A támogatás iránti kérelmek tárgyévi benyújtásának 
határidejéről a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 
dönt.
(4) A kérelem mellékleteként a támogatást igénylő a tagságá-
ról szóló sportszövetségi igazolást, valamint a sportszakmai 
önéletrajzát köteles csatolni.
(5) A támogatásról az Önkormányzat a sportolóval külön 
támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás el-
számolásának szabályait.
(6) A támogatás iránti kérelmek elbírálásáról a Sport, Ifjúsági 
és Közrendvédelmi Bizottság dönt.
5. § (1) a rendelet 5. § (1) bekezdésében a „sportegyesüle-
teknek” szöveg helyébe a „sportszervezeteknek” szöveg lép.
 (2) a rendelet 5. § (2), (3), és (10) bekezdésében a 
„sportegyesület” szöveg helyébe a „sportszervezet” szö-
veg lép.
6. § a rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. mel-
léklete lép.
7. § e rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. § Hatályát veszti a rendelet 2. § c) d) e) pontja, a 4. 
§ (2) bekezdése és az 5. § (9) bekezdése. 

 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester 

 helyett

 mecsériné dr. szilágyi erzsébet
 aljegyző

A Közgyűlés elfogadta a 2013. március 28-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2013. március 29.

 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
 aljegyző



Érdi Közlöny

16 17

I. RendeletekIII. évfolyam 7. szám – 2013. máRcIus 29. III. évfolyam 7. szám – 2013. máRcIus 29.

1. melléklet a 13/2013. (III.29. ) önkormányzati rendelethez

P á l y á z a T I    F e l H Í V á s

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi sportról és sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007� (III�26�) 
önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a sportszervezetek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, 
illetve célirányos felhasználására�
Pályázat célja: A városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támo-
gatása� 
Pályázatot nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, a sportról szóló 2004� évi I� törvény 
alapján létrehozott, és érdi székhellyel nyilvántartásba vett sportszervezetek, amelyek tevékenységük révén megfelel-
nek a sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007� (III�26�) önkormányzati rendeletben, valamint a 
sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek�
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét,
– a sportolók létszámát,
– a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét), sportszakmai 

adatait,
– a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját,
– az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát,
– a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát,
– az igényelt támogatás nagyságát,
– a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,
– egyéb támogatásokat,
– a 2007� évi CLXXXI� törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról 

szóló nyilatkozatot�
Önkormányzati költségvetési támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely (amennyiben volt ilyen) elszámolt 
az előző évben kapott támogatással, illetve nincs a helyi önkormányzati adóhatóság, valamint a Nemzeti Adó és 
Vámhivatal hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan, az előre meghatározott törlesztő 
részlettel teljesíti� Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által kiállított, hatvan napnál nem régebbi közokirattal, 
vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem régebbi közjegyzői okiratba 
foglalt nyilatkozatával kell igazolnia� 
A sportszervezet köteles éves pénzügyi tervet készíteni, megtervezni az önkormányzati támogatás felhasználásának 
módját, mely összeg más célra nem használható fel�
A pályázathoz csatolni kell a pályázó sportszervezet alapszabályát, a sportban elért eredményeit, a tagok számát és a 
sportban foglalkoztatottak számát� 
A támogatást igénylő sportszervezet önkormányzati tulajdonú ingatlan használata esetén köteles az ingatlan fenntar-
tásával és felújításával kapcsolatos költségeket külön megnevezni és azt igazolni�
Támogatás csak szakosztályonkénti bontásban, feladat meghatározással igényelhető�
Önkormányzati költségvetési támogatás a következőkben meghatározott követelmények teljesítése esetén igényelhető:
Az igénylő:
a) Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja, és az általuk szervezett versenyrendszerben 
szerepel, melyet az adott nemzeti sportszövetség által kiállított igazolással bizonyít,
b) a Sportszövetség működése megfelel a sportról szóló 2004� évi I� törvény, valamint a  sport területén képesítéshez 
kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről  szóló 157/2004� (V� 18�) Korm� rendelet elő-
írásainak�
Előnyt élvez az a pályázó, aki rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvénye-
ken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed�

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a Sport, 
Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság címére zárt borítékban az Ügyfélszolgálaton leadni�
A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága véleményezi és dönt a támogatás 
mértékéről�
A pályázatok benyújtási határideje: 20… év………hó ……nap�  Elbírálás: 30 napon belül�
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14/2013. (III.29.) 
önkormányzati rendelete

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a 
szervezett

hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről

szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 
hulladékról szóló 2012� évi CLXXXV� törvény 88� (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011� évi CLXXXIX� 
törvény 13� § (1) bekezdés 19� pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és 
a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormány-
zati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„3. §  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továb-
biakban: Ht.), valamint jelen rendeletben foglaltak szerint 
biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását. ”
2. § (1) a rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„d) települési hulladék: A Ht. 2. § 43. pontja szerinti hulladék”
 (2) a rendelet 4. § e) pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:
 „e) háztartási hulladék: Ht. 2. § 21. pontja szerinti hulladék”
 (3) a rendelet 4. § h) pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:
 „h) biohulladék: Ht. 2. § 3. pontja szerinti hulladék”
 (4) a rendelet 4. § j) pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:
 „j) hulladékgazdálkodás: A Ht. 2. § 26. pontja szerinti te-
vékenység”
 (5) a rendelet 4. § k) pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„k) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: A Ht. 2. § 27. pont-
ja szerinti tevékenység”
(6) a rendelet 4. § l) pontja helyébe a következő ren-
delkezés lép:
„l) közszolgáltató: A Ht. 2. § 37. pontja szerinti szervezet”
(7) a rendelet 4. § n) és o) pontjában a „szilárd” szö-
vegrész hatályát veszti.
(8) a rendelet 4. §-a következő ponttal egészül ki:
„t) gyűjtőedény: Ht. 2. § 18. pontja szerinti eszköz.”
3. § (1) a rendelet III. Fejezetének címében és az azt 
követő alcímben a „hulladékkezelési” szövegrész helyébe 

a „hulladékgazdálkodási” szöveg lép valamint a „szilárd” 
szövegrész hatályát veszti.
(2) a rendelet 5. §-ában a „települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos helyi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdál-
kodási” szöveg lép.
4. § a rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi ha-
tálya Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás személyi hatálya 
kiterjed a közszolgáltatást végző közszolgáltatóra, továbbá 
a város közigazgatási területén lévő ingatlanok valamennyi 
tulajdonosára, tulajdonosi közösségére, és használójára (to-
vábbiakban: ingatlantulajdonos).”
5. § a rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésé-
nek feladata különösen:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a köz-
szolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási szerződés megkötése,
b) a hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény (átrakó-állomás, 
hulladékudvar, gyűjtősziget) helyének kijelölése, jóváhagyása, 
c) a közszolgáltató számára szükséges információk rendszeres 
biztosítása, ennek keretében az ingatlantulajdonosok lakcím-
változását érintően tárgyév január hónapban a közszolgálta-
tóval a népesség-nyilvántartás adatai alapján az alapadatok 
pontosítása, és legalább negyedévente a változásokról való 
tájékoztatása. 
(2) A Közgyűlés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a hulladékok 
hasznosítása, újrafelhasználása, illetve az ártalmatlanítandó, 
lerakóhelyen elhelyezendő hulladék mennyiségének csökkenté-
se érdekében biztosítja a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, 
kijelöli a gyűjtőszigetek helyét, valamint biztosítja a közterület 
használatát az indokolt mennyiségű szelektív gyűjtőedény ki-
helyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.
(3) A rendelettel összefüggő tevékenység és a rendelet végrehajtá-
sának ellenőrzése Érd Megyei Jogú Város Jegyzőjének feladata.”
6. § a rendelet 8. §-a és az azt megelőző alcím helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„A Közszolgáltató kiválasztása, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
8. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására az 
Önkormányzat a vonatkozó jogszabályokban foglalt engedé-
lyekkel, és minősítéssel rendelkező közszolgáltatóval hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt.  A hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási szerződést az Érdi Újságban, és a 
város honlapján közzé kell tenni.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben 
meg kell határozni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

tárgyát, a szerződés időbeli, és területi hatályát, A közszol-
gáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, a szolgálta-
tás szabályait, a Közszolgáltatóra vonatkozó szabályokat, 
az Önkormányzat kötelességeit, a szerződés megszűnésének 
eseteit, valamint az e rendeletben meghatározott fontosabb  
rendelkezéseket.„
7. § a rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által 
nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és 
a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szol-
gáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást fel-
ajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(3) A közszolgáltatás teljesítésének, valamint a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változás-
ról, annak feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost 
írásban (szórólap útján), a város honlapján, valamint a helyi 
médiában felhívás közzététele útján köteles tájékoztatni. A 
hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, 
útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figye-
lembevételével – a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról 
az ingatlantulajdonosokat – változás esetén is – az előbb em-
lített módon értesíteni. 
(4) Amennyiben települési hulladék – árusító, Szolgáltató vagy 
egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, 
a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély 
birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hul-
ladékának elszállításáról hogyan gondoskodik. Amennyiben 
nem tudja biztosítani a települési hulladék elszállítását, úgy 
köteles igénybe venni az Önkormányzat által szervezett köz-
szolgáltatást.” 
8. § (1) a rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
„(1) A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
kötelezettsége a hulladéknak az ingatlantulajdonos által ki-
helyezett szabvány gyűjtőedényből (kuka) történő gyűjtésére, 
megközelíthetetlenség miatt a Közszolgáltató által rendsze-
resített hulladékzsákban, illetve konténerben, közcélú konté-
nerben kihelyezett, a gyűjtőedényt hulladékzsákot meghaladó 
mennyiségű, a lomtalanítás céljából  kihelyezett hulladék, és 
a biohulladék gyűjtésére, elszállítására, valamint a hulladék-
gyűjtő udvar, és hulladékgyűjtő sziget üzemeltetésére terjed ki.”
(2) a rendelet 11. § (2) bekezdésében a „szemtégyűjtés” 
szövegrész helyébe a „hulladékgyűjtés” a „szemetesszákban” 
szövegrész helyébe a „hulladékzsákban” szöveg lép.
9. §  (1) a rendelet 12. § (1) bekezdésében a „szemét-
szállítást” szövegrész helyébe a  „hulladékszállítást” a 
„szemetesszákban” szövegrész helyébe a „hulladékzsákban” 
szöveg lép, valamint a „szilárd” szövegrész hatályát veszti.

(2) a rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) A Szolgáltató éves ütemtervet készít a munkaszüneti na-
pokon történő teljesítésről és azt évente egyszer év elején, illetve 
a munkaszüneti napot megelőzően kétszer közzéteszi írásban 
(szórólap útján), a város honlapján, valamint a helyi médiában.”
10. § (1) a rendelet 13. § (1) bekezdésében a „szemetes-
zsák” szövegrész helyébe a „hulladékzsák” szöveg lép.
(2) a rendelet 13. § (2) bekezdésében a „szemétszállítás” 
szövegrész helyébe a  „hulladékszállítás” szöveg lép.
(3) a rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) A többlethulladék elszállítására – az ingatlantulajdonos 
kérelmére – a Szolgáltató köteles saját emblémával ellátott 
edényzetet, illetve emblémájával ellátott hulladékzsákot jog-
szabályban meghatározott díj ellenében az ingatlantulajdonos 
rendelkezésére bocsátani.  Az emblémával ellátott szemetes-
zsák, illetve a Szolgáltató emblémájának beszerezhetőségét a 
Szolgáltató választókerületenként legalább egy vegyesboltban, 
a hulladékudvarokban, illetve a Szolgáltató telephelyén díjfi-
zetés ellenében biztosítja.”
(4) a rendelet 13. § (5) bekezdésében az „e rendelet 1. 
számú mellékletében” szövegrész helyébe a „jogszabály-
ban meghatározott” szöveg lép.
11. § (1) a rendelet 14. § (2) bekezdésében a „szemét-
gyűjtő” szövegrész helyébe a „hulladékgyűjtő” szöveg lép.
(2) a rendelet 14. § (3) bekezdésében az „(1. számú 
melléklet)” szövegrész hatályát veszti.
12. § a rendelet 16. § d) pontjában a „szilárd” szöveg-
rész hatályát veszti.
13. § (1) a rendelet 17. § (1) (2) és (3) bekezdésében a 
„szilárd” szövegrész hatályát veszti.
(2) a rendelet 17. § (3) bekezdésében a „szemetesszákban” 
szövegrész helyébe a „hulladékzsákban” szöveg lép.
14. § (1) a rendelet 18. § (1) bekezdésében a a „szemetes-
zsákokat” szövegrész helyébe a „hulladékzsákokat” a „sze-
meteszsák” szöveg heléybe a „hulladékzsák” szöveg lép.
(2) a rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás végrehajtásával 
kapcsolatos észrevétel esetén panaszt tehet a Szolgáltatónál. 
Intézkedés hiányában a panaszos bejelentéssel élhet a Polgár-
mesteri Hivatal illetékes szervezeti egységénél.”
15. § a rendelet 19. §-a és az azt megelőző alcím he-
lyébe a következő rendelkezés lép:
„A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási hulladékra 
és a biohulladékra vonatkozó külön rendelkezések
19. § (1) A nagydarabos hulladék (lom) szervezett össze-
gyűjtéséről és elszállításáról a Szolgáltató évente egy alka-
lommal külön díj felszámítása nélkül köteles gondoskodni. 
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A lomtalanítás időpontját a Szolgáltató a lomtalanítás meg-
kezdése előtt 14 nappal az (5) bekezdésben megjelölt módon 
köteles meghirdetni.
(2) A lomtalanítást a Szolgáltató április 1. és október 30. 
között választókerületenként a választókerületi képviselővel 
egyeztetett időpontban, szombati napokon végzi. Az ingat-
lantulajdonos a lomot az ingatlana elé kihelyezi, amelyet a 
Szolgáltató gyűjt be. 
(3) A Szolgáltató által rendszeresített megkülönböztető jel-
zéssel ellátott biohulladék zsákban az ingatlan elé kihelyezett 
biohulladék elszállításáról a Szolgáltató a lakossággal közölt 
járatterv alapján gondoskodik. A téli időszak biohulladék el-
szállítása a karácsonyfa begyűjtését tartalmazza.
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterüle-
ten a szétszóródás megakadályozása mellett, hogy az a jármű 
és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és 
a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy kár-
okozás veszélyének előidézésével.
(5) A lomtalanítás alá tartozó hulladék és a biohulladék szállí-
tásának időpontjára a Szolgáltató gyűjtési, ütemezési naptárat 
készít, és arról a lakosságot írásban (szórólap útján), a város 
honlapján, valamint a helyi médiában értesíti.”
16. § a rendelet 20. §-át megelőző alcímben a „hulla-
dékkezelési” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodá-
si” szöveg lép.
17. § a rendelet 21. §-a és az azt megelőző alcím helyé-
be a következő rendelkezés lép:
„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja
21. § (1) Az e rendeletben meghatározott közszolgáltatás 
alapszolgáltatásból és külön szolgáltatásból áll. Alapszol-
gáltatásnak minősül a hulladéknak 13. § (1) bekezdésben 
meghatározott térfogatú gyűjtőedényből, valamint a meg-
közelíthetetlenség esetére rendszeresített hulladékzsákból 
történő elszállítása. Az alapszolgáltatást meghaladó rész 
külön szolgáltatás. Az alapszolgáltatás díja tartalmazza az 
e rendeletben szabályozott évi egyszeri lomtalanítás díját, a 
hulladékudvarban átvett hulladék ártalmatlanításának költ-
ségeit, a gyűjtőszigeteken kialakított szelektív hulladékgyűjtő 
edényzetekben szelektíven gyűjtött anyagok elszállításának, 
a gyűjtőedények és környékük folyamatos tisztán tartásának, 
karbantartásának valamint a biohulladék évi háromszori el-
szállításának költségeit is.

(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos 
köteles, aki jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatás igénybevételére köteles. Nem tagadhatja 
meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hul-
ladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a köz-
szolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját negyedévente, 
a negyedév utolsó hónapjának utolsó napján köteles fizetni a 
Szolgáltató számlája ellenében. A közszolgáltatás díját a szol-
gáltatási időszakot követő 15 napon belül ki kell egyenlíteni.
(4) Az elmaradt és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számít-
ható fel. Az emiatt visszajáró arányos összeget beszámítással, 
vagy visszafizetéssel kell elrendezni.”
18. § a rendelet 28. § (2) bekezdésében a „szemétgyűj-
tő” szövegrész helyébe a „hulladékgyűjtő” szöveg lép.
19. § a rendelet 32. § (1) bekezdésében a „szemétgyűj-
tőt” szövegrész helyébe a „hulladékgyűjtőt” szöveg lép.
20. § a rendelet 33. § (2) bekezdésében a „szemétnek” 
szövegrész helyébe a „hulladéknak” a „szemétlerakó” 
szövegrész helyébe a „hulladéklerakó” szöveg lép.
21. § Hatályát veszti a rendelet 4. § f) és i) pontja, 9. § 
-a, a 26. § (2) bekezdés d) és e) pontja, valamint a 36. § 
(1) és (2) bekezdése.
22. § e rendelet 2013. április 01-én lép hatályba.
 
 dr. Ferencz dóra T. mészáros andrás 
 jegyző polgármester 

 helyett

 mecsériné dr. szilágyi erzsébet
 aljegyző

A Közgyűlés elfogadta a 2013. március 28-ai ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!

Érd, 2013. március 29.

 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.
 aljegyző
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