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I. RendeletekVII. éVfolyam 6. szám – 2017. ápRIlIs 28. VII. éVfolyam 6. szám – 2017. ápRIlIs 28.

1. melléklet a 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

1. a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblá-
zat 6.,10. és 16. sora helyébe a következő sorok lépnek:

a. B. C.                    D.
díjtétel 

jele
Közterület-használat

jogcíme
díjövezeti besorolás

I. II.
6. Cirkuszi, vidámparki tevékenység céljára;  (Ft/nap) Kizárólag városi rendezvényhez 

kapcsolódóan: 20.000,-
TIlToTT

10. Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék 
tárolására, különböző méretű konténer és egyéb anyag 
elhelyezésére, állványozás, lakókocsi, lakókonténer táro-
lására;  (Ft/m2/nap)

80.- 60.-

16. Utcazenélésre, mutatványos tevékenység végzésére  
(Ft/fő/nap) TIlToTT 240.-
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ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS 
ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

16/2017. (IV.28.) 
önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az  Alaptörvény 
32.  cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogal-
kotói hatáskörében, az  épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) 
bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:
1. § a  közterületek használatáról szóló 68/2011. 
(X.  26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
rendelet) 6. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A város közterületein járművet mosni, bontani, vala-
mint az azonnali hibaelhárítás esetét kivéve azokat javítani, 
továbbá háztartási gépet elhelyezni, bontani, javítani tilos.”
2. § a rendelet 14. § (1) bekezdés 9. és 10. pontjai he-
lyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:]
„9. A 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó különleges gép-
jármű, munkagép valamint ezek vontatmányai, továbbá jár-
műszerelvény elhelyezésére, azzal, hogy mindezek tekinteté-
ben leg feljebb 30 napos időtartamra szóló engedély adható ki;
10. Az építtetőnek, ennek hiányában a tulajdonosnak az épí-
tési munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék, és egyéb 
anyag tárolására, különböző méretű konténer elhelyezésére, 
állványozás, lakókocsi, lakókonténer tárolására;”
3. § a rendelet 14. § (2) bekezdés 5. és 6. pontjai he-
lyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Nem kell közterület-használati engedély, de írásbeli be-
jelentés szükséges:]
 „5. A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a mentők, 
valamint a vízügyi szolgálat ideiglenes építményei, eszközei, 
berendezései elhelyezéséhez; 

6. A különböző rendezvényeken az egészségügyi célokat szol-
gáló ideiglenes építmények, eszközök és berendezések elhelye-
zéséhez;”
4. § (1) a rendelet 14. § (3) bekezdés 8. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Nem adható közterület-használati engedély:]
,,8. Cirkuszi, vidámparki tevékenység céljára, kivéve városi 
rendezvényekhez kapcsolódóan a az I. díjövezetben.”
(2) a  rendelet 14. § (3) bekezdése a  következő 
13. ponttal egészül ki:
[Nem adható közterület-használati engedély:]
,,13. Az I. díjövezetben utcazenélésre, mutatványos tevékeny-
ség végzésére.”
6. § a rendelet 16/a. § (3) bekezdése az alábbiak sze-
rint módosul:
„(3) A  Közterületek filmforgatás célú igénybevétele esetén 
a mozgóképről szóló törvény alkalmazásának vonatkozásá-
ban a város turisztikailag kiemelt közterületei a Helyi Építési 
Szabályzat szerinti helyi értékvédelmi területek és a  város-
központi terület, valamint a (4) bekezdésben meghatározott 
díszburkolatos területek.”
7. § a rendelet 1. melléklete a jelen rendelet 1. mellék-
lete szerint módosul. 
8. § Hatályát veszti a  Rendelet 14. § (2) bekezdés 
2. pontja.
9. §  Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba. 

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester    

A Közgyűlés elfogadta a 2017. április 27-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2017. április 28.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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I. RendeletekVII. éVfolyam 6. szám – 2017. ápRIlIs 28. VII. éVfolyam 6. szám – 2017. ápRIlIs 28.

1. melléket a 17/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

A B
1 Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím Nemzeti ünnep – Március 15.
2 Érd Városáért Kitüntetés Nemzeti ünnep – Március 15.
3 Érd Városáért Kitüntetés – külkapcsolati tagozat Legkésőbb az adományozásról szóló döntést követő 60. nap.
4 Érd Város Életmű Díja Nemzeti ünnep – Március 15.
5 Érdi Tudományos Díj Nemzeti ünnep – Március 15.
6 Csuka Zoltán Díj Magyar Kultúra Napja – január 22.
7 Érdi Művészeti Díj Magyar Kultúra Napja – január 22.
8 Bella István Díj Magyar Kultúra Napja – január 22.
9 Érd Közneveléséért Díj Pedagógus Nap

10 Érd Egészségügyéért Díj A közgyűlés júniusi ülése
11 Érd Város Szociális Munkájáért Díj A közgyűlés novemberi ülése
12 Év Családja Díj A Közgyűlés májusi ülése
13 Érdi Sport Díj                        A Közgyűlés májusi ülése
14 Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj A Közgyűlés április ülése 
15 Év Rendőre Díj A Közgyűlés április ülése
16 Érdi Közszolgálati Díj Köztisztviselők Napja – Július 1.
17 Érdi Építészeti Nívódíj A Közgyűlés novemberi ülése
18 Érd Diákságáért Díj Szeptember utolsó péntekje, az Érdi Diákság Napja
19 Érd Kiváló Diákja Emlékérem A tárgyévet követő év januárjában, az ez alkalomból szervezett 

ünnepségen
20 Érd Kiváló Sportolója Díj és az 

Érd Kiváló Sportcsapata Díj
A tárgyévet követő év februárjában, ez alkalomból szervezett 
ünnepségen
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17/2017. (IV.28.) 
önkormányzati rendelete

Érd megyei Jogú Város Önkormányzata által 
adományozható díjakról és kitüntetésekről 

szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország cí-
merének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § az  Érd megyei Jogú Város Önkormányzata ál-
tal adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 
7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban: rendelet) a következő 17/a. alcímmel egészül ki:

„17/A. Érd Diákságáért Díj
17/A. § (1) Az Érd Diákságáért Díj azoknak a személyek-
nek vagy közösségeknek adományozható, akik az adott évben 
a legtöbbet tették az érdi diákok közösségéért.
(2) Az elismerés odaítélésére az ifjúsági önkormányzat tag-
jánál legkésőbb tárgyév szeptember 15. napjáig bármely érdi 
lakos javaslatot tehet, melyet indokolnia kell. Az  elismerés 
adományozásáról a Diákképviselő-testület dönt.

(3) Nem részesíthető a díjban az Ifjúsági Önkormányzat hi-
vatalban lévő tagja, vagy politikai tisztséget betöltő személy.
(4) Az elismeréssel gravírozott üveg-plakett és 100.000 forint 
pénzjutalom jár együtt.
(5) Évente egy elismerés adományozható, amelyet megosztva 
is oda lehet ítélni.
(6) Az elismerés átadására minden évben az ifjúsági önkor-
mányzati választás eredményhirdetésének napján (szept-
ember utolsó péntekje), az Érdi Diákság Napján kerül sor. 
Az elismerést a  leköszönő diákpolgármester és Érd Megyei 
Jogú Város polgármestere adja át.
(7) A díjazott személyéről a polgármester a közgyűlést az ok-
tóberi ülésen tájékoztatja.”

2. § a  rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 
1. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba. 

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester    

A Közgyűlés elfogadta a 2017. április 27-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2017. április 28.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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I. RendeletekVII. éVfolyam 6. szám – 2017. ápRIlIs 28. VII. éVfolyam 6. szám – 2017. ápRIlIs 28.

1. melléklet a 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

a B C D E

1.
Személyes gondoskodást nyújtó 

ellátás formái
Intézményi térítési díj 

összege 

Intézményi 
térítési díj 

összege

Önköltség 
Ft/nap

2. Napi díj Havi díj Étkezés működési 

3. Bölcsődei étkezés 530,- Ft 1.150,- Ft/nap

4.
Bölcsődei gondozás
Apró Falva Bölcsőde

3.925,- Ft 82.425,- Ft 6.072,- Ft

5.
Bölcsődei gondozás

Pöttöm Sziget Bölcsőde
2.870,- Ft 60.270,- Ft 5.017,- Ft

6. Házi gyermekfelügyelet 1.395,- Ft/óra 1.394,- Ft/óra

7.  Étkeztetés 1.090,- Ft 889,- Ft 424,- Ft

8. + kiszállítás 345,- Ft 347,- Ft

9.  Házi segítségnyújtás 1.065,- Ft/óra 1.668,- Ft/óra

10. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 15,- Ft/db 92,- Ft/db

11. Támogató szolgálat

12. személy szállítás 80,-Ft/km
130,- Ft/fő/

km

13. személyi segítés 790,-Ft/óra 2.590,- Ft/óra

14. Idősek klubja

15. tartózkodás 1.160,- Ft/fő 2.113,- Ft/fő

16. Személyszállítás 630,- Ft/fő 629,- Ft/fő

17. Habilitációs Központ

18. étkezés felnőtt 1.635,- Ft/fő 1.634,- Ft/fő

19. étkezés gyermek 755,- Ft/fő 755,- Ft/fő

20. tartózkodás 2.835,- Ft/fő 4.303,- Ft/fő

21. Családok átmeneti otthona 570,- Ft 17.100,- Ft 3.287,- Ft

22.
Férfi- Női hajléktalan átmeneti 

szálló
950,- Ft 28.500,- Ft 2.233,- Ft/fő

23. Idősek otthona 3.790,- Ft 113.700,- Ft 7.579,-Ft*

24. Család- és Gyermekjóléti Központ 0,- Ft** 404.748,- Ft

25. Utcai szociális munka 0,-Ft** 32.521,- Ft

26.
Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás
0,-Ft** 365.854,- Ft

27.
Szenvedélybetegek 

alacsonyküszöbű ellátása
0,-Ft** 53.546,- Ft

28.
Nappali melegedő 0,-Ft** 1.988,- Ft/fő

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

**A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115/A.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak, vala-
mint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény149.§-a alapján intézményi térítési 
díj nem került megállapításra.
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18/2017. (IV.28.) 
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 Közgyűlése a szociális igazgatás-
ról 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. § (2) bekezdés e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:
1. § a  személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
a  közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a  fize-
tendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. 
(XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. mel-
léklete lép.
2. § a rendelet 20. § (2) bekezdése a következő f) és g) 
ponttal egészül ki:
[(2) A Szoctv. 115/A. §-ban, valamint a Gyvt. 149. §-ban 
meghatározottakon túlmenően nem kell térítési díjat fi-
zetni az alábbi ellátásokért:]

„f)  támogató szolgálat keretében biztosított személyi 
szállításért és személyi segítésért,

g)  támogatott lakhatás szolgáltatásban részesülő személy ré-
szére biztosított szolgáltatási elemért, amennyiben a támo-
gatott lakhatást biztosító szolgáltató a Szociális Gondozó 
Központtal kötött megállapodásban vállalja a mindenkori 
önköltség megfizetését.”

3. § a rendelet 20. § (6) bekezdés d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési 
díj összege megegyezik az intézményi térítési díj összegé-
vel, azzal, hogy:]     
„d)  szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a  sze-

mélyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (1) 
bekezdés szerinti jövedelem 20 %-át.”

4. § Hatályát veszti a rendelet:
a) 3. § (3) bekezdés 1.2 pontja,
b) 7. § (1) bekezdésének f) pontja, és (2)-(4) bekezdése, 
c) 15. § (3) bekezdése. 
5. §  Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.

 mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás
 jegyző polgármester    

A Közgyűlés elfogadta a 2017. április 27-ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem!
Érd, 2017. április 28.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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