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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

8/2018. (III.27.)  

önkormányzati rendelete 

a közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló egyes önkormányzati rendeletek 

módosításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi 

intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: közművelődési és közgyűjteményi rendelet) 3. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) A fenntartó a magasabb vezető, illetve a vezető megbízással rendelkező közalkalmazott részére vezetői pótlékot 

biztosít. A pótlék mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(2) A fenntartó eredményességi pótlékot biztosít a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján, azon közalkalmazott 

részére, aki az őt foglalkoztató kulturális intézmény működésének minőségét, eredményességét jelentős mértékben közvetlenül 

befolyásolja. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.” 

(2) A közművelődési és közgyűjteményi rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„5. § (1) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a 

közalkalmazottnak munkaruhát adhat.” 

(3) A közművelődési és közgyűjteményi rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időt, valamint a juttatás egyéb 

feltételeit kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató ez irányú szabályzata állapítja meg.” 

(4) A közművelődési és közgyűjteményi rendelet jelen rendelet 1. függeléke szerinti 1. függelékkel 

egészül ki. 

(5) Hatályát veszti közművelődési és közgyűjteményi rendelet 1. melléklete. 

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben 

foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: köznevelési rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. §  A fenntartó intézményenként a következő juttatásokat biztosítja: 

a) Intézményvezetők részére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) 

8. mellékletében meghatározott intézményvezetői pótlék felső határa alapján megállapított pótlék fedezetét;  

b) Az intézményvezető-helyettesek részére a Köznevelési törvény 8. mellékletében meghatározott az intézményvezető-helyettesi 

pótlék alsó határa alapján megállapított pótlék fedezetét; 

c) Az intézmény – a fenntartó által jóváhagyott -, szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szakmai 

munkaközösségek vezetői részére a Köznevelési törvény 8. mellékletében meghatározott munkaközösség vezetői pótlék alsó 

határa alapján megállapított pótlék fedezetét;  

d) A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint végző 

közalkalmazottak részére, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozik, vagy ha az általa 

felkészített gyermekek közül a sajátos nevelési igényű gyermekek aránya a nevelési év, első napján eléri a harminchárom 

százalékot a Köznevelési törvény 8. mellékletében meghatározott gyógypedagógiai pótlék alsó határa alapján megállapított 

pótlék fedezetét; 

e) A Pedagógus II. fokozattal rendelkező óvodapedagógus részére 10.000,- Ft/hó,  Mesterpedagógus részére 30.000,- 

Ft/hó egyéb minősítési pótlék jogcímen annak fedezetét.” 

(2) A köznevelési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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,,(1) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a 

közalkalmazottnak munkaruhát adhat.” 

(3) A köznevelési rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időt, valamint a juttatás egyéb 

feltételeit kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató ez irányú szabályzata állapítja meg.” 

(4) A köznevelési rendelet jelen rendelet 2. függeléke szerinti 1. függelékkel egészül ki. 

(5) A köznevelési rendelet a következő 7. §-sal egészül ki: 

„7. § E rendeletnek a közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

szóló 8/2018. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított 3. § e) pontját 2018. január 1. 

napjától kell alkalmazni.” 

(6) Hatályát veszti a köznevelési rendelet 1. melléklete. 

3. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő egészségügyi intézményben dolgozó 

közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendeletének (a 

továbbiakban: egészségügyi rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:   

„2. § Az önkormányzati fenntartású önállóan gazdálkodó intézmény vezetője csak e rendelet  és az NEAK finanszírozás 

által biztosított keretek között jogosult kollektív szerződésben vagy vezetői intézkedésben az intézmény közalkalmazottai 

felé pénzügyi kötelezettséget vállalni. Az Önkormányzat az NEAK finanszírozáson felül költségvetési támogatást a 

közalkalmazotti juttatásokhoz nem biztosít.” 

(2) Az egészségügyi rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § Az önkormányzat által fenntartott intézmény magasabb vezetőnek minősülő kazalkalmazottjának vezetői pótléka a 

pótlékalap maximum 500%-a, vezetőnek minősülő közalkalmazottjának vezetői pótléka a pótlékalap maximum 250%-

a.” 

(3) Az egészségügyi rendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „4. § A fenntartó a pótlékalap 50 %-át biztosítja valamennyi asszisztensi és szakasszisztensi képesítéssel rendelkező 

(szak)asszisztensi munkakörben dolgozó közalkalmazott részére asszisztensi pótlékként.” 

(4) Az egészségügyi rendelet 5. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „5. § A kollektív szerződés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, továbbá az annak 

végrehajtásáról rendelkező 356/2008. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakon túl csak akkor állapíthat meg újfajta 

pótlékot, ha ahhoz a NEAK finanszírozás fedezetet biztosít.” 

(5) Az egészségügyi rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § (1) A közalkalmazottat béren kívüli juttatás illeti meg a NEAK finanszírozás és az intézmény saját bevételének 

keretei között, figyelemmel a mindenkori költségvetési törvény, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény rendelkezéseire.” 

(6) A egészségügyi rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,8. § (1) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a 

közalkalmazottnak munkaruhát adhat. 

(2) A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a kihordási időt, valamint a juttatás egyéb 

feltételeit kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató ez irányú szabályzata állapítja meg. 

(3) A munkaruha juttatást olyan összegben kell meghatározni, amelyre az NEAK finanszírozás keretei lehetőséget 

adnak.” 

(7) Hatályát veszti az egészségügyi rendelet 6. § -a, valamint 1. és 2. melléklete. 

(8) Az egészségügyi rendelet jelen rendelet 3. függeléke szerinti 1. függelékkel egészül ki. 

4. § Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti 

intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) 

önkormányzati rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,7. § (1) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a 

közalkalmazottnak munkaruhát adhat. 

(2) A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a kihordási időt, valamint a juttatás egyéb 

feltételeit kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató ez irányú szabályzata állapítja meg.” 
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5. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató 

feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak jutatásainak 

szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: ÉKFI-rendelet) 

3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,3. § A fenntartó intézményében biztosítja vezetői pótlék címén  

a) intézményvezető részére a mindenkori pótlékalap 500%-át, 

b) intézményvezető-helyettes részére a mindenkori pótlékalap 250%-át, 

c) gazdasági vezető részére a mindenkori pótlékalap 250%-át, 

d) részlegvezetők és telepvezetők részére a mindenkori pótlékalap 125%.” 

(2) Az ÉKFI-rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,9. § (1) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a 

közalkalmazottnak munkaruhát adhat. 

(2) A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a kihordási időt, valamint a juttatás egyéb 

feltételeit kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató ez irányú szabályzata állapítja meg. 

(3) A munkaruha juttatás fedezetét a fenntartó az adott évre vonatkozó költségvetésben biztosítja” 

(3) Hatályát veszti az ÉKFI- rendelet 4. §, 5. §, 6. § és 7. § -a, valamint 1. melléklete. 

6. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő, a részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó költségvetési 

intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 19/2009. 

(III.06.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: IG-rendelet) 3. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„3. § A fenntartó intézményenként biztosítja vezetői pótlék címén 

a) magasabb vezető részére a pótlékalap 500 %-át, 

b) vezető részére a mindenkori pótlékalap 250 %-át.” 

(2) Hatályát veszti az IG-rendelet 4. §-a és az 1. melléklete. 

7.  § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                        T. Mészáros András 

                  jegyző                        polgármester 

 

A Közgyűlés elfogadta a 2018. március 22-ei ülésén. 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdetem! 

Érd, 2018. március 27. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet 

                               jegyző 

 

1. függelék a 8/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

A fenntartó  

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 72. §-ában meghatározott 
illetménypótlékot, 

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet:  
ba)  20. § (4) bekezdése alapján eredményességi pótlékot,  

bb)  20. § (7) bekezdésében meghatározott kutatói pótlékot, valamint  

bc) 21. §-a alapján a Korm. rendelet mellékletében meghatározott összegű kulturális  

illetménypótlékot, 
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c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1) bekezdésében 
meghatározott esetben idegennyelv-tudási pótlékot, 

d) Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott 
közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 35/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján:  
da) 500% intézmény vezetői pótlékot, 

db) 250% intézményvezető-helyettesi pótlékot, 

dc) 100% műszakvezetői pótlékot  

biztosít. 

2. függelék a 8/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

A fenntartó  

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi. XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő 
köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól 35/2013. 
(XI.7.) önkormányzati rendelete alapján biztosított pótlékok mértéke: 

aa) intézményvezetői pótlék mértéke az illetmény alap 80%-a,  
ab) intézményvezető-helyettesi pótlék az illetmény alap 20%-a, 

ac) tagintézmény-vezetői pótlék mértéke az október 1-jei gyermeklétszám  

      figyelembevételével: 

Gyermeklétszám Pótlék mértéke az illetmény alap  

%-ában 

gyermeklétszám>750 40 

250<gyermeklétszám<750  30 

gyermeklétszám <= 250 20 

ad) tagintézményvezető-helyettesi pótlék mértéke az illetményalap 20 %-a, 

ae) munkaközösség-vezetői pótlék az illetmény alap 5%-a, 

af) gyógypedagógiai pótlék az illetmény alap 5 %-a, 

ag) egyéb pótlék: minősítési pótlék: -   Pedagógus II. részére 10.000,- Ft/hó 

     Mesterpedagógus részére 30.000,- Ft/hó 

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott 

esetben idegennyelv-tudási pótlékot biztosít. 

3. függelék a 8/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

A fenntartó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. egészségügyi intézményekben 

történő végrehajtásáról rendelkező 356/2008.( XII.31. Korm. rendelet alapján 

a)a pótlékalap 150%-át kapja munkahelyi pótlék címén  

aa) a műtőben foglalkoztatott műtős szakasszisztens, 

ab) az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon dolgozó orvos, szakasszisztens, ápoló (intenzív 

terápiás pótlék). 

b)a pótlékalap 120%-át kapja munkahelyi pótlék címén 

ba) röntgenben dolgozó orvos, asszisztens, 

bb) diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végző orvos, egyéb egyetemi vagy főiskolai 

végzettséggel rendelkező munkatárs, továbbá asszisztens (diagnosztikai pótlék), 

bc) fertőző beteget ellátó, bőr- és nemibeteg gondozó orvosa és munkatársai, valamint pulmonológiai 

gondozóban foglalkoztatott orvos és egészségügyi szakdolgozó (infektológiai pótlék), 

bd) pszichiátriai gondozóban és a szakrendelésen dolgozó orvosok és asszisztensek pszichológusok és 

ápolók (pszichiátriai pótlék). 

c) a pótlékalap 50%-át kapja munkahelyi pótlék címén valamennyi egyéb asszisztensi és szakasszisztensi 

munkakörben dolgozó munkatárs.  

Egymás mellett nem folyósíthatók az a)-c) pontban felsorolt pótlékok. 
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d) a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

da) 140. §-ban meghatározott esetben 50% mértékű vasárnapi pótlékot 

db) 141. §-ban meghatározott esetben a 30 % mértékű műszakpótlékot, 

dc)143. § (4) bekezdésében meghatározott esetben 100 % mértékű „túlmunka” pótlékot  

dd) 144. § (1) bekezdésében meghatározott 20% mértékű készenléti pótlékot biztosít. 

e) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1) bekezdésében 

meghatározott esetben idegennyelv-tudási pótlékot biztosít a fenntartó. 

f) az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő egészségügyi intézményben dolgozó 

közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete alapján vezetői 

pótlékot biztosít, melynek mértéke: 

Megnevezés pótlékalap %-ban 

magasabb vezető megbízással rendelkező 

közalkalmazott/ orvosigazgató, ápolási igazgatói 

feladatok ellátására adott megbízás  

500 

vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott / 

önálló szervezeti egység vezetője, valamint a 

munkamegosztás szempontjából elkülönült 

szervezeti egység vezetője 

250 

Egyéb juttatások: 

Az intézmény kollektív szerződése alapján a munkáltató biztosítja az intézményes folyó évi 

költségvetésében meghatározott mértékig. 

4. függelék a 8/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

A fenntartó  

a) munkahelyi pótlék címén biztosítja a Korm. rendelet  

aa) 15. § (2) bekezdésében meghatározott munkakörök után intézményenként a pótlékalap 120%-át, 

ab) 15. § (6) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző 

kisgyermeknevelő részére a pótlékalap 25 %-át, 

ac) 15/A. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet mellékletében meghatározott összegű szociális ágazati 

összevont pótlékot, 

ad) 15/B. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet mellékletében meghatározott összegű bölcsődei 

pótlékot, 

ae) 15/C. § (1) bekezdése alapján a Korm. rendelet mellékletében meghatározott összegű egészségügyi 

kiegészítő pótlékot. 

b) a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

ba) 141. §-ban meghatározott esetben a 30 % mértékű műszakpótlékot, 

bb)143. § (4) bekezdésében meghatározott esetben 100 % mértékű „túlmunka” pótlékot  

bc) 144. § (1) bekezdésében meghatározott 20% mértékű készenléti pótlékot biztosít. 

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1) bekezdésében 

meghatározott esetben idegennyelv-tudási pótlékot biztosít. 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (10) 

bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/L. 

§ (6) bekezdésében meghatározott esetben 15 % bérpótlékot biztosít. 

e) az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben 
dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelete 
alapján 
ea) 500% intézményvezetői és gazdasági vezetői pótlékot, 

eb) 250% intézményvezető-helyettesi, tag-intézményvezetői és tagintézményvezető-helyettesi pótlékot 

biztosít. 
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5. függelék a 8/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

A fenntartó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény és 77/1993. (V.12.) Korm. 

rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 

önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél, 

valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat 

ellátó egyes költségvetési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak jutatásainak szabályairól szóló 

25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi pótlékokat biztosítja: 

a) intézményvezetői pótlék a pótlékalap 500%-a,  
b) intézményvezető-helyettesi pótlék a pótlékalap 250%-a, 

c) gazdasági vezetői pótlék a pótlékalap 250%-a 
d) részlegvezetői és telepvezetői pótlék a pótlékalap 125%-a, 

e) munkahelyi pótlék címén biztosítja az egészségügyi pótlékot, amely mértéke a pótlékalap 100%-a  

f) a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

  fa) 140. § (1) bekezdésében meghatározott esetben 50% mértékű vasárnapi pótlékot 

  fb) 140. § (2) bekezdésében meghatározott esetben 100% mértékű pótlékot 

fc) 141. §-ban meghatározott esetben a 30 % mértékű műszakpótlékot, 

fd) 142. §-ban meghatározott esetben a 15 % mértékű műszakpótlékot, 

fe) 143. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott esetben 100 % mértékű „túlmunka” pótlékot 

ff) 144. § (1) bekezdésében meghatározott 20% mértékű készenléti, valamint 40% mértékű ügyeleti 

pótlékot biztosít. 

g) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott 

esetben idegennyelv-tudási pótlékot biztosít. 

6. függelék a 8/2018. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

A fenntartó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény és 77/1993. (V.12.) Korm. 

rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 

önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél, 

valamint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő, a részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó költségvetési intézményekben 

foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 19/2009. (III.06.) önkormányzati 

rendelete alapján az alábbi pótlékokat biztosítja: 

a) intézményvezetői pótlék a pótlékalap 500%-a,  

      b) intézményvezető-helyettesi pótlék a pótlékalap 500%-a, 

      c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1) bekezdésében 

meghatározott esetben idegennyelv-tudási pótlékot biztosít. 
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

9/2018. (III.27.)  

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 szociális 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. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. 

pontjában 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 1. 

melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

2. § Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba. 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                        T. Mészáros András 

                  jegyző                        polgármester 

 

A Közgyűlés elfogadta a 2018. március 22-ei ülésén. 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdetem! 

Érd, 2018. március 27. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet 

                                 jegyző 
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1. melléklet a 9/2018. (III.27.) 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 550,- Ft  1.190,- Ft/nap  

4. Bölcsődei gondozás 
Apró Falva Bölcsőde 

1.100,- Ft 23.095,- Ft  5 997,- Ft 

5. Bölcsődei gondozás 
Pöttöm Sziget Bölcsőde 

700,- Ft 14.715,- Ft  5.068,- Ft 

6. Házi gyermekfelügyelet 1.285,- Ft/óra   1.284,- Ft/óra 

7.  Étkeztetés 1.400,- Ft  1.132,- Ft 492,- Ft 

8. + kiszállítás 390,- Ft  386,- Ft 

9.  Házi segítségnyújtás 825,- Ft/óra  1.896,- Ft/óra 

10. Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

0,- Ft/db  77,- Ft/db 

11. Támogató szolgálat     

12. személy szállítás 10.- Ft/km 
 

 90,- 
Ft/fő/km 

13. személyi segítés 0,-  2.334,- Ft/óra 

14. Idősek klubja    

15. tartózkodás 2.105,- Ft/fő  2.594,- Ft/fő 

16. Személyszállítás 665,- Ft/fő  664,- Ft/fő 

17. Habilitációs Központ     

18. étkezés felnőtt 1.680,- Ft/fő  1.678,- Ft/fő  

19. étkezés gyermek 775,- Ft/fő  775,- Ft/fő  

20. tartózkodás 6.000 Ft/fő   7.406,- Ft/fő 

 
21. 

Családok átmeneti 
otthona 

210,- Ft 6.210,- Ft  3.075,- Ft 

22. Férfi- Női hajléktalan 
átmeneti szálló 

925,- Ft 27.690,- Ft  2.266 Ft/fő 

23. 
 Idősek otthona 3.630,- Ft 108.930,- Ft 7.243,- Ft* 

24. Család- és 
Gyermekjóléti Központ 

0,- Ft**   
 

394.825 Ft 

25. 
Utcai szociális munka 0,- Ft**   

 
38.235,- Ft 

26. Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgáltatás 

0,- Ft**   
 

326.036,- Ft 

 
27. 

Nappali melegedő 0,- Ft**   
 

1.954,- 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, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény149.§-a alapján intézményi térítési díj nem került 
megállapításra 
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

44/2018. (II.22.) 

h a t á r o z a t a 

Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím adományozásáról  

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható 

díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján 

Novák Ferenc, az Érdi VSE ügyvezető elnöke 

részére 

Érd Város Díszpolgára Kitüntető Címet adományoz. 

Határidő: a díj átadására – 2018. március 15. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

45/2018. (II.22.) 

h a t á r o z a t a 

Érd Városáért Kitüntetés adományozásáról  

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható 

díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján 

Rozgonyi János, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola igazgatója 

részére 

Érd Városáért Kitüntetést adományoz. 

Határidő: a díj átadására – 2018. március 15. 

 

46/2018. (II.22.) 

h a t á r o z a t a 

Érd Város Életmű Díja adományozásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható 

díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján 

Donkóné Simon Judit, nyugdíjas pedagógus 

részére 

Érd Város Életmű Díjat adományoz. 

Határidő: a díj átadására – 2018. március 15. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

47/2018. (II.22.) 

h a t á r o z a t a 

az Érdi Tudományos Díj adományozásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható 

díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján 

Bíró László Péter fizikus professzor 

részére 

Érdi Tudományos Díjat adományoz. 

Határidő: a díj átadására – 2018. március 15. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                          T. Mészáros András 

                  jegyző                          polgármester 
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

49/2018. (III.22.) 

h a t á r o z a t a 

Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján a soron következő feladatok 

ütemezéséről 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése üdvözli Kósa Lajos Megyei Jogú Városok fejlesztéséért felelős 

miniszter és dr. Aradszki András országgyűlési képviselő, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

államtitkár bejelentését, mely szerint támogatják és a Kormány elé terjesztik Érd Megyei Jogú Város 

úthálózat és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére szükséges 60 milliárd forint támogatási 

javaslatot. 

2. A Közgyűlés felkéri T. Mészáros András polgármester urat, hogy Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében rendelkezésre álló 100 millió Ft forrás terhére 

készíttesse elő a csapadékvíz-elvezető rendszerek építésének, az útépítésnek és járdaépítésnek az 

ütemezését (organizációs terv), és kezdje el az engedélyes tervek előkészítését a rendelkezésre álló 

pénzügyi források függvényében. 

3. A Közgyűlés felkéri Kósa Lajos Megyei Jogú Városok fejlesztéséért felelős minisztert, hogy a soron 

következő Kormányülésre terjessze elő a program pénzügyi támogatásáról szóló döntést. 

4. A Közgyűlés felkéri dr. Aradszki Andrást, hogy Érd Megyei Jogú Város országgyűlési képviselőjeként 

képviselje az érdiek érdekeit az útépítésekhez a magyar Kormány által biztosítandó pénzügyi források 

megszerzése során.  

5. Érd Megyei Jogú Város közgyűlésének képviselői támogatják dr. Aradszki András államtitkárt, Érd 

országgyűlési képviselőjét abban a munkában, amelynek célja, hogy az érdi útépítési program III. üteme 

már 2018-ban elkezdődhessen. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Határidő: a Közgyűlés júniusi ülése 

50/2018. (III.22.) 

h a t á r o z a t a 

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról a 2017. év tekintetében 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Rendőrkapitányság vezetőjének – a település 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról szóló – 2017. évi beszámolóját elfogadja.  

Határidő: határozat közlésére - azonnal 

51/2018. (III.22.) 

h a t á r o z a t a 

a Közrendvédelmi Bizottság 2017. évi tevékenységéről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közrendvédelmi Bizottság 2017. évben végzett tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 

52/2018. (III.22.) 

h a t á r o z a t a 

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos  

2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Érdi 

Galéria 2017. évi működtetésével kapcsolatos szakmai beszámolóját elfogadja. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. március 31. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 
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53/2018. (III.22.) 

h a t á r o z a t a 

az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos  

2017. évi pénzügyi elszámolás elfogadásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Érdi 

Galéria 2017. évi működtetésével kapcsolatos pénzügyi elszámolását elfogadja. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. március 31. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

54/2018. (III.22.) 

h a t á r o z a t a 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás 

ellátásának tapasztalatairól 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szippant-Hat Konzorcium nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó 2017. évi beszámolóját elfogadja. 

Határidő: határozat közlésére – azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

55/2018. (III.22.) 

h a t á r o z a t a 

a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási  Bizottság  

2017. évi tevékenységéről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 

2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

56/2018. (III.22.) 

h a t á r o z a t a 

a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság  

2017. évi tevékenységéről 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 

2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                          T. Mészáros András 

                  jegyző                          polgármester 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


