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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2015. (V.07.) önkormányzati rendelete 

egyes rendeleteinek 

módosításáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (1) bekezdés a) és l) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján egyes rendeleteinek módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. Cím 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budakeszi Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 

37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 

 

1. § 

 

A Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési 

Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelet kiegészül egy új 4. számú 

melléklettel a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint. 

 

 

2. Cím 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 

2. § 

 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a és 

9. §-a hatályát veszti. 

 

 

3. Cím 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű természeti 

területek védettségének fenntartásáról szóló 3/2008. (II. 13.) önkormányzati 

rendeletének módosítása 

 

3. § 

 

A helyi jelentőségű természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 3/2008. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet 10. §-a hatályát veszti. 
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4. Cím 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi sportról szóló 13/2005. 

(IV. 5.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 

4. § 

 

A helyi sportról szóló 13/2005. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 1. § 1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

önkormányzat) a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek szabályozása során arra 

törekszik, hogy biztosítsa a Magyarország Alaptörvényének XX. cikke szerint a közigazgatási 

területén lakó állampolgárok alapvető jogát a testi és lelki egészséghez.  Ezt a jogot az óvodai 

és iskolai mindennapos testedzés biztosításával valósítja meg, és lehetőségeihez mérten 

mindent elkövet, hogy a város állampolgárai e jogukat minél szélesebb körben 

gyakorolhassák.” 

 

5. § 

 

A helyi sportról szóló 13/2005. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 

„6. § 

Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti: 

− Sporttelep és kiszolgáló épülete, 400 m-es futópálya, 800 m-es kocogópálya, 

labdarugó pálya és edzőpálya 

− Széchenyi István Általános Iskola területén lévő Tornaterem, 70 m-es futópálya, 

edzőszoba 

− Nagy Sándor József Gimnázium udvarán lévő kézilabdapálya, tornaterem, 

kondiszoba 

− Szivárvány Óvoda területén lévő bitumenes pálya, tornaszoba. 

− Pitypang Sport Óvoda tornaterme.” 

 

 

6. § 

 

A helyi sportról szóló 13/2005. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 

„9. 

 

(1) A jogszabályok és a jelen rendelet által meghatározott sport feladatokkal kapcsolatos 

fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a Képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a 

polgármester és az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság gyakorolja. 

 

(2) Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság sport tevékenységgel összefüggő 

feladatai: 
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a) kidolgozza a sportolási lehetőségek, a szabadidő kulturált eltöltésének, az 

egészségmegőrzés és a rekreáció formáit, valamint javaslatot tesz a lehetőségek 

megteremtésére. 

b) Koncepciót dolgoz ki az Önkormányzat által támogatott sportolás és a szabadidő 

aktív eltöltésének lehetőségeire, 

c) Javaslatot tesz a működő sportintézmények személyi feltételeire 

d) Javaslatot tesz az egyesületek és civil szervezetek támogatására, véleményezi a 

támogatott sportlétesítmények és intézmények költségvetését és gazdálkodását 

e) Felméri a nemzetiségi, kisebbségi léttel kapcsolatos sportigényeket  és javaslatot 

tesz támogatásukra 

f) Tevékenyen részt vesz a helyi kiemelt sportrendezvénnyel kapcsolatos feladatok 

szervezésében 

g) Megteremti és ápolja testvérvárosainkkal a sportkapcsolatokat 

h) Javaslatot dolgoz ki a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi 

sportkoncepcióra 

i) Javaslatot készít az Önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek 

megteremtésére 

j) Kidolgozza az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartására 

és működtetésére vonatkozó elképzeléseit.” 

 

 

7. § 

 

A helyi sportról szóló 13/2005. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az önkormányzat sportintézményeinek, sportlétesítményeinek szakmai ellenőrzését és a 

sportkoncepcióban meghatározott feladatok teljesítését a Képviselő-testület szakmai 

beszámoló vagy szakértői vélemény alapján az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 

Bizottságon keresztül látja el.” 

 

 

5. Cím 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkoló építés pénzbeli 

megváltásáról, parkolóalap- képzésről és felhasználásról szóló 32/2005. (VII. 15.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 

 

8. § 

 

A parkoló építés pénzbeli megváltásáról, parkolóalap- képzésről és felhasználásról szóló 

32/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § 

(1) A gépjármű várakozóhely létesítésére vonatkozó kötelezettséget a Jegyző az építésügyi 

hatósági eljárásban határozattal állapítja meg. 

(2) Amennyiben az OTÉK-ban meghatározott számú gépjármű várakozóhelyek elhelyezése 

nem lehetséges, az építtető gépjármű várakozóhelyeket a (7), (9) bekezdések alapján és a 4. §-

ban foglaltak szerint megválthatja. 

(3) Az önkormányzat kataszteri nyilvántartást fektet fel a meglévő és létesítendő, megváltásra 

kerülő gépjármű várakozó helyekről. 



4 

 

(4) A gépjármű várakozóhely megváltás csak abban az esetben lehetséges, ha 400 m-en belül, 

önkormányzati tulajdonú közterületen a gépjármű várakozóhely megépíthető, vagy 

rendelkezésre áll.  

(5) A gépjármű várakozóhely megváltás összegének megállapítására e rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott díjövezeteket kell figyelembe venni. 

(6) A gépjármű várakozóhely megváltási alapdíj összegét a rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza.  

(7) A megváltható gépjármű várakozó helyek száma maximum 50 %, mely indokolt esetben 

100 %-ra emelhető a főépítész és a polgármester jóváhagyása alapján. Egyébként a 

megváltható parkolóhelyek száma maximálisan 20 db lehet. 

(8) Tömegközlekedési eszköz megállójától 50 m-en belül elhelyezkedő, a vonatkozó országos 

rendelet értelmében 60 gépkocsinál több elhelyezésére kötelezett ellátó, szolgáltató vagy 

egészségügyi létesítmény esetén a gépjármű várakozóhelyeinek száma közlekedési vizsgálat 

alapján maximum 50%-al csökkenthető a főépítész és a polgármester jóváhagyásával. A 

használatbavétel után két évenként a közlekedésvizsgálat megismételendő és indokolt esetben 

a megváltandó gépjármű várakozóhely szám az érvényes jogszabályok szerinti szintre 

emelendő. 

(9) A (7) bekezdésben fogalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni és - a Főépítész, valamint a 

polgármester jóváhagyásával - a tervezett parkoló építési tevékenység akkor is 

engedélyezhető, ha az építtető a tervezett építkezés helyszínétől - a közterületi telekhatártól - 

légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belül – a polgármester által meghatározott helyen - 

a szükséges számú parkolót végleges jelleggel megépíti közterületen. Ezt a kötelezettséget az 

építési engedély megadása előtt a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozat megadásával 

szükséges vállalni.” 

 

 

9. § 

 

A parkoló építés pénzbeli megváltásáról, parkolóalap- képzésről és felhasználásról szóló 

32/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„(1) A gépjármű várakozóhely megváltására vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatalba 

kell benyújtani. A kérelmet a Főépítész véleményezését követően a polgármester bírálja el.” 

 

 

6. Cím 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

Környezetvédelmi Alapjáról szóló 46/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének 

módosítása 

 

10. § 

 

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 46/2004. (VIII. 31.) önkormányzati 

rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. 

 

A 3. § (3) bekezdés szerinti keretösszeggel a Polgármester rendelkezik.” 
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11. § 

 

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 46/2004. (VIII. 31.) önkormányzati 

rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § 

 

(1) A támogatás pályázat útján nyerhető el. 

 

(2) A pályázati feltételeket és a támogatás folyósításának feltételeit tartalmazó kiírást az 

Önkormányzat a tárgyévi költségvetésének elfogadását követő 15 napon belül a polgármester 

készíti el, és azt jóváhagyásra a Képviselő-testület soron következő ülésén előterjeszti. 

 

(3) A pályázati kiírást a jóváhagyást követően 15 napon belül a polgármester teszi közzé. 

 

(4) A pályázatot a polgármester bírálja el, a pályázatok benyújtási határidejétől számított 30 

napon belül. A polgármester a pályázatok elbírálásáról hozott döntéséről a döntést követő 

következő képviselő-testületi ülésen beszámol.” 

 

 

12. § 

 

(1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 46/2004. (VIII. 31.) önkormányzati 

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

 

„(1) A támogatás szerződés alapján folyósítható. A szerződést a döntés alapján az 

Önkormányzat nevében a polgármester köti meg a támogatásban részesülő pályázóval.” 

 

(2) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 46/2004. (VIII. 31.) önkormányzati 

rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A támogatás felhasználását számlákkal kell igazolni a folyósítástól számított – a 

polgármester által a pályázat elbírálásakor meghatározott – egy évnél nem hosszabb időn 

belül.” 

 

13. § 

 

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 46/2004. (VIII. 31.) önkormányzati 

rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Ha a támogatott a szerződésben meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben 

teljesíti, úgy támogatást a polgármester részben vagy egészben visszavonhatja. A támogatás 

visszavonása esetén a már igénybe vett összeget lejárt követelésként kell kezelni és a 

támogatás visszavonásának időpontjától számított késedelmi kamattal együtt köteles a 

támogatásban részesült az alapba visszafizetni.” 
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14. § 

 

Jelen rendelet 2015. május 8-án lép hatályba. 

 

 

 

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia   dr. Remete Sándor 

polgármester      jegyző 

 

 

 

A rendeletet 2015. május 7. napján kihirdettem. 

 

 

  dr. Remete Sándor 

 jegyző 

 


