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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete 

az egyes önkormányzati hatósági eljárást tartalmazó rendeletek 

módosításáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 9. § bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az egyes önkormányzati hatósági eljárást tartalmazó rendeletek 

módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség 

megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit a Törvényben meghatározott 

eltérésekkel kell alkalmazni.” 

 

2. § 

 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

6.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A pénzbeli és természetbeni ellátások elbírálásánál az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

3. § 

 

A lakossági járdaépítés támogatásáról szóló 13/2013. (V. 09.) önkormányzati rendelet  

8.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulások fizetésére vonatkozó 

eljárásban, valamint a meg nem fizetett hozzájárulás végrehajtásával kapcsolatban az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni.” 

 

4. § 

 

(1) A közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 20/2004. (IV. 

22.) önkormányzati rendelete 3/A.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3/A. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei 

között - bárki szabadon használhatja, melyre az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

(2) A közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 20/2004. (IV. 

22.) önkormányzati rendelete az 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„5. § (1) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás önkormányzati 

hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a polgármester 

jár el. Az engedélyezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (Akr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A polgármester önkormányzati 

jogkörben hozott hatósági határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést 

benyújtani.” 

 

5. § 

 

A zöldterületek és zöldfelületek védelméről és használatáról, valamint a fás szárú 

növények védelméről szóló 25/2015. (VIII.05.) önkormányzati rendelete 10. § (7) 

bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) b) pontban meghatározott általános 

ügyintézési határidő. A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, 

település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fák kivágásának kérelmezése esetén az 

ügyintézési határidő negyvenöt nap.” 

 

6. § 

 

A városi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 26/1991. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A városi címer és zászló használatának engedélyezése önkormányzati hatósági 

ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a polgármester jár el. Az 

engedélyezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Akr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A polgármester önkormányzati 

jogkörben hozott hatósági határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést 

benyújtani.” 

 

7. § 

 

A Budakeszi Városi Bölcsődébe fel nem vett gyermekek családi napköziben történő 

elhelyezésének támogatásáról szóló 29/2013. (IX. 05.) számú rendelete 5. § (2) 

bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A kérelmek elbírálásánál az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

8.§ 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 6. § (1) 

bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt 

induló eljárás lefolytatására – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr.) 

szabályait kell alkalmazni.” 
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(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 6. § (2) 

bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A közigazgatási- és helyszíni bírság mértékének megállapítása során – a 

közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a 

közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és 

egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3.§-

ban foglaltakon túl – mérlegelni kell: 

 

a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát; 

b) az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság  

 

rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, illetve azokat az erre vonatkozó 

felhívásra az önként igazolja.” 

 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 6. § az alábbi 

új (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A közigazgatási- és helyszíni bírság mértékének megállapítása során – a 

közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben 

foglaltakon túl – mérlegelni kell: 

 

a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát; 

b) az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság   

 

rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, illetve azokat az erre vonatkozó 

felhívásra az önként igazolja.” 

 

 

9.§ 

 

A fizető parkolási rendszerről szóló 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 8. § 

(7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) Az engedélyezési eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvényt kell alkalmazni.” 

 

10. § 

 

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek 

súlykorlátozásáról szóló 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) 

bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben 

átruházott hatáskörben Budakeszi Város polgármestere jár el. Az engedélyezési 

eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Akr.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni. A polgármester önkormányzati jogkörben hozott 

hatósági határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. Az 

engedélyezési eljárás illetékmentes. 
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(3) A hatósági szerződés megkötése önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben 

átruházott hatáskörben Budakeszi Város polgármestere jár el. A hatósági szerződés 

megkötésére az Akr. rendelkezéseit kell alkalmazni. A hatósági szerződés kötése iránti 

kérelem illetékmentes.” 

 

11.§ 

 

„Budakeszi” város név felvételéről és használatáról szóló 51/2005. (XII. 6.) 

önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A „Budakeszi” város név felvételével, illetve névhasználattal kapcsolatos 

engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon 

átruházott hatáskörben a polgármester jár el. Az engedélyezési eljárásban az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Akr.) rendelkezéseit kell 

alkalmazni. A polgármester önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen 

a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.” 

 

 

 

12.§ 

 

(1) E rendelet a (3) bekezdés kivételével kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) E rendelet 8. § (2) bekezdése 2018. december 31. napján hatályát veszti. 

(3) E rendelet 8. § (3) bekezdése 2019. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

                dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia               dr. Szelenczy Gabriella 

                   polgármester     jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendeletet 2018. február 26. napján kihirdettem. 

 

 

  dr. Szelenczy Gabriella 

 jegyző 
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Általános indokolás 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának jelentős számú önkormányzati rendelete 

tartalmazza a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvényre (a továbbiakban: Ket.) történő hivatkozást, mely 2017. december 31-

én hatályát vesztette. Helyette az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (továbbiakban: Akr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Részletes indoklás 

 

 

1. § 

 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosítása, melyben a „Törvény” kifejezés a szociális 

ellátásról és szociális igazgatásról szóló törvényre utal. 

 

 

2. § 

 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

 

 

3. § 

 

A lakossági járdaépítés támogatásáról szóló 13/2013. (V. 09.) önkormányzati rendelet  

módosítása. 

4. § 

 

A közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 20/2004. (IV. 22.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

 

5. § 

 

A zöldterületek és zöldfelületek védelméről és használatáról, valamint a fás szárú 

növények védelméről szóló 25/2015. (VIII.05.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

6. § 

 

A városi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 26/1991. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

 

7. § 

 

A Budakeszi Városi Bölcsődébe fel nem vett gyermekek családi napköziben történő 

elhelyezésének támogatásáról 29/2013. (IX. 05.) számú rendelet módosítása.  

 

 

8.§ 
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A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

9.§ 

 

A fizető parkolási rendszerről szóló 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 

10. § 

 

3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek 

súlykorlátozásáról szóló 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

11.§ 

 

„Budakeszi” város név felvételéről és használatáról szóló 51/2005. (XII. 6.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

 

12.§ 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 

A (2) bekezdés átmeneti rendelkezést tartalmaz 2018. december 31. napjáig az 

átmeneti törvény alapján. 

A (3) bekezdésben foglalt közigazgatási- és helyszíni bírság mértékének 

megállapítására vonatkozó rendelkezés a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 

szóló 2017. évi CXXV. törvény hatályba lépését követően alkalmazható. 

 


