Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2009. (IX.25.) rendelete
egyes helyi rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szabálysértésekről szóló 1999. évi
LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (1)
bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
21/A. § (2) bekezdésének és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetés céljából – a gépjármű várakozóhelyek
kialakításáról és megváltásáról szóló 10/2004. (III. 24.) ÖKT rendelet (a
továbbiakban: „R1”), Budaörs Város zöldfelületeinek és zöldterületeinek
megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V. 25.)
ÖKT rendeletet (a továbbiakban: „R2”), a közterületek rendeltetéstől eltérő
használatáról szóló 22/2006. (III. 29.) ÖKT rendeletet (a továbbiakban: „R3”), a zajés rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 33/2006. (VI. 21.) ÖKT rendelet (a
továbbiakban: „R4”), valamint a talajterhelési díjról szóló 38/2007. (XII. 10.) ÖKT
rendelet (a továbbiakban: „R5”) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A „R1” 4. § (2) bekezdésének második mondata hatályát veszti.
2. §
A „R2” 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik,
szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az,
aki
a) a közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek használatát korlátozó
szabályokat megszegi [4. §];
b) a közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek állapotára vonatkozó
helyreállítási kötelezettségét az előírt határidőben nem teljesíti [5. § (3)
bek.];
c) a közhasználatú zöldfelületen engedély nélkül végzett munkára vonatkozó
bejelentési kötelezettségének az előírt határidőben nem tesz eleget [5. §
(5) bek.];
d) a közhasználatú zöldfelületek megjelenési formájának megváltoztatásával
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget [6. § (1) bek.];
e) aki engedély nélkül fát vág ki [6. § (3) bek.];
f) aki a lakosság által közhasználatú zöldterületre ültetés szabályait
megszegi [13. §];
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g) aki a közterületek gondozására vonatkozó szabályokat megszegi [14. §
(1) bek.]”
3. §
(1) A „R3” 5. § (2) bekezdése hatályát veszti.
(2) A „R3” 10. § (4) bekezdése hatályát veszti.
(3) A „R3” 14. § (7) bekezdésének „a Polgármesteri Hivatalban” szövegrésze hatályát
veszti.
(4) A „R3” 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Annak, aki a közterületet
a) szerződés nélkül használja, a jogellenes használat megkezdésének
időpontjától a mindenkori díjtétel tízszeresét kell megfizetnie a jogellenes
használat megszüntetéséig;
b) a szerződésben meghatározottaktól eltérően használja, a szerződéstől
eltérő használat megkezdésének időpontjától a mindenkori díjtétel tízszeresét
kell megfizetnie a jogellenes használat megszüntetéséig.”
(5) A „R3” 15. § (5) bekezdése hatályát veszti.
(6) A „R3” 16. § (4) bekezdésének „a Polgármesteri Hivatalban” szövegrésze hatályát
veszti.
4. §
(1) A „R4” 2. § a)-k) pontjai, 3. §-a, 4. §-a, 5. § (1)-(2) bekezdése, 6. §-a, 7. §-a,
valamint 8. § (1) bekezdése hatályát veszti.
(2) A „R4” 5. § (5) bekezdésében a „veszélyes mértékű” szövegrész hatályát veszti.
(3) A „R4” 8. § (3) bekezdésének szövege az alábbira módosul:
„(3) Szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható
az az üzemeltető, aki e rendelet 5. § (3), (4), (5) bekezdésében foglaltakat
megszegi.”
(4) A „R4” 1. sz. melléklete hatályát veszti.
5. §
A „R1” 9. §-a az alábbi (3) bekezdéssel, a „R2” 17. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel,
a „R3” 18. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel, a „R4” 9. §-a – a 9. § jelenlegi szövege
jelölésének (1) bekezdésre történő változásával – az alábbi új (2) bekezdéssel, a
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„R5” 10. §-a – a 10. § jelenlegi szövege jelölésének (1) bekezdésre történő
változásával - az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki:
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
6. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Budaörs, 2009. szeptember 23.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 20/2009.(IX.25.) ÖKT. rendelet 2009. szeptember 25-én a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre
került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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