Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet
Bevezető rendelkezések
1. §
A helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az önkormányzat számára egyéb
jogszabályokban megállapított hatásköri, szervezeti és működési szabályokat e rendeletben foglaltakkal
együtt kell alkalmazni.

II. Fejezet
Általános rendelkezések
Az önkormányzat megnevezése, székhelye, működési területe
2. §
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Budaörs Város Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat).
(2) Az önkormányzat székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
(3) Az önkormányzat működési területe: Budaörs Város közigazgatási területe.
(4) Budaörs Város közigazgatási területét az 1. függeléke, az egyéni választókerületek számát,
sorszámát és területét a 2. függeléke tartalmazza.
Az önkormányzat jelképei, kitüntetései és kapcsolatai
3. §
(1) Az önkormányzat hivatalos jelképei a város címere, zászlója, valamint a bélyegző.
(2) A címer és a zászló leírását, valamint azok használatának rendjét külön önkormányzati rendelet
szabályozza.
(3) A bélyegzők leírását, valamint azok használatának rendjét polgármesteri és jegyzői utasítás
szabályozza.
4. §
Az önkormányzat helyi kitüntetéseit és elismerő címeit, valamint azok adományozásának eljárásrendjét
külön önkormányzati rendeletek szabályozzák.
5. §
(1) Az önkormányzat hazai és más ország helyi önkormányzatával, egyéb szervezettel együttműködési
megállapodást köthet.
(2) Hazai és más ország helyi önkormányzatával, egyéb szervezettel történő kapcsolat felvételét a
Képviselő-testület bármely tagja kezdeményezheti; a megállapodás megkötésére a Képviselő-testület
döntése alapján kerülhet sor.
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(3) Az önkormányzat testvértelepülési kapcsolatait a 3. függeléke tartalmazza.
(4) Az önkormányzat társulásait a t 4. függeléke tartalmazza.
Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervei
6. §
(1) A Képviselő-testület a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátásán túl a
jogszabály által más szerv hatáskörébe nem utalt helyi közügyek ellátása (a továbbiakban: önként
vállalt feladatok) tárgyában az éves költségvetésben – a fedezet biztosításával – dönt.
(2) A kötelező és önként vállalt feladatok jegyzékét az 1. melléklete tartalmazza.
7. §
(1) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és alábbi szervei látják el:
a) polgármester,
b) bizottságok, melyek közül állandó bizottságok az 51. § (1) bekezdésében meghatározottak;
c) a 66-67. §-okban meghatározott részönkormányzatok testületei;
d) Képviselő-testület hivatala.
(2) A Képviselő-testület egyes hatásköreit – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 10. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kivételekkel – az (1) bekezdésben
meghatározott szervekre és az Ötv. 9. § (3) bekezdésében meghatározott további testületekre
átruházhatja.
(3) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról az azt gyakorló szerv (testület) szükség szerint, de legalább
évente köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.
(4) A Képviselő-testület átruházott hatásköreit külön önkormányzati rendelet szabályozza.

III. Fejezet
A Képviselő-testület működése
A Képviselő-testület megnevezése és tagjai
8. §
(1) Az önkormányzat Képviselő-testületének hivatalos megnevezése:
Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület).
(2) A Képviselő-testület létszáma: 15 fő.
(3) A Képviselő-testület tagjainak névjegyzékét az 5. függeléke tartalmazza.

Budaörs

Város

A Képviselő-testület munkaterve
9. §
(1) A Képviselő-testület üléseit éves munkaterv szerint tartja, melynek elkészítéséről a polgármester
gondoskodik.
(2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni:
a) a képviselőktől,
b) az alpolgármesterektől,
c) a Képviselő-testület bizottságaitól,
d) a részönkormányzatok testületeitől,
e) a települési kisebbségi önkormányzatoktól,
f) a jegyzőtől,
g) a jegyzőn keresztül a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőitől,
h) a Képviselő-testülettel együttműködési megállapodást kötött szervezetektől.
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(3) A helyben működő társadalmi szervezetek, kamarák és pártok javaslatot tehetnek a munkatervvel
kapcsolatban.
(4) A Képviselő-testület – a javaslatokat figyelembe véve, a polgármester előterjesztése alapján –
évente első ülésén fogadja el munkatervét.
(5) A munkaterv tartalmazza
a) az ülésnapok időpontját,
b) a tervezett napirendek címét, az előterjesztés előkészítésért felelős(ök) megnevezését,
c) az előterjesztést megtárgyaló bizottság(ok) megnevezését,
d) a közmeghallgatások időpontját.
(6) A Képviselő-testület éves munkatervét a 6. függeléke tartalmazza.
A Képviselő-testület ülései
10. §
(1) A Képviselő-testület üléseinek típusai:
a) alakuló ülés,
b) rendes ülés,
c) rendkívüli ülés,
d) közmeghallgatás.
(2) A Képviselő-testület üléseit – a munkaterv eltérő rendelkezése vagy a Képviselő-testület eltérő
döntése hiányában – az önkormányzat székhelyén tartja.
(3) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatása
esetén a Képviselő-testület ülésének összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat a
legidősebb képviselő (korelnök) látja el.
A Képviselő-testület rendes ülése
11. §
(1) Rendes ülés a Képviselő-testület munkatervében szereplő időpontra összehívott ülés.
(2) A Képviselő-testület munkaterve alapján havonként, a munkatervben meghatározott napon, 8:30
órától legkésőbb 14:30 óráig tartja üléseit.
(3) A Képviselő-testület minden év július-augusztus hónapban, valamint december 20. és január 20.
napja között ülésszünetet tart.
(4) Amennyiben a Képviselő-testület az elfogadott napirendeket az (2) bekezdésben meghatározott
időtartam alatt nem tárgyalja meg, az ülés vezetője az ülést követő nyolc napon belüli időpontra kijelöli
az ülés folytatásának napját.
(5) A Képviselő-testület (4) bekezdés szerint összehívott ülésén az elmaradt napirendeken kívül más
napirend nem tárgyalható.
A Képviselő-testület rendkívüli ülése
12. §
(1) Rendkívüli ülés az Ötv. 12. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezésére, valamint az
Ötv. 35. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezés alapján a Képviselő-testület munkatervétől eltérő
időpontra összehívott ülés.
(2) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó kezdeményezést írásban kell benyújtani a
polgármesterhez, a kezdeményezők aláírásával, a napirend megjelölésével és a vonatkozó
előterjesztéssel.
(3) A polgármester a kezdeményezéstől számított tizenöt napon belüli időpontra köteles a rendkívüli
ülést összehívni, legalább a kezdeményezésben megjelölt napirendekkel.
A közmeghallgatás
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13. §
(1) A Képviselő-testület évente legalább két alkalommal közmeghallgatást tart, melynek időpontját
munkatervében határozza meg.
(2) A közmeghallgatás 17:00 órakor kezdődik és legkésőbb 21:00 óráig tart.
A Képviselő-testület ülésének összehívása
14. §
(1) A Képviselő-testület ülését az ülés helyszínének, időpontjának, napirendjének illetve azok
előadóinak megjelölését tartalmazó meghívóval és – amennyiben bizottsági tárgyalásra megelőzően
nem lettek megküldve - , írásos előterjesztések csatolásával kell összehívni. A meghívóban „Egyebek”
napirendet nem lehet feltüntetni.
(2) Halaszthatatlan esetben a Képviselő-testület ülése távbeszélőn is összehívható.
(3) A meghívót és az (1) bekezdés szerint az előterjesztéseket a Képviselő-testület ülésének időpontját
megelőzően
a) alakuló ülés, rendes ülés és közmeghallgatás esetén legalább öt nappal,
b) rendkívüli ülés esetén legalább 48 órával
kell megküldeni.
(4) A Képviselő-testület ülésének helyszínéről és időpontjáról a nyilvánosságot a meghívónak a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével és a városi honlapon történő
közzététellel kell értesíteni.
(5) A közmeghallgatás helyszínét és időpontját az ülés előtt legalább harminc nappal a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, a gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárban, a Jókai Mór Művelődési
Központban, a Közösségi Házban, valamint a városi honlapon közzé kell tenni.
15. §
A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a) a képviselőket,
b) a jegyzőt,
c) az aljegyzőt,
d) a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
e) az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselőt,
f) a kisebbségi szószólókat,
g) az önkormányzati intézmények vezetőit,
h) a könyvvizsgálót,
i) a városi rendőrkapitányt,
j) a városi televízió képviselőjét,
k) a város díszpolgárait,
l) azon személyeket és szervezetek képviselőit, akinek meghívását az ülés vezetője indokoltnak
tartja.
16. §
(1) A meghívót és – a (2) bekezdés szerint – az előterjesztéseket
a) a 15. § a)-d) pontjában meghatározott személyek részére a képviselői rendszeren
elektronikus formában,
b) a 15. § e)-l) pontjában meghatározott személyek részére az általuk megadott elektronikus
levélcímre elektronikus formában, vagy ennek hiányában papír alapon,
kell megküldeni.
(2) Az előterjesztéseket a 15. § a)-d), f)-i) illetve l) pontjában felsoroltak részére kell megküldeni, az
alábbiak szerint:
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a) a 15.§ a)-d) pontjában meghatározott személyek részére valamennyi előterjesztést,
b) a 15. § f)-i), illetve l) pontjában meghatározott személyek részére kizárólag azon
előterjesztést, melynek tárgya tevékenységi körét érinti.
17. §
(1) A jogszabályokban meghatározott személyeken kívül tanácskozási joggal vesznek részt a
Képviselő-testület ülésén
a) a 15. § c)-e) pontjában meghatározott személyek,
b) a 15. § g), i), és l) pontjában meghatározott személyek tevékenységi körüket érintő tárgyban.
(2) A tanácskozási joggal nem rendelkezők esetében – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a
Képviselő-testület dönt arról, hogy szót ad legfeljebb 2 perc időkeretben.
(3) Közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői időkeret nélkül
tehetnek közérdekű kérdést és javaslatot, a hozzászólások időtartamát azonban a Képviselő-testület –
a témáktól, a résztvevők és a javaslatok számától függően – korlátozhatja.
A Képviselő-testület ülésének nyilvánossága
18. §
(1) A Képviselő-testület ülése – az Ötv. 12. § (4) bekezdésében meghatározott esetek kivételével –
nyilvános, ezért azon a meghívottakon kívül hallgatóként bárki részt vehet és az ülés zavarása nélkül,
az e célra kijelölt helyen foglalhat helyet.
(2) A Képviselő-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben zárt ülést
tart, az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetekben pedig – az ülés vezetője, a
képviselő, vagy a jegyző kezdeményezésére – vita nélkül zárt ülést rendelhet el.
A Képviselő-testületi ülés napirendje
19. §
(1) Az ülés napirendjére az ülés vezetője tesz javaslatot a 14. § (1) bekezdés szerinti meghívó alapján.
(2) A napirend elfogadása előtt
a) a Képviselő-testület - az ülés vezetője, a képviselő, a jegyző indokolással előterjesztett
javaslata alapján – vita nélkül dönthet a napirendek sorrendjének megváltoztatásáról, valamely
előterjesztés napirendről történő levételéről, meghívóban nem szereplő sürgősséggel
beterjesztett előterjesztés napirendre vételéről,
b) az előterjesztő indokolással visszavonhatja az előterjesztést,
c) a hatáskörrel rendelkező bizottság elnöke bizottsági tárgyalásra visszakérheti az
előterjesztést, ha azt a bizottság még nem tárgyalta, kivéve, ha arra lehetősége volt, de nem
hozott döntést vagy az előterjesztést nem vette napirendjére.
(3) Az ülés napirendjéről a Képviselő-testület dönt.
20. §
A napirenden kívüli hozzászólások és a napirendek sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:
a) napirend előtti hozzászólások,
b) kérdések,
c) interpellációk,
d) polgármesteri beszámoló,
e) rendeletalkotási javaslatot tartalmazó előterjesztések,
f) határozati javaslatot tartalmazó előterjesztések,
g) sürgősséggel beterjesztett előterjesztések
A napirenden kívüli hozzászólások
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21. §
Napirenden kívüli hozzászólás
a) a napirend előtti hozzászólás;
b) a polgármesteri beszámoló;
c) a kérdés;
d) az interpelláció.
22. §
(1) A képviselő – a napirend elfogadását követően, az egyes napirendi pontok tárgyalásának
megkezdése előtt – napirend előtti hozzászólásként jogosult 2 perces időkeretben valamely ügyben
véleményét kifejteni.
(2) A napirend előtti hozzászólás során kérdésnek, viszontválasznak, vitának vagy határozathozatalnak
nincs helye.
23. §
A képviselő a Képviselő-testület ülésén 5 perces időkeretben
a) a polgármesterhez, alpolgármesterhez, jegyzőhöz, bizottság elnökéhez kérdést intézhet,
b) a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottság elnökéhez a Képviselő-testület és
szervei által ellátott feladatokkal, illetve irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével
kapcsolatos, intézkedés megtétele vagy elmulasztása tárgyában interpellációt terjeszthet elő.
24. §
(1) Az interpellációt legkésőbb az ülést megelőző nap 12:00 óráig kell benyújtani a polgármesternél
interpellációs jegyen, mely tartalmazza:
a) az interpelláló nevét,
b) az indítvány elnevezését és szövegét,
c) az interpelláló aláírását.
A polgármester gondoskodik az interpelláció címzetthez történő eljuttatásáról.
(2) Az interpelláló képviselőt – a válaszadást követően – 2 perces időkeretben megillet a viszontválasz
joga.
(3) Amennyiben az interpelláció címzettje az ülésen érdemi választ nem ad, legkésőbb 15 napon belül
megadott írásbeli válaszát – az interpellációval együtt – a soron következő ülésen ismertetni kell.
(4) A válasz elfogadásáról az interpelláló képviselő nyilatkozik.
(5) Amennyiben az interpelláló képviselő a választ elutasítja, a Képviselő-testület vita nélkül dönt a
válasz elfogadásáról.
(6) Amennyiben a Képviselő-testület a választ elutasítja, az ülés elnöke elrendeli az interpelláció
tárgyának a tárgy szerint hatáskörrel rendelkező bizottság általi részletes kivizsgálását, melyben az
interpelláló képviselő is részt vehet.
(7) Az interpelláció tárgyát kivizsgáló bizottság a vizsgálat eredményéről a soron következő ülésén
beszámol a Képviselő-testületnek.

25. §
A polgármesteri beszámoló keretében a polgármester – a napirend elfogadását követően, az egyes
napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt – tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző ülése
óta történt fontosabb eseményekről.
A napirendhez történő hozzászólások
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26. §
Napirendhez történő hozzászólás
a) az ügyrendi kérdés;
b) a napirendi felszólalás;
c) a személyes megszólíttatás.
27. §
(1) A képviselő ügyrendi kérdésben 2 perces időkeretben szót kérhet és javaslatot tehet.
(2) Az ügyrendi kérdés tárgya lehet:
a) e rendelet, vagy az Ötv. szabályai megsértésének jelzése;
b) vita lezárásának kezdeményezése,
c) legfeljebb 30 perc időtartamú tárgyalási szünet elrendelésének kezdeményezése,
d) tárgyalt napirend napirendről történő levételének, hatáskörrel rendelkező bizottság elé
történő visszautalásának kezdeményezése;
e) név szerinti szavazás kezdeményezése,
f) titkos szavazás kezdeményezése,
g) eltávozás bejelentése,
(3) Ügyrendi kérdésben az ülés vezetője soron kívül ad szót.
(4) Az ülés vezetője megvonja a szót attól, aki ügyrendi kérdésben kért szót, felszólalásának tárgya
azonban – figyelemmel a (2) bekezdésre – nem ügyrendi jellegű.
(5) Az ügyrendi kérdésről – a (2) bekezdés g) pontjában foglalt ügyrendi kérdés kivételével – a
Képviselő-testület vita nélkül dönt.
(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezés elfogadása esetén, a döntést megelőzően
felszólalhat az a képviselő, aki napirendhez történő hozzászólási szándékát a vita lezárásáról történő
döntést megelőzően jelezte.
28. §
A 27.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti ügyrendi javaslat elfogadásának akkor van helye, ha a
napirenddel kapcsolatban – a megalapozott döntés érdekében – olyan jelentős kérdés merül fel, amely
a napirend tárgyalása során nem tisztázható.
29. §
(1) A képviselő napirendi felszólalásként egy napirendi ponthoz – függetlenül attól, hogy hányszor kér
szót – 10 perces időkeretben szólhat hozzá.
(2) Napirendi felszólalásként az ülés vezetője először az előterjesztőnek, majd a bizottsági elnöknek,
ezt követően – a hozzászólási szándék jelzésének sorrendjében – a képviselőnek adja meg a szót.
(3) A képviselői felszólalásokat követően az ülés vezetőjének engedélyével 2 perces időkeretben a
jelentkezés sorrendjében felszólalhat a tanácskozási joggal meghívott személy, és a 17. § (2)
bekezdésében meghatározott módon a tanácskozási joggal nem rendelkező megjelent.
(4) Az előterjesztőt megilleti a válaszadás és a döntéshozatalt megelőzően 2 perces időkeretben a
zárszó joga.
(5) Amennyiben az (1)-(4) bekezdés szerinti hozzászólók, felszólalók a tárgytól eltérnek, az ülés
vezetője felszólítja, majd megvonja a szót.
(6) A jegyzőnek a napirend tárgyalása során minden esetben szót kell adni, amennyiben a javaslat
törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
30. §
(1) A vitában elhangzó személyes tartalmú megjegyzésre (személyes megszólíttatás) az érintett
képviselő az ülés vezetőjének engedélyével nyomban, 2 perces időkeretben észrevételt tehet.
(2) Személyes megszólíttatás kapcsán történő hozzászólást követően viszontválasznak nincs helye.
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Az ülés vezetése
31. §
Az ülés vezetője
a) megállapítja a határozatképességet, számba veszi az igazoltan és igazolatlanul távollévőket;
b) megnyitja, bezárja, határozatképtelenség esetén berekeszti az ülést;
c) javaslatot tesz a napirendre,
d) biztosítja a napirenden kívüli és a napirendhez történő hozzászólások lehetőségét,
e) figyelmezteti a tárgytól eltérő hozzászólót, a tárgytól a figyelmeztetés ellenére továbbra is
eltérő hozzászólótól megvonja a szót;
f) azt a képviselőt, aki a tanácskozáshoz nem illően, másokat sértően fogalmaz vagy más
módon a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, az alábbi sorrend betartásával
rendre utasítja:
fa) figyelmeztetés,
fb) rendreutasítás,
fc) jegyzőkönyvi megrovás,
g) legfeljebb 30 perc időtartamú tárgyalási szünetet rendelhet el,
h) napirendi pontonként megnyitja, vezeti és lezárja a vitát,
i) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a döntési javaslatot, összeszámlálja a
szavazatokat és kihirdeti a döntéseket.
A határozatképesség
32. §
(1) A Képviselő-testület határozatképességét az ülés vezetője az ülés megnyitását megelőzően állapítja
meg, majd az ülés során folyamatosan figyelemmel kíséri.
(2) Az ülés vezetője, amennyiben a Képviselő-testület a meghirdetett időpontot követő 30 percen belül
sem határozatképes, az ülést elnapolja.
(3) Az ülés vezetője, amennyiben a Képviselő-testület határozatképtelenné válik, ennek megállapítását
követően 30 perc időtartamú szünetet rendel el, mely időtartam alatt meggyőződik arról, hogy a
határozatképtelenség okai elháríthatók-e. A szünet elteltével továbbra is határozatképtelen Képviselőtestület ülését berekeszti.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben az ülés vezetője az ülést követő nyolc napon
belüli időpontra új ülést hív össze, illetve kijelöli az ülés folytatásának napját.
(5) A Képviselő-testület (4) bekezdés szerint összehívott ülésén az eredeti vagy elmaradt napirendeken
kívül más napirend nem tárgyalható.

Az előterjesztés
33. §
(1) A Képviselő-testület döntésére irányuló előterjesztést nyújthat be:
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a képviselő,
d) a jegyző,
e) a tanácsnok,
f) a képviselő-csoport nevében annak vezetője,
g) a bizottság nevében a bizottság elnöke.
(2) Az előterjesztést írásban kell benyújtani,
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a) határozati javaslatot tartalmazó előterjesztés esetén
aa) a tárgy pontos meghatározásával,
ab) a javaslat céljának, indokainak felsorolásával,
ac) az előzmények bemutatásával, különös tekintettel a tárgyban korábban hozott
döntésekre, azok végrehajtásának eredményére,
ad) az előkészítésben részt vevő személyek és szervek megnevezésével és
véleményével,
ae) a tárgyra irányadó jogszabályok megjelölésével,
af) a hatáskörrel rendelkező bizottság(ok) megjelölésével,
ag) egyértelműen megfogalmazott határozati javaslattal (javaslatokkal),
ah) a felelős és a végrehajtási határidő megjelölésével,
ai) a döntés végrehajtása várható hatásainak bemutatásával.
b) rendeletalkotási javaslatot tartalmazó előterjesztés esetén
ba) az aa)-af) illetve az ai) pontokban meghatározottakkal,
bb) rendelet-tervezettel.
(3) Az előterjesztésben végrehajtásért felelősként a polgármestert, bizottság elnökét, tanácsnokot,
illetve az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vagy az önkormányzat felügyelete alatt
álló intézmény vezetőjét lehet megjelölni.
(4) Az előterjesztést a Képviselő-testület ülését megelőző 8. napig kell benyújtani a polgármesterhez.
(5) Az előterjesztés csak a hatáskörrel rendelkező bizottság(ok) véleményezésével kerülhet a
Képviselő-testület elé.
A sürgősséggel beterjesztett előterjesztés
34. §
(1) Ha alapos okkal következtetni lehet arra, hogy egy ügy tárgyalásának, illetve a döntés
meghozatalának elmaradása hátrányos helyzetbe hozná az Önkormányzatot, vagy más érdekeltet és a
33. § (4) bekezdésében meghatározott határidő eltelte miatt előterjesztés benyújtására nincs mód,
kizárólag határozati javaslatot tartalmazó, sürgősséggel beterjesztett előterjesztést nyújthatnak be a 33.
§ (1) bekezdésében meghatározott személyek.
(2) A sürgősséggel beterjesztett előterjesztést írásban kell benyújtani, tartalma tekintetében a 33. § (2)
bekezdés a) pontjában, valamint (3) bekezdésében meghatározottakat irányadók azzal, hogy
tartalmaznia kell a sürgősség indokolását is.
(3) A sürgősséggel beterjesztett előterjesztést a Képviselő-testület ülését megelőző nap 12:00 óráig kell
benyújtani a polgármesterhez.
(4) A sürgősséggel beterjesztett előterjesztést a Képviselő-testület a hatáskörrel rendelkező
bizottság(ok) véleményének hiányában is tárgyalhatja.

A módosító javaslat
35. §
(1) A 14. § (3) bekezdése szerint megküldésre került előterjesztéshez az előterjesztés benyújtására
jogosult e rendelet 33. § (1) bekezdésében meghatározott személy írásban, vagy – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a napirend tárgyalásakor, a napirendhez történő hozzászólás keretében
szóban módosító javaslatot terjeszthet elő.
(2) Kizárólag írásban terjeszthető elő módosító javaslat az éves költségvetési és a zárszámadási
rendelet tárgyában készült előterjesztéshez.
(3) Az írásban előterjesztett módosító javaslat tartalmára a 33. § (2) bekezdésében, benyújtásának
módjára és határidejére a 34. § (3) bekezdésében foglaltak irányadók.
A Képviselő-testület döntéshozatala
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36. §
(1) Szavazni csak személyesen, igen, nem vagy tartózkodó szavazat leadásával lehet.
(2) A vita lezárása után sorrendben
a) a módosító javaslatokról,
aa) azok előterjesztésének sorrendjében visszafelé haladva,
ab) ha azok egymással összefüggnek, logikai sorrendben,
b) az eredetileg előterjesztett javaslatról
kell szavazni.
37. §
(1) A Képviselő-testület döntéseit – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - egyszerű
szótöbbséggel hozza.
(2) Minősített többség szükséges:
a) az Ötv. 15. § (1) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében, 33/C. § (1) bekezdésében, 34. §
(1) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben;
b) költségvetési kötelezettségvállalással járó döntés esetén;
c) vagyon térítésmentes átruházása tárgyában történő döntés esetén;
d) a meghívóban nem szereplő sürgősséggel beterjesztett előterjesztés e rendelet 19. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti napirendre vétele tárgyában történő döntés esetén.
38. §
(1) A Képviselő-testület – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nyílt szavazással hozza
meg döntését, szavazógéppel, vagy ennek üzemzavara esetén kézfeltartással.
(2) A Képviselő-testület titkos szavazást tart az Ötv. 34. § (1) bekezdésében meghatározott eseten kívül
a) a tanácsnokok megválasztása tárgyában,
b) a bizottságok elnökei megválasztása tárgyában,
c) bármely képviselő indítványa alapján hozott döntése alapján az Ötv. 12. § (4) bekezdésében
foglalt, az a)-b) pontban meghatározottakon kívüli ügyekben.
(3) A Képviselő-testület név szerinti szavazást tart az Ötv. 18. § (3) bekezdésében meghatározott
eseten kívül – a (2) bekezdés felvezető mondatrészében, illetve a) és b) pontjaiban meghatározott
esetek, valamint bizottságok száma, összetételével, az ülés levezetésével összefüggő kérdések
kivételével – bármely képviselő indítványa alapján hozott döntése alapján.
39. §
(1) A titkos szavazás bélyegzővel ellátott szavazólapon, urna igénybevételével történik.
(2) Érvényesen szavazni a szavazólapra felvezetett jelölt neve melletti körbe tollal írt, egymást metsző
két vonallal lehet.
(3) A titkos szavazásnál a Képviselő-testület által választott elnökből és további két tagból álló
szavazatszámláló bizottság jár el. A bizottság tagjai a szavazással nem érintett képviselők közül
választhatók.
(4) A szavazatszámláló bizottság összeszámlálja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és
érvénytelen szavazatok számát, majd az eredményről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:
a) a szavazás tárgyát,
b) a szavazás helyét, idejét,
c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét,
d) a szavazás során felmerült körülményeket,
e) a szavazás eredményét,
f) a szavazatszámláló bizottság tagjainak és a jegyzőkönyvvezető aláírását.
(5) A szavazatszámláló bizottság elnöke a jegyzőkönyv ismertetésével beszámol a szavazás
eredményéről a Képviselő-testületnek.
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(6) A (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.
40. §
(1) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát.
(2) A képviselők „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.
(3) A szavazás eredményét a jegyző külön jegyzéken rögzíti, majd összesíti a szavazatokat és a
jegyzéket átadja az ülés vezetőjének.
(4) A szavazás eredményét az ülés vezetője hirdeti ki.
(5) Az ülés vezetője és a jegyző által hitelesített, (3) bekezdés szerinti jegyzék a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
A Képviselő-testület döntései
41. §
A Képviselő-testület döntése rendelet vagy határozat.
42. §
(1) Rendelet alkotását – az előterjesztés benyújtására jogosultakon kívül – a jogszabályokban
meghatározott szerveken kívül a szabályozandó tárgykörben érintett helyi társadalmi szervezetek és
érdekképviseleti szervek, a települési kisebbségi önkormányzatok, valamint népi kezdeményezés útján
a választópolgárok is kezdeményezhetik a polgármesternél.
(2) A rendelet-tervezet előkészítése során – a jegyző segítségével – gondoskodni kell:
a) a tervezett szabályozás szükségességének előzetes vizsgálatáról;
b) a szabályozandó tárggyal kapcsolatos szociológiai, statisztikai adatgyűjtések, feldolgozások,
a tárgyat érintő jog- és gazdaságpolitikai irányelvek, állásfoglalások, a tárgy szabályozásának
hazai gyakorlata, annak eredményei, hatásai, valamint a tárgy szabályozásával kapcsolatos
alkotmánybírósági döntések és bírósági gyakorlat áttekintéséről.
(3) A rendelet-tervezetet véleményezésében részt vesznek:
a) a jogszabályokban meghatározott szervek,
b) a jegyző,
c) a szabályozás tárgya szerint hatáskörrel rendelkező bizottság és az Ügyrendi Bizottság,
d) a Képviselő-testület döntése alapján, a lakosság széles körének életviszonyait érintő
szabályozás esetén a lakosság
da) lakossági fórumon,
db) a városi honlapon a vélemény-nyilvánítás lehetőségének biztosításával történő
közzététel útján.
43. §
(1) A Képviselő-testület rendeleteinek hivatalos megjelölésére a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 9. § (4) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni azzal, hogy a
rendelet megalkotójának teljes megjelöléseként az e rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottak
irányadók.
(2) A rendelet rövidített megjelölése: „…/… (… …) ÖKT rendelet”.
(3) A jegyző az Ötv-ben meghatározottakon kívül gondoskodik a rendelet
a) hiteles szövegezéséről;
b) nyilvántartásáról;
c) közzétételéről;
d) egységes szerkezetben történő közzétételéről.
(4) A rendelet kihirdetése a teljes jogszabálynak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel történik.
(5) A rendeletet a városi honlapon közzé kell tenni.
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44. §
(1) A Képviselő-testület határozatainak megjelölése a naptári év elejétől kezdődően folyamatos
sorszámot, évszámmal, a határozat meghozatalának időpontját jelző dátumot és a döntéshozó szerv
rövidítésének megjelölését tartalmazza az alábbiak szerint: „…/… (… …) ÖKT határozat”.
(2) A jegyző gondoskodik
a) a határozatok nyilvántartásáról,
b) a határozatok kivonatának végrehajtásért felelősök és érintettek részére történő
eljuttatásáról;
c) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elkészíttetéséről.
A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve
45. §
(1) A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv az Ötv. 17. § (1) bekezdésében
meghatározottakon kívül tartalmazza:
a) az ülés helyszínét és időpontját;
b) a távolmaradt képviselők nevét;
c) az elfogadott napirendet;
d) napirendenként a hozzászólók nevét, a hozzászólások lényegét,
e) a döntéshozatal módját;
f) a döntések szövegét;
g) az ülés vezetőjének intézkedéseit;
h) az ülés bezárásának (berekesztésének) időpontját.
(2) A jegyzőkönyv eredeti példányának mellékletei:
a) a jelenléti ív,
b) a meghívó,
c) a jegyzőkönyvbe be nem szövegezett rendelet;
d) a megtárgyalt előterjesztések;
e) az írásban benyújtott módosító javaslatok, interpellációk;
f) a titkos szavazás eredményéről készült jegyzőkönyv;
g) a név szerinti szavazásról készült jegyzék.
(3) A jegyzőkönyv eredeti példányát évente be kell köttetni, a bekötött jegyzőkönyv őrzéséről a jegyző
gondoskodik.
(4) A jegyzőkönyvet a képviselőknek a 16. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott módon meg kell
küldeni.
(5) A zárt ülés kivételével a jegyzőkönyvet és az előterjesztéseket
a) a városi honlapon közzé kell tenni;
b) a választópolgárok ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodán
megtekinthetik.
46. §
A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv mellett hangfelvételt kell készíteni.

IV. Fejezet
A képviselő és a képviselő-csoport
A képviselő
47. §
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(1) A képviselőt az Alkotmányban, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, a helyi önkormányzati
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint más jogszabályokban és e
rendeletben meghatározottakon kívül az alábbi jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik:
a) rendszeres fogadóórát tart az általa előre meghirdetett helyszínen és időpontban;
b) képviselői vagy választókerületi fórumot hívhat össze, melyről a polgármestert értesíti;
c) a választópolgárokkal, társadalmi szervezetekkel kapcsolatot tart,
d) a képviselő-testület, illetőleg – bizottság tagjának megválasztott képviselő esetén – a
bizottság ülésén megjelenik és munkájában tevékenyen részt vesz;
e) az ülés vezetőjének bejelenti, ha az ülésen nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatása
teljesítésében akadályoztatva van;
f) a tanácskozás ideje alatt az 1 órát meghaladó távollétét vagy végleges eltávozását az ülés
vezetőjének bejelenti;
g) felkérés alapján részt vesz a képviselő-testület vagy bizottság ténymegállapító és egyéb
vizsgálataiban;
h) a képviselő-testület feladat- és hatásköréhez kapcsolódó iratokba betekinthet.
(2) A képviselőt a 68-72. § szerinti tisztségviselők és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek
vezetői, valamint az önkormányzati intézmények vezetői – előzetesen egyeztetett időpontban –
munkaidőben kötelesek fogadni.
(3) A képviselő tiszteletdíját és egyéb juttatásait, valamint azok képviselői kötelezettségeinek
megszegése esetén történő csökkentének, megvonásának szabályait külön önkormányzati rendelet
tartalmazza.
(4) A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát az 51. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bizottság végzi.
A Képviselő-csoport
48. §
(1) A képviselők – a képviselői tevékenység összehangolása céljából – képviselő-csoportot (frakciót)
hozhatnak létre.
(2) Képviselő-csoportot legalább két képviselő alapíthat.
(3) A képviselő egyidejűleg egy képviselő-csoport tagja lehet.
(4) A képviselő a képviselő-csoportból bármikor kiléphet, más képviselő-csoporthoz csatlakozhat, más
képviselővel (képviselőkkel) új képviselő-csoportot alakíthat.
(5) Megszűnik a képviselő-csoport, ha
a) tagjainak száma két fő alá csökken,
b) saját maga dönt megszűnéséről.
(6) A képviselő-csoport működésének szabályait maga határozza meg.
49. §
(1) Három napon belül a polgármesternél kell bejelentenie
a) a képviselő-csoport vezetőjének
aa) a képviselő-csoport megalakulását,
ab) a képviselő-csoport megszűnését,
b) a képviselőnek a képviselő-csoportba történő be- vagy kilépés tényét.
(2) Az (1) bekezdés aa) pontja szerinti bejelentés tartalmazza
a) a képviselő-csoport nevét,
b) a képviselő-csoport vezetőjének nevét,
c) a képviselő-csoport tagjait.

V. Fejezet
A Képviselő-testület bizottságai
A bizottságok
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50. §
(1) A Képviselő-testület az Ötv. 23. § (1) és (2) bekezdésében, és 27. §-ában meghatározott feladatok
ellátására bizottságokat választ, melyek – jellegük szerint – állandó vagy ideiglenes bizottságok.
(2) A Képviselő-testület bizottságai egyenjogúak.
51. §
(1) A Képviselő-testület állandó bizottságai és hivatalos megnevezésük:
a) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (rövidítése: PB);
b) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottsága (rövidítése: TFVB);
c) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési és Ifjúsági
Bizottsága (rövidítése: KMIB);
d) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
(rövidítése: SZEB);
e) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (rövidítése: ÜB);
f) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati Közbeszerzési
Döntéshozó Bizottsága (rövidítése: ÖKDB).
(2) Az állandó bizottságok tagjainak névjegyzékét a 7. függeléke tartalmazza.
(3) A bizottságok általános feladat- és hatásköreit, illetve átruházott hatásköreit a külön önkormányzati
rendelet szabályozza.
52. §
(1) Meghatározott önkormányzati ügy vitelére, kivizsgálására – a polgármester vagy a képviselők
legalább egynegyedének javaslatára – ideiglenes bizottság hozható létre.
(2) Az ideiglenes bizottság létszámát létrehozásakor a Képviselő-testület határozza meg.
(3) Az ideiglenes bizottság elnökének és tagjainak bizottsági tagságáért javadalmazás nem állapítható
meg.
(4) Az ideiglenes bizottság megszűnik, ha:
a) megbízatásának ideje lejár,
b) megbízatásának eleget tett.
(5) Az ideiglenes bizottság összetételére, működésére egyebekben az állandó bizottságra vonatkozó
szabályok irányadók.
A bizottság tagjai
53. §
(1) Az Ötv. 24. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül bizottság elnöke nem lehet más állandó
bizottság elnöke.
(2) A bizottság elnökére és tagjaira bármely képviselő javaslatot tehet.
(3) A bizottság képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottság működésévek
összefüggésben azonosak.
(4) Amennyiben a bizottság tagja az éves bizottsági ülések számának legalább felén nem vett részt,
úgy a bizottság elnöke a bizottság egyetértésével javaslatot tehet a Képviselő-testületnek a
visszahívásra.
(5) A bizottság elnöke és tagjainak tiszteletdíját és egyéb juttatásait külön önkormányzati rendelet
tartalmazza.
A bizottság ülése és annak összehívása
54. §
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(1) A bizottság üléseit éves munkaterv szerint tartja.
(2) A munkaterv elkészítéséről a bizottság elnöke gondoskodik.
(3) A bizottság - a bizottság elnökének előterjesztése alapján – a Képviselő-testület munkatervének
elfogadását követő ülésén fogadja el munkatervét.
(4) A munkaterv tartalmára a 9. § (5) bekezdés a)-b) pontjai irányadók.
(5) A bizottságok munkatervét a 8. függeléke tartalmazza.
55. §
(1) A bizottság üléseinek típusai:
a) rendes ülés,
b) rendkívüli ülés.
(2) A bizottság üléseit – a munkaterv eltérő rendelkezése vagy a bizottság eltérő döntése hiányában –
az önkormányzat székhelyén tartja.
(3) A bizottság ülését elnöke hívja össze és vezeti, az elnöki tisztség betöltetlensége, illetve az elnök
akadályoztatása esetén a bizottság ülésének összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat –
amennyiben választottak ilyet – az alelnök, mindkét tisztség betöltetlensége vagy kettejük
akadályoztatása esetén a bizottság korelnöke látja el.
56. §
(1) A bizottság rendes ülésére a 11. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak irányadók azzal, hogy az ülés
kezdő időpontját és szükség szerint időtartamát a munkatervben határozza meg.
(2) A bizottság rendkívüli ülésére a 12. §-ban foglaltak irányadók azzal, hogy
a) az összehívást a polgármester, és a bizottság tagjainak egynegyede kezdeményezheti,
b) a kezdeményezést a bizottság elnökénél kell benyújtani.
(3) A 19. § (2) bekezdés c) pontja alapján visszakért előterjesztést a Képviselő-testület soron következő
üléséig – amennyiben szükséges, rendkívüli ülés összehívásával – kell megtárgyalni.
(4) Több, hatáskörrel rendelkező bizottság elnöke megállapodhat adott napirend együttes ülés
keretében történő megtárgyalásáról.
57. §
(1) A bizottság ülésének összehívására a 14. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.
(2) A bizottság ülésére a bizottság tagjai mellett a 15. § a)-d), – tevékenységüket érintő napirend esetén
f), h) – , valamint l) pontjában meghatározottakat kell meghívni.
(3) A meghívó és az előterjesztések megküldése, valamint a tanácskozási jog biztosítása tekintetében –
a (2) bekezdésre is figyelemmel – a 16-17. §-ban foglaltak irányadók azzal, hogy a bizottság külsős
tagjai a meghívót és az előterjesztéseket az általuk megadott elektronikus levélcímre elektronikus
formában, vagy ennek hiányában papír alapon kapják meg.
A bizottság ülésének nyilvánossága
58. §
A bizottság ülésének nyilvánossága tekintetében a 18. §-ban foglaltak irányadók.
A bizottság ülésének napirendje, hozzászólások, az ülés vezetése
59. §
(1) A bizottság ülésének napirendje és a hozzászólások tekintetében a 19. § (1), (2) bekezdés a)-b)
pontjait, valamint (3) bekezdései, valamint 20. § a)-b) és e)-g) pontja – azzal, hogy a testületi
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hatáskörbe tartozó döntésre irányuló előterjesztések megelőzik az átruházott hatáskörbe tartozókat –,
valamint 21. § a)-c) pontja, 22-23. §-a, valamint 25-30. §-a irányadók azzal, hogy a hozzászólások
időtartamát a bizottság – a megtárgyalandó napirendek és a hozzászólók számától függően –
korlátozhatja.
(2) Az ülés vezetése tekintetében a 31. §-ban foglaltak irányadók.
A bizottság határozatképessége, előterjesztései, döntéshozatala
60. §
A bizottság határozatképességére a 32. §, az előterjesztések rendjére a 33-35. §, döntéshozatalára a
36-40. §-ai irányadóak, azzal, hogy
a) a nyílt szavazás kézfeltartással történik;
b) a név szerinti szavazás esetén a jegyző 40. §-ban meghatározott feladatait az ülés vezetője
látja el.
A bizottság döntése
61. §
(1) A bizottság döntése határozat.
(2) A bizottság határozatának megjelölésére a 44. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók azzal, hogy a
döntéshozó szerv megjelölésén a 51. § (1) bekezdésében meghatározott rövidítést kell érteni.
A bizottság ülésének jegyzőkönyve
62. §
A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvre a 45. § (1) bekezdés a)-c) és e)-h) pontjában, (2) bekezdés
a)-b) és d)-g) pontjában, valamint (4)-(5) bekezdésében és 46. §-ában foglaltak irányadók azzal, hogy a
jegyzőkönyvet a bizottság külsős tagjainak az általuk megadott elektronikus levélcímre elektronikus
formában, vagy ennek hiányában papír alapon meg kell küldeni.

VI. Fejezet
A településrészi önkormányzat
A településrészi önkormányzat létrehozása
63. §
(1) A Képviselő-testület Budaörs város történelmileg elkülönült településrészén, illetve az egyes
településrészek sajátos arculata, eltérő hagyományai megőrzése, valamint a településrészen élő
lakosság önszerveződő képessége erősítése céljából – az Ötv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott
módon – településrészi önkormányzatot hozhat létre.
(2) Településrészi önkormányzat létrehozását településrészi gyűlésen, az érintett településrészen
lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 30%-ának aláírásával lehet kezdeményezni.
(3) Üdülőterületen a (2) bekezdésben meghatározott módon, az üdülőterületen lakóhellyel nem, de
önálló ingatlan tulajdonával rendelkező választópolgárok 30%-a kezdeményezheti a településrészi
önkormányzat létrehozását.
(4) A településrészi önkormányzat létrehozására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez kell
benyújtani, legkésőbb az önkormányzati képviselők és polgármesterek választása éve május 31-éig.
(5) A Képviselő-testület a kezdeményezés megtárgyalásáról soron következő ülésén dönt.
A településrészi önkormányzat vezetője, tagjai
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64. §
(1) A Képviselő-testület a 63. § (5) bekezdése szerinti döntésével egyidejűleg meghatározza a
településrészi önkormányzat létszámát.
(2) A Képviselő-testület a településrészi önkormányzat vezetőjét, tagjait – figyelemmel az Ötv. 28. § (1)
bekezdésében, valamint a településrészi önkormányzati választási eljárás szabályairól szóló külön
önkormányzati rendeletben foglaltakra – alakuló ülését követő ülésen választja meg.
(3) A településrészi önkormányzat képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a
településrészi önkormányzat működésével összefüggésben azonosak.
A településrészi önkormányzat feladatai és működése
65. §
(1) A településrészi önkormányzat
a) kapcsolatot tart a településrészen lévő önkormányzati és állami szervekkel,
b) szervezi és összehangolja a közcélú önkéntes munkát,
c) figyelemmel kíséri a településrészt érintő fejlesztési, rendezési tervek előzetes
véleményezését és megvalósítását,
d) a településrész lakosságát tevékenységéről évente részönkormányzati gyűlésen tájékoztatja,
e) véleményezi
ea) az illetékességi területén lévő közterület elnevezéssel,
eb) az illetékességi területén lévő önkormányzati intézmény létesítésével,
megszüntetésével, átszervezésével, elnevezésével,
ec) a településrészt érintő kulturális, oktatási és sportügyekkel kapcsolatos
képviselő-testületi döntést.
(2) A településrészi önkormányzat működésére egyebekben a bizottságra vonatkozó szabályok
irányadók azzal, hogy tevékenységéről évente beszámol a Képviselő-testületnek.
(3) A részönkormányzatok tagjainak névjegyzékét a 9. függeléke, munkatervét a 10. függeléke
tartalmazza.
A kamaraerdei részönkormányzat
66. §
(1) A kamaraerdei részönkormányzat hivatalos megnevezése: Budaörs Kamaraerdei Településrészi
Önkormányzat.
(2) A kamaraerdei részönkormányzat illetékességi területe:
a) északon: a Hosszúréti-patak tengelyvonala,
b) délen: a Szajkó u., valamint a 0126/1, 0126/2 és 0127 hrsz.-ú ingatlanok;
c) keleten: a Kamaraerdei út, Torockó u., és Vörösbegy u.
d) nyugaton: a Veréb u. és folytatásában a Hosszú-réti patakig Törökbálint közigazgatási
határa.
(3) A kamaraerdei részönkormányzat létszáma: 5 fő.
A frankhegyi településrészi önkormányzat
67. §
(1) A frankhegyi részönkormányzat hivatalos megnevezése: Budaörs Frankhegyi Településrészi
Önkormányzat.
(2) A frankhegyi részönkormányzat illetékességi területe:
a) északon: a Budai Tájvédelmi körzet;
b) délen: a 9756/3 hrsz.; 9756/2 hrsz.; 9755/2 hrsz.; 9724/1 hrsz.; 9721/4 hrsz.; Tűzkőhegyi
utca (9723 hrsz.); 9721/4 hrsz.; 9721/3; 9720/4; Csendes utca (9718 hrsz.); 9715 hrsz.;
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Csendes utca (9714/1hrsz.); 9713 hrsz.; 2558 hrsz.; Árokparti utca (9596/2 hrsz.); 9629/1 hrsz.;
Cserebogár utca (9575 hrsz.); 2505/1; 2505/2; Ringló utca (9599 hrsz.); 9605 hrsz.; 9604 hrsz.;
9603 hrsz.; 9602 hrsz.; 9601/1 hrsz.; 9601/2 hrsz.; 9600/2 hrsz.; 9600/1 hrsz.; Ringló utca
(9599 hrsz.); 9541/2 hrsz.; 9540/2 hrsz.; 9541/1 hrsz.; 9539/2 hrsz.; 9534 hrsz.; 9532/5 hrsz.;
9532/4 hrsz.; 9531 hrsz.; 9530/2 hrsz.; 9523/4 hrsz.; 9524/1 hrsz.; 9523/2 hrsz.; 9523/3 hrsz.;
9522/1 hrsz.; Naphegy árok (2192/2 hrsz.); Szöcske utca (2191/7-, 2181/3 hrsz.); Naphegy utca
(2171 hrsz.); Nefelejts utca (1681/1 hrsz.); Völgy utca (9123 hrsz.); Kőhát utca (9045/4 hrsz.);
Víztorony utca (9045/5 hrsz.); Zúzmara utca (9021/14-, 1402 hrsz.); 9019/2 hrsz. ingatlanok;
c) Keleten: Budapest közigazgatási határa, Szépkilátó utca (9466/2-, 9466/1 hrsz.); Felsőhatár
utca (9681/1-, 9682-,9760 hrsz.);
d) nyugaton: 9019/2 hrsz.; 9019/1 hrsz.; 9016/1 hrsz.; Kőhalom utca (1374 hrsz.); Budai
Tájvédelmi körzet.
(3) A frankhegyi részönkormányzat létszáma: 5 fő.

VII. Fejezet
A tisztségviselők és a Képviselő-testület hivatala
A polgármester
68. §
(1) A polgármestert az Alkotmányban, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvényben,
valamint más jogszabályokban és e rendeletben meghatározottakon kívül az alábbi jogok illetik meg és
kötelezettségek terhelik:
a) rendszeres fogadóórát tart az általa előre meghirdetett helyszínen és időpontban;
b) biztosítja a Képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését;
c) segíti a képviselők munkáját, biztosítja a bizottságok jogainak és kötelességeinek
érvényesülését,
d) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, helyben működő társadalmi szervezetekkel,
e) elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését,
f) ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait a képviselő-testület
együttműködésével és egyetértésével, fogadja a hazai és külföldi partnerek képviselőit,
tárgyalásairól tájékoztatja a Képviselő-testületet soron következő ülésén,
g) önkormányzati ügyekben kapcsolatot tart a médiával, hírközlő szervekkel,
h) külön önkormányzati rendeletben meghatározott kötelezettségvállalásairól tájékoztatja a
Képviselő-testületet soron következő ülésén.
(2) A polgármester Képviselő-testület által átruházott hatásköreit külön önkormányzati rendelet
szabályozza.
Az alpolgármester
69. §
(1) A Képviselő-testület az Ötv. 34. § (1) bekezdésében meghatározott célból, a képviselők közül
főállású foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat.
(2) Az alpolgármester(ek) feladatait, az alpolgármesterek közötti feladat- és munkamegosztást, illetve a
polgármester helyettesítésének rendjét a polgármester határozza meg.
A tanácsnok
70. §
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A Képviselő-testület az Ötv. 21. §-ában megjelölt személyek javaslatára, meghatározott önkormányzati
feladat ellátására, a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára a képviselők közül tanácsnokot,
tanácsnokokat választhat.
A jegyző
71. §
A jegyző megválasztása és feladata tekintetében az Ötv. 36. § (1)-(3) bekezdései irányadók.
Az aljegyző
72. §
Az aljegyző megválasztása és feladatai tekintetében az Ötv. 36. § (1) bekezdése irányadó.
A Képviselő-testület hivatala
73. §
(1) A Képviselő-testület Ötv. 38. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátása céljából létrehozott
hivatalának hivatalos megnevezése: Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).
(2) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal végrehajtásával az alábbiak szerint biztosítja a települési
kisebbségi önkormányzatok testületi működésének feltételeit:
a) a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett időpontban és helyszínen a Polgármesteri Hivatal
tárgyalótermét használhatja;
b) a Polgármesteri Hivatal kérésre irodát biztosít, melynek használatával kapcsolatos költségek
közül csak a telefonhasználat költségeit kell viselnie;
c) a Polgármesteri Hivatal kérésre ellátja a hivatalos iratokkal kapcsolatos kézbesítési, gépelési
és sokszorosítási feladatokat.
(3) A Polgármesteri Hivatal feladatait, szervezeti és működési rendjét külön önkormányzati rendelet
szabályozza.

VIII. Fejezet
A lakossági fórumok, a helyi népszavazás és népi kezdeményezés
A lakossági fórumok
74. §
A Képviselő-testület feladatai ellátása körében a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen
tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgáló fórumok az alábbiak:
a) képviselői fogadóóra,
b) képviselői (választókerületi) fórum,
c) lakossági fórum.
75. §
(1) A képviselői fogadóórán a képviselő rendszeres jelleggel fogadja és meghallgatja a
választópolgárokat.
(2) A képviselő által összehívott és vezetett képviselői (választókerületi) fórumon a képviselő alkalmi
jelleggel tájékoztatja (egyéni választókerülete) választópolgárait az önkormányzat (választókerületet
érintő) feladatairól, a feladatok ellátásáról, saját tevékenységéről.
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(3) A polgármester által összehívott és vezetett lakossági fórumon a polgármester alkalmi jelleggel
tájékoztatja a választópolgárokat valamely fontosabb önkormányzati döntésről, intézkedésről, tervről,
fejlesztésről, tervezett rendeletről. A lakossági fórumról emlékeztető készül.
(4) A választókerületi fórum és a lakossági fórum helyszínét és időpontját legalább 15 nappal korábban
közzé kell tenni.
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés
76. §
A helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó rendelkezéseket külön önkormányzati
rendelet szabályozza.

IX. Fejezet
Az önkormányzat gazdasági alapjai
Költségvetés, vagyon
77. §
(1) A Képviselő-testület éves költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolóját külön önkormányzati rendeletben állapítja meg.
(2) Az önkormányzati vagyon kezelésének és a vagyongazdálkodás szabályait külön önkormányzati
rendelet szabályozza.
A gazdálkodás ellenőrzése
78. §
(1) Az önkormányzat és az általa felügyelt költségvetési szervek belső pénzügyi ellenőrzését – a jegyző
irányításával működő belső ellenőr útján – a Polgármesteri Hivatal látja el.
(2) Az Ötv. 92. § (13) bekezdésében meghatározott feladatokat az 51. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
bizottság végzi.

X. Fejezet
Záró rendelkezések
Hatálybalépés
79. §
E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Módosuló jogszabályok
80. §
(1) Hatályát veszti Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
39/2003. (XI. 10.) ÖKT rendelet, valamint a 19/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet, az 50/2004. (IX. 15.) ÖKT
rendelet 1. §-a, az 58/2004. (X. 20.) ÖKT rendelet, a 65/2004. (XII. 01.) ÖKT rendelet, a 20/2005. (III.
23.) ÖKT rendelet, a 38/2005. (V. 25.) ÖKT rendelet 1. §-a, az 53/2005. (X. 27.) ÖKT rendelet, az
54/2005. (X. 27.) ÖKT rendelet 19. § (1) bekezdés a)-j) pontja, a 32/2006. (VI. 21.) ÖKT rendelet 8. §
(2) bekezdésének „és a Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
20

39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet 58.§. (2) bekezdése” szövegrésze, a 45/2006. (X. 16.) ÖKT rendelet,
az 55/2006. (XII. 20.) ÖKT rendelet, a 15/2007. (V. 15.) ÖKT rendelet, a 16/2007. (V. 22.) ÖKT rendelet,
a 27/2007. (VII. 16.) ÖKT rendelet, a 42/2007. (XII. 10.) ÖKT rendelet, a 9/2008. (III. 27.) ÖKT rendelet,
a 15/2008. (III. 27.) ÖKT rendelet, a 27/2010. (VI. 28.) ÖKT rendelet, a 28/2010. (VII. 19.) ÖKT rendelet
1. §-a, valamint a 29/2010. (VII. 19.) ÖKT rendelet.
(2) A 80. § e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Budaörs, 2010. november 10.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet 2010. november 12-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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1. sz. melléklet
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
1. Településfejlesztési településrendezési feladatok
Kötelező feladat
településrendezés

a helyi építészeti örökség értékeinek
védelme

Önként vállalt feladat

tervtanács működtetése
településfejlesztés
térinformatikai rendszer fejlesztése
értékvédelmi támogatás
építészeti tervpályázatok
EU-s pályázatok lebonyolítása
telekalakítási eljárások, termőföld más célú
hasznosítása, elkerítések felmérése és
ehhez kapcsolódó peres eljárások
a hagyományos technológiával épült
lakóépületek energia-megtakarítását
eredményező beruházások támogatása,
az iparosított technológiával épült
lakóépületek korszerűsítése, pályázati
eljárás bonyolítása.

2. Környezetvédelmi feladatok

Kötelező feladat
a környezeti állapot figyelemmel kísérése,

Önként vállalt feladat

Jogszabályhely/ feladatellátás alapja
1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bek. a)
pont
1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bek. b)
pont, 57. § (2) bek.
1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (7) bek.
252/2006.(XII.7.) Korm. rend.
13/2007.(IV.27) ÖKT. rendelet
2004. évi CVII. tv. 1. § (1) bek.
költségvetési rendelet
28/2004.(V.25.) ÖKT. rendelet;
költségvetési rendelet
1997. évi LXXVIII. tv.
1997. évi LXXVIII. tv.
1959. évi IV. tv.;
1997. évi CXLI. tv.
17/2009. (VII.20.) ÖKT rendelet;
17/2008. (III.27.) ÖKT rendelet

Jogszabályhely/ feladatellátás alapja
1995. évi LIII. tv. 12. § (3) bek.

Ellátás módja és mértéke

kistérségi társulásban

megbízási szerződéssel
megbízási szerződéssel
külön szerződés alapján, független
szakértő geodéta közreműködésével,
ügyvéd közreműködésével
megbízott műszaki ellenőr
közreműködésével

Ellátás módja és mértéke
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környezeti információ szolgáltatása
környezetvédelmi program kidolgozása, a
környezeti állapot elemzése, értékelése, a
lakosság tájékoztatása
stratégiai zajtérkép és intézkedési terv
elkészítése

A helyi jelentőségű védett természeti terület
fenntartása, állapotának fejlesztése, őrzése

3. Kommunális feladatok

Kötelező feladat
egészséges ivóvízellátás
helyi közutak fenntartása

1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bek.

park és fasor fenntartás
parkerdő fenntartás
kutyafuttató létesítése
Tiszta, Virágos Budaörsért pályázat
veszélyes hulladék gyűjtés
környezetvédelmi alap
Játszóterek, foci és labdapályák skate pálya
fenntartása

1995. évi LIII. tv. 46. § (4) bek.;
280/2004.(X.20.) Korm. rend. 2. §
költségvetési rendelet
2009. évi XXXVII. tv.
költségvetési rendelet
költségvetési rendelet
költségvetési rendelet
1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bek.
költségvetési rendelet

20 ha
gazdálkodó szervezet

1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bek.

helyi természeti értékek védelme
helyi jelentőségű természeti terület védetté
nyilvánítása, ill. helyi jelentőségű védett
természeti területek fenntartására terv
készítése
erdei iskolai és környezetvédelmi táborok

1996. évi LIII. törvény
1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bek. b)
pont, 55. § (1) bek.
54/2005. (X.27.) ÖKT. rendelet
költségvetési rendelet

évente, pályázat útján

Önként vállalt feladat

Jogszabályhely/ feladatellátás alapja
1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bek.
1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bek.
1990.éviLXV.tv.8.§(4)bek.;
1988.évi I. tv.;
költségvetési rendelet

Ellátás módja és mértéke

út rekonstrukció
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felelősségbiztosítás alapján közterületi
károk rendezése, ehhez kapcsolódó peres
eljárások
köztemető fenntartása

1988. évi I. tv. 35. §;
2003. évi LX. tv.
1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bek.;
1999. évi XLIII. tv. 4-7. §;
42/2004.(VI.24.) ÖKT rend. 1. §
2000. évi XLIII. tv. 21. § (1) bek

hulladékkezelési közszolgáltatás
szervezése és fenntartása
települési szilárd hulladék kezelése

2000. évi XLIII. tv. 21. § (1) bek.
költségvetési rendelet
2000. évi XLIII. tv. 21. § (1) bek., (3)
bek. b) pont
2000. évi XLIII. tv. 30. § (2) bek.

települési folyékony hulladékok kezelése
közterületen elhagyott hulladék elszállítása
és hasznosítása, ill. ártalmatlanítása
közterület tisztántartása
hulladékgazdálkodási terv készítése

4. Vagyongazdálkodási feladatok

Kötelező feladat
önkormányzati tulajdonosi jogok
gyakorlása, ingatlan vagyonnal
kapcsolatos biztosítás, idegen tulajdonú
ingatlanon az önkormányzat javára
fennálló korlátozott dologi jogokkal,
vagyonkezelői joggal rendelkezés,
ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartása

biztosító és biztosítási alkusz
közreműködésével, peres eljárás esetén
ügyvéd közreműködésével
közszolgáltatási szerződés

hulladék szelektív gyűjtésének szervezése
zöldzsák akció
várostakarítási nap

Önként vállalt feladat

2000. évi XLIII. tv. 31. § (1) bek.
2000. évi XLIII. tv. 35. § (1) bek.
2000. évi XLIII. tv. 21. § (5) bek.
költségvetési rendelet
költségvetési rendelet

Jogszabályhely/ feladatellátás alapja
1990. évi LXV. tv. 78-80. §, 89. §,
2003. évi LX. tv. ;
2007. évi CXXIII. tv.;
60/2004. (X.18.) ÖKT rendelet

Ellátás módja és mértéke
szerződések megbízott ügyvéd
közreműködésével, megbízott független
értékbecslő szakértő közreműködésével,

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §

szerződés alapján megbízott cég
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az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
és helyiségekkel kapcsolatos tulajdonosi
jogok gyakorlása
önkormányzati intézmények bővítése

5. Oktatással neveléssel összefüggő feladatok
Kötelező feladat
óvodai nevelés

Önként vállalt feladat

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése
általános iskolai nappali oktatás
sajátos nevelési igényű gyermekek nappali
rendszerű ált. iskolai nevelése, oktatása
napközi és tanulószoba működtetése
nemzeti és etnikai nevelés, oktatás (óvodai
és általános iskolai)

diáksport (általános és középiskolai
feladatellátáson belül)

pedagógiai szakszolgálat működtetése

szakközépiskolai oktatás
felnőttképzés, szakképzés
nappali rendszerű gimnáziumi oktatás
alapfokú művészeti oktatás (alapfokú
művészetoktatás zeneművészeti ágban)
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
nevelési tanácsadás

(1) bekezdése
1993. évi LXXVIII. tv.,
61/2004. (X.18.) ÖKT rendelet;
56/2004.(X.04.) ÖKT. rendelet
költségvetési rendelet

közreműködésével
az önkormányzati tulajdonú BTG Kft.
közreműködésével

Jogszabályhely/ feladatellátás alapja
1993. évi LXXIX. tv. 86. § (1) bek.;
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek.
1993. évi LXXIX. tv. 86. § (1) bek.

Ellátás módja és mértéke
8 óvodában és 3 óvodai
tagintézményben
8 óvodában és 3 óvodai tagintézményben

1993. évi LXXIX. tv. 86. § (1) bek.;
1990.évi LXV. tv. 8.§ (1) bek.
1993. évi LXXIX. tv. 86. § (2) bek.

4 általános iskolában

1993. évi LXXIX. tv. 86. § (2) bek.
1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bek.

4 általános iskolában
4 óvodában és 2 általános iskolában

1993. évi LXXIX. tv. 87. § (1) bek.

Budaörsi Nevelési Tanácsadó és
Budaörsi Logopédiai Intézet, többcélú
intézményen belül
4 általános iskolában és 1 középiskolában

1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bek.
1993. évi LXXIX. tv. 52. § (9) bek.
1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bek.
1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bek.;
1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3)
1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bek.

logopédiai szolgálat működtetése

1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bek.
1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bek.,
89/A. §
1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bek.

gyógytestnevelés biztosítása

1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bek.

4 általános iskolában

1 középiskolában
1 középiskolában
1 középiskolában
Leopold Mozart Zeneiskola
Budaörsi Nevelési Tanácsadó
Budaörsi Nevelési Tanácsadó
Budaörsi Logopédiai Intézet, többcélú
intézmény tagintézményeként
4 általános iskolában és a Budaörsi
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sajátos nevelési igényű gyermekek, akik a
többi gyermekkel nem foglalkoztathatók
együtt
gyógypedagógiai tanácsadás
korai fejlesztés
gyermek- és ifjúsági feladatok (óvodai,
általános és középiskolai feladatellátáson
belül)

6. Egészségügyi ellátás
Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

háziorvosi ellátás
házi gyermekorvosi ellátás
fogorvosi alapellátás
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
védőnői ellátás
iskola-egészségügyi ellátás

védőoltások támogatása
lisztérzékenység szűrés
vastagbél-rák szűrés
mammográfiai vizsgálat
egészségügyi szakellátás

1993. évi LXXIX. tv. 87. § (1) bek.
1993. évi LXXIX. tv. 87. § (1) bek.
1993. évi LXXIX. tv. 87. § (1) bek.,
89/A. §
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek.
1993. évi LXXIX. tv. 41. § (6) bek.

Jogszabályhely/ feladatellátás
alapja
1997. évi CLIV. tv. 152. §
1997. évi CLIV. tv. 152. §
1997. évi CLIV. tv. 152. §
1997. évi CLIV. tv. 152. §
1997. évi CLIV. tv. 152. §
1997. évi CLIV. tv. 152. §
23/2004. (IV.20.) ÖKT. rendelet
226/2009.(VII.16.) ÖKT hat.;
437/2009.(XII.16.) ÖKT hat.,
90/2010. (III.25.) ÖKT hat.
91/2010. (III.25) ÖKT. sz. hat.
356/2008. (X.08.) ÖKT. sz. hat
29/2000. (III.14.) ÖKT sz. hat

Nevelési Tanácsadóban
1 általános iskola tagintézményében
Budaörsi Nevelési Tanácsadó
1 intézményben
8 óvodában és 3 óvodai tagintézményben
és 1 középiskolában

Ellátás módja és mértéke
feladat ellátási szerződéssel, Budaörs város
feladat ellátási szerződéssel, Budaörs város
feladat ellátási szerződéssel, Budaörs város
feladat ellátási szerződéssel, Budaörs város
saját intézmény, ill. feladat ellátási
szerződéssel, Budaörs város
feladat ellátási szerződéssel, Budaörs város
szerződéssel
szerződéssel
szerződéssel
szerződéssel
feladat ellátási szerződéssel, Budaörs város
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7. Szociális ellátás

Kötelező feladat

panoráma röntgenvizsgálat támogatása

427/2008.(XII.18.) ÖKT sz. hat.

szerződéssel

Önként vállalt feladat

Jogszabályhely/ feladatellátás
alapja

Ellátás módja és mértéke

Pénzbeli ellátások
átmeneti segély
lakásfenntartási támogatás (méltányosság
alapján)
egyszeri fűtési támogatás
ápolási díj (méltányosság alapján)
szemétszállítási díj
temetési segély
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
külföldi ösztöndíj
közoktatási ösztöndíj
születési támogatás
gondozási támogatás
életkezdési támogatás
lakásépítési támogatás

1993. évi III. tv. 45. §,
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet 2628/A. §
1993. évi III. tv. 38. § (9) bek.;
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet 1318. §
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet 13.
§ (6) bek.
1993. évi III. tv.43/B. §;
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet 2025. §
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet 19.
§
1993. évi III. tv. 46. §;
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet
32/2007.(IX.24.) ÖKT. rendelet 10.
§
32/2007.(IX.24.) ÖKT. rendelet 11.
§
32/2007.(IX.24.) ÖKT. rendelet 8. §
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet
32/B. §
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet
32/C. §
23/2008.(IV.29.)ÖKT. rendelet 1012. §
23/2008.(IV.29.)ÖKT. rendelet 13-

OKM Általános Szerződési Feltételek
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lakás-átalakítási támogatás
Szociális szolgáltatások
közgyógyellátás
köztemetés
étkeztetés
házi segítségnyújtás
idősek nappali ellátása
fogyatékosok nappali ellátása
családsegítés
nappali ellátás, utcai szociális munka
átmeneti elhelyezés

közműfejlesztési támogatás

.
.

közgyógyellátás (méltányosság alapján)
adósságkezelési szolgáltatás
digitális esélyegyenlőségi támogatás
kedvezményes üdülés idősek részére
gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény
életkezdési kiegészítő támogatás

gyermekek karácsonya/utalvány
idősek otthona
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
támogató szolgálat
családok átmeneti otthona

17. §
23/2008.(IV.29.)ÖKT. rendelet 18.
§
31/3003.(IX.08.) ÖKT rendelet
1993. évi III. tv. 50. § (1) bek.
1993. évi III. tv. 48. §
1993. évi III. tv. 62. §
1993. évi III. tv. 63. §
1993. évi III. tv. 65/F. §
1993. évi III. tv. 65/F. §
1993. évi III. tv. 64. §
1993. évi III. tv. 65/F. §
1993. évi III. tv. 80. §
1993. évi III. tv. 50. § (3) bek.;
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet 35.
§
1993. évi III. tv.55. §;
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet 3641/A.§
40/2005.(V.25.) ÖKT. rendelet
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet
41/B. §
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet 34.
§
2005. évi CLXXIV. tv. 6. § (1) bek.
b) pontja;
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet
32/A. §
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet 33.
(6) bek.
1993. évi III. tv. 67. §
1993. évi III. tv. 65. §
1993. évi III. tv. 65/C. §
1997. évi XXXI. tv. 51. §

kistérségi társulásban
ellátási szerződéssel
időskorúak gondozóháza (MET)

ellátási szerződés
saját intézmény
kistérségi társulás
Sorsunk és Jövőnk Szeretet Szolgálat
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8. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok
Kötelező feladat

pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása

1993. évi III. tv. 71. §

(Gálfi Béla Gyógyító Kft.)

Önként vállalt feladat

Jogszabályhely/ feladatellátás
alapja
1997. évi XXXI. tv. 21. §,
23/2004.(IV.20.)ÖKT. rendelet 33.
§
1997. évi XXXI. tv. 42. §
1997. évi XXXI. tv. 44. §
1997. évi XXXI. tv. 40. §
1997. évi XXXI. tv. 45. §
1997. évi XXXI. tv. 43. §

Ellátás módja és mértéke

Jogszabályhely/ feladatellátás
alapja
2008. évi XCIX. tv. 3. §
költségvetési rendelet

Ellátás módja és mértéke

költségvetési rendelet
54/2005.(X.27.) ÖKT. rendelet
költségvetési rendelet

évente, pályázat útján
évente, pályázat útján

1997. évi CXL. tv. 77. §
költségvetési rendelet

Jókai Mór Művelődési Központ
Budaörsi Advent, Budaörsi Vigasság,
Budaörs Fesztivál, Jazz Napok
évente, változó mértékben (Idesüss,

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
bölcsőde
házi gyermekfelügyelet
gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekek átmeneti gondozása
gyermekek napközbeni ellátása (családi
napközi)

9. Közművelődési, kulturális, sport feladatok
Kötelező feladat

Önként vállalt feladat
előadó-művészeti tevékenység támogatása
kulturális, művészeti egyesületek támogatása
(költségvetési soron)
kiadványok támogatása
társadalmi szervezetek támogatása, a
lakosság önszerveződő közösségei
tevékenységének segítése
közművelődési tevékenység ellátása
közművelődési, kulturális programok
támogatása
közművelődési kulturális programok

költségvetési rendelet

kistérségi társulásban
ellátási szerződéssel, Fészek Egyesület
megállapodással

Budaörsi Játékszín
évente, munkaterv alapján
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szervezése, rendezése

helyi sportfejlesztési koncepció
meghatározása, megvalósítása
együttműködés a helyi
sportszervezetekkel
a tulajdonát képező sportlétesítmények
fenntartása, működtetése
önkormányzati iskolai sporttevékenység
gyakorlása feltételeinek megteremtése
önkormányzati iskolai sportkörök
működési feltételeinek biztosítása
állami sportinformációs rendszerrel
kapcsolatos feladatok

közösségi ház működtetése

költségvetési rendelet

könyvtári tevékenység ellátása

1997. évi CXL. tv. 53. § (2) bek.

közművelődési szolgáltatás biztosítása

1997. évi CXL. tv. 79. §

2004.évi I. tv.55. § (1) bek a)

Budaörs Karácsonya, Városi Mikulás,
koncertek stb…)
Kamaraerdei Közösségi Ház
rendezvényeire
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
fenntartása
Városi Régészeti Kiállítás, Csiki Pihenőkert,
Zichy Major, Budaörsi Művészek
Egyesülete, közművelődési
megállapodással

2004.évi I. tv 55. § (1) bek b)
2004. évi I. tv 55. § (1) bek. c)
2004.évi I. tv 55. § (1) bek. d)
2004. évi I. tv 55. § (2) bek

egészséges életmód közösségi feltételeinek
megteremtése
Budaörs Város Önkormányzat Testnevelési és
Sport Díja
Hauser József Városi Közművelődési Díj
Budaörs Város Díszpolgára Cím
testvérvárosi találkozók, programok
szervezése, rendezése
városi televízió támogatása
rádió támogatása
képzőművészeti alkotások készíttetésének
átfogó feladatai

166/2004. (V.21.) Korm. rendelet

évente

2004. évi I. tv.

sportcentrum fenntartása, városi uszoda és
sportcsarnok, Hermann nyitott iskola
évente 3 db díj

9/2005.(I.26.) ÖKT. rendelet
8/2005.(I.26.) ÖKT. rendelet
7/2005.(I.26.) ÖKT rendelet
39/2003.(XI.10.) ÖKT. rendelet 5. §
költségvetési rendelet
költségvetési rendelet
költségvetési rendelet

évente 1-2 db díj
jelölés esetén
kétévente találkozó, év közben kisebb
események
BVTV támogatása
Budaörs Rádió támogatása
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10. Egyéb feladatok
Kötelező feladat
közterület-felügyelet
kóbor állatok befogása a település
belterületén
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai
érvényesítése, a helyi kisebbségi
önkormányzatok munkájának segítése

Önként vállalt feladat

állatmenhely fenntartása

közbiztonság helyi feladatai
polgárőrség támogatása
tűzoltás, műszaki mentés, tűzvédelem
térfigyelő rendszer működtetése

Jogszabályhely/ feladatellátás
alapja
1999. évi LXIII. tv. 1. § (1) bek.
költségvetési rendelet
1998. évi XXXVIII. tv. 48/A. § (3)
bek.
költségvetési rendelet
1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bek.
költségvetési rendelet és eseti
kérelmek
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek
költségvetési rendelet
1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek
költségvetési rendelet
költségvetési rendelet

Ellátás módja és mértéke

gyepmester
kisebbségi önkormányzatok
együttműködési megállapodás
Budaörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület
támogatása
Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
támogatása

11. A képviselő-testület – figyelemmel a kötelezően ellátandó feladatokra, anyagi lehetőségeitől függően – az önkormányzat mindenkori költségvetési
rendeletében határozza meg, hogy a helyi közszolgáltatások körében mely feladatokat milyen mértékben lát el.
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1. sz. függelék
Budaörs Város közigazgatási területe
23,6 km2

Budaörs Város területe:
Állandó népesség száma (2010. január 1.-i állapot):
A város határai:

27.958 fő

Biatorbágy – Budapark – Biatorbágy közigazgatási
határ – Budakeszi közigazgatási határ – Budai
Tájvédelmi Körzet – Budapest XII. kerület (Budai
Tájvédelmi Körzet) - Budapest XI. kerület (Alsóhatár
u., Felsőhatár u.) – Budapest XI. kerület közigazgatási
határ (Budaörsi Repülőtér) – Budapest XXII.
kerület (Kamaraerdei út, Torockó u., Vörösbegy u.,) –
Tétényi fennsík – Törökbálint közigazgatási határ –
Pistály (Veréb u., Temető u., Méhecske u.) –
Törökbálint közigazgatási határ – M1 autópálya
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2. sz. függelék
Egyéni választókerületek száma, sorszáma, területe

1. VÁLASZTÓKERÜLET
SZABÓ KÁROLY
Tel: 06 20 9 857 632

1. SZK

2. SZK

Áfonya utca

Kékes utca

Ág utca

Körte utca

Akácos utca

Kötő utca

Aszu utca

Lejtő utca

Bárány utca
Budakeszi köz

Lomnici köz

Budakeszi utca

Mandula utca

Csalló köz

Máriavölgy utca

Csalogány utca

Mátra utca

Csap utca

Meggy utca

Cseresznye utca

Mogyoró utca

Csik falu köz

Mosoly utca

Csikó utca
Domb utca

Muskotály utca

Egres utca

Odvas-hegy utca

Erdész utca

Odvas-hegy köz

Esthajnal utca

Otthon köz

Ezerjó utca

Otthon utca

Fátyol utca

Panoráma utca
Puttony utca

Felsőszállás utca

Ribizke utca

Galagonya utca

Sás utca

Gida utca

Som utca

Gyömbér utca
Hárslevelű utca

Sóvirág utca

Hegyalja köz

Szabadság út 134-292/B páros
házszámok

Hegyalja utca

Szabadság út 147-221/B páratlan
házszámok

Hegyfok utca

Szamorodni utca
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Holdfény utca 2-18 folyamatos

Szüret utca páratlan házszámok

Hurok utca

Szüret utca páros házszámok

Kadarka utca

Út-hegy lépcső

Kajszi utca

Uzsoki köz

Kálvária utca

Víg köz

Kecskekő utca

Víg utca

Kéknyelű utca
Kisfaludy köz
Kisfaludy utca páratlan számok
Kisfaludy utca páros számok
Koszorú dűlő
Koszorú lépcső
Koszorú utca
Kőhalom utca
Kőhát utca
Kövidinka utca
Leányka utca
Lóvölgy utca
Málna utca
Rizling utca
Szálláshegy utca
Tölgy utca
Zengő utca
Zúzmara utca
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2. VÁLASZTÓKERÜLET
KÁLÓCZI IMRE
Tel: 06 20 223 52 97

3. SZK
Akácfa köz

4. SZK
Mester utca
Naphegy utca

Bokréta köz

Nefelejcs köz

Bor utca

Nefelejcs utca
Nyitra köz

Dézsma köz

Ostor köz

Dézsma utca

Ostor utca

Diófa utca

Őzike utca 42-től végig páros
házszámok

Dráva köz

Őzike utca páratlan házszámok

Esze Tamás utca

Présház utca

Eszterlánc utca

Rába köz

Farkasréti út 1-33 páratlan házszámok

Rózsa utca 1-1/3-ig folyamatos
házszámok

Farkasréti út 2-34 páros házszámok

Sas utca páratlan házszámok

Felsősor utca
Fűzfa utca 1-1.

Szakály Mátyás utca

Gerle köz

Száva köz

Gesztenye köz

Szép utca

Gesztenye utca

Szőlővirág utca

Halom utca

Tátra utca

Kárpát utca

Temes köz

Kereszt utca

Tüske utca

Kossuth Lajos utca 2-36/B páros
házszámok

Vasfű utca

Kossuth Lajos utca 1-33. páratlan
házszámok

Venyige utca
Virágos utca

Kőfejtő utca

Visszhang utca

Kőhíd utca

Víztorony utca

Kőkapu utca

Völgy utca

Kökény utca

Zichy Péter utca

Kőláb utca

Zivatar utca

Kőszikla utca
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Kőszirt utca
Lajta köz
Liliom utca
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3. VÁLASZTÓKERÜLET
CZUCZOR GERGELY
Tel: 06 20 596 33 06

5. SZK

6. SZK

Acél utca

Lakatos utca

Agancs utca

Láng utca

Akácfa utca

Mátyás király utca

Alma utca

Merengő utca

Árokparti utca

Mozdony utca

Ásó utca

Nap-hegy dűlő

Átlós utca

Nyúl utca

Avar köz

Öntő utca

Avar utca

Ötvös utca

Bányász utca

Őzike utca 10-20 páros házszámok

Berkenye utca

Pihenő utca

Boróka utca

Rekettye utca

Budapesti út 91-133-ig páratlan
házszámok

Réz utca

Csalit utca

Rigó utca

Csendes utca

Ringló utca

Cserebogár utca

Rózsa utca 2-29-ig folyamatos
házszámok

Csillagvölgy utca

Sáfrány utca

Darázs utca

Sas köz

Erdélyi utca

Sas utca páros házszámok

Erdőalja utca

Semmelweis utca

Esztergályos utca

Szarvas utca

Ezüstfenyő utca

Széchenyi István utca

Farkasréti út 35-115/B páratlan
házszámok

Szépkilátó utca

Farkasréti út 36-116 páros házszámok Szerelő utca
Felsőhatár utca

Szöcske utca

Fém utca

Szőlő köz

Fenyves utca

Szőlőhegyi út

Frank-hegy

Thököly utca

Fűzfa utca 3-tól folyamatos házszámok Toboz utca
Gereblye utca

Turistaház utca

Gyöngy utca

Tűzkőhegyi utca

Gyöngyvirág utca

Vas utca
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Harmat utca

Verseny utca

Hegyközi út
Jókai utca
Kakukk köz
Kapa utca
Kovács utca
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4. VÁLASZTÓKERÜLET
SÁNTA ÁRON
Tel: 06 20 9 857 875

7. SZK

8. SZK

Alsóhatár utca

Kertész köz

Aradi utca

Kertész utca

Árnyas utca

Kikelet utca

Babér utca

Ősz utca

Bíbor utca

Őszibarack utca

Bóbita utca

Pántlika utca

Bojt utca

Park utca

Budafoki köz
Budafoki utca

Szegfű utca

Budapesti út 41-89/2 páratlan
házszámok

Szellő köz

Budapesti út 48-140-ig páros
házszámok

Szellő utca

Csillag utca

Szitakötő utca

Delelő utca

Tavasz utca

Fagyöngy utca

Tél utca

Felleg utca

Temesvári utca

Fényes utca

Tulipán utca

Fészek utca

Vak Bottyán utca

Fodros utca

Zápor utca

Föveny utca
Hajnal utca
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5. VÁLASZTÓKERÜLET
LEIPÁN TIBOR
Tel: 06 20 596 33 20

9. SZK

10 SZK

Arany János utca

Károly király utca 61-149-ig páratlan
házszámok

Árok köz

Károly király utca 62-90-ig páros
házszámok
Kinizsi dűlő

Baross utca 1-21/3-ig páratlan
házszámok

Kinizsi utca

Baross utca 2-24/a-ig páros
házszámok

Köz tér
Mező utca

Budapesti út 2-46-ig páros
házszámok

Nyár utca

Budapesti út 1-39-ig páratlan
házszámok

Pacsirta utca

Clementis László utca

Stefánia utca

Csata utca 1-13-ig folyamatos
házszámok

Szabadság út 2-42/b-ig páros
házszámok

Deák Ferenc utca

Szabadság út 1-47/1-ig páratlan
házszámok

Dózsa György utca

Templom tér

Ébner György köz

Törökbálinti utca

Forrás utca

Vasvári Pál utca

Gólya utca
Hársfa utca
Károly király utca 1-59/B-ig
páratlan házszámok
Károly király utca 4-60-ig páros
házszámok
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6. VÁLASZTÓKERÜLET
KÁHN JÁNOS
Tel: 06 20 9 149 226

11. SZK

12. SZK

Ady Endre utca

Munkácsy utca

Agip utca

Petőfi utca

Árpád utca

Pozsonyi utca

Baross utca 23-85-ig páratlan
házszámok

Rákóczi utca

Baross utca 26-86-ig páros
házszámok
Bretzfeld utca

Sport utca

Csata utca 15-22-ig folyamatos
házszámok

Szabadság út 48-128-ig páros
házszámok

Eper utca

Szabadság út 53-117-ig páratlan
házszámok

Építők útja

Széles utca

Garibaldi utca
József Attila utca
Kenyérgyár utca
Komáromi utca
Kossuth Lajos utca 35-65-ig páratlan
házszámok
Kossuth Lajos utca 38-68-ig páros
házszámok
Lévai utca 2-36-ig páros házszámok
Maros köz
Moha utca

42

7. VÁLASZTÓKERÜLET
STIFT NÁNDOR
Tel: 06 20 9 149 231

13. SZK

14. SZK

Ifjúság utca 2-től végig páros
házszámok

Lévai utca 1-5-ig páratlan

Lévai utca 7-től végig páratlan
házszámok

Patkó utca 2-8-ig páros házszámok
Patkó utca 1-9-ig páratlan házszámok
Szabadság út 119-141-ig páratlan
házszámok
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8. VÁLASZTÓKERÜLET
BIRÓ GYULA
Tel: 06 20 9 146 790

15. SZK
Szivárvány utca 1-22-ig folyamatos
házszámok

16. SZK
Budafruct
Edison utca
Holdfény utca 1-1/b-ig folyamatos
házszámok
Holdfény utca 27-29. folyamatos
házszámok
Iskola tér
Jedlik Ányos utca
Kármán Tódor utca
Nádasdűlő sétány
Napsugár sétány
Neumann János utca
Patkó utca 11-29-ig folyamatos
házszámok
Puskás Tivadar út
Szabadság út 143-145-ig páratlan
Szivárvány utca 24-től végig
folyamatos házszámok
Távíró köz
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9. VÁLASZTÓKERÜLET
FILKEY PÉTER
Tel: 06 20 9 857 410

17 SZK

18. SZK

Aranyeső utca

Írisz utca

Árok utca

Kaktusz utca

Árvácska utca

Kamilla köz

Baross köz

Kardvirág utca

Baross utca 94-140-ig páros
házszámok
Baross utca 165-től végig folyamatos
házszámok

Kökörcsin utca

Bazsalikom utca

Kővirág utca

Bazsarózsa utca

Levendula utca

Bimbó utca

Liget köz

Boglárka utca

Liget utca

Borostyán utca

Margaréta utca

Ciklámen utca

Menta utca

Csiki dűlő

Meredek utca

Csiki utca

Muskátli utca

Estike utca

Nárcisz utca

Fehérvirág köz

Orchidea utca

Fodormenta utca

Orgona utca

Fügefa köz

Őszirózsa utca

Fügefa utca

Pipacs utca

Gyár utca

Pirosvirág köz

Hold utca

Pitypang utca

Hortenzia utca

Rezeda utca

Hóvirág utca

Rézvirág utca

Ibolya köz

Séta utca
Sóska utca

Ibolya utca

Szabadság út 296-tól végig páros
házszámok

Ifjúság utca páratlan házszámok

Szabadság út 319-től végig páratlan
házszámok
Szarkaláb utca
Szél utca
Szilva utca
Szirom utca
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Tárogató utca
Tátika utca
Törökugrató dűlő
Törökugrató utca
Ürgés dűlő
Virág utca
Zöldfa utca
Zöldvirág köz
Zsálya utca
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10. VÁLASZTÓKERÜLET
TÖRÖK ISTVÁN
Tel: 06 20 9 857 679

19. SZK

20. SZK

Cinege utca

Beregszászi utca

Erdő utca

Besztercei utca

Feketesas utca

Búzavirág utca

Geisbardt dűlő

Csóka utca

Holló utca

Fácán köz

Iglói köz

Fácán utca

Iparos utca

Fürj utca

Ipartelep utca

Galamb utca

Kassai utca

Gyík utca

Keserűvíz utca

Harkály utca

Kolozsvári utca

Jégmadár utca

Küküllő utca

Kamaraerdei utca

MÁV-állomás

Kígyó utca

Méhecske utca

Kismartoni utca

Nádas utca

Kócsag utca

Piktortégla utca

Páva utca

Pillangó utca

Pelikán utca

Raktár utca
Seregély utca

Pintyőke utca

Temető utca

Sikló utca

TSZ tanya

Sirály utca

Vágány utca

Sólyom köz

Vasút dűlő

Sólyom utca

Vasút utca

Szajkó utca

Vasútállomás és környéke dűlő

Szalonka utca

Vasútsor

Szamóca köz

Vöröskő utca

Szarka utca

Zombori utca

Torockó utca
Varjú utca
Veréb utca
Vörösbegy utca
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3. sz. függelék

Az önkormányzat testvértelepülési kapcsolatai
-

Bretzfeld (Németország)
Kisújfalu (Szlovákia)
Magyarkanizsa (Szerbia)
Pyrgos (Görögország).
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4. sz. függelék
Az önkormányzat társulásai

Budaörs Kistérség Többcélú Társulás (217/2004. (IX.10.) ÖKT sz. határozat)

Közép-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Önkormányzati Társulás (287/2004.(X.15.)
ÖKT sz. határozat; 174/2006.(VIII.09.) ÖKT sz. határozat)
Budapest és Vonzáskörzete Települési Önkormányzatainak Társulási Megállapodása a környezeti zaj
értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben meghatározott önkormányzati
feladatok végrehajtásáról (218/2005. (IX.15.) ÖKT sz. határozat)
Budaörs Város Önkormányzata - Biatorbágy Nagyközség Önkormányzat Társulás közterület-felügyeleti
szolgáltatás végzése céljából (145/2006. (VI.16.) ÖKT sz. határozat)
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5. sz. függelék
A Képviselő-testület tagjainak névjegyzéke

Wittinghoff Tamás
Becz György
Biró Gyula
Czuczor Gergely
Császárné Kollár Timea Annamária
Filkey Péter
Káhn János
Kálóczi Imre
Laczik Zoltán
Leipán Tibor
Dr. Ritter Gergely
Sánta Áron
Stift Nándor
Szabó Károly
Török István

polgármester
képviselő (listás)
képviselő (08. EVK)
képviselő (03. EVK)
képviselő (listás)
képviselő (10. EVK)
képviselő (06. EVK)
képviselő (02. EVK)
képviselő (listás)
képviselő (05. EVK)
képviselő (listás)
képviselő (04. EVK)
képviselő (07. EVK)
képviselő (01. EVK)
képviselő (10. EVK)

Budaörs Fejlődéséért Egyesület
Budaörs Fejlődéséért Egyesület
Budaörs Fejlődéséért Egyesület
Fidesz
Jobbik
Fidesz
Fidesz
Fidesz
MSZP
Fidesz
Budaörs Fejlődéséért Egyesület
Fidesz
Budaörs Fejlődéséért Egyesület
Fidesz
Fidesz
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6. sz. függelék
A Képviselő-testület munkaterve
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7. sz. függelék
Az állandó bizottságok tagjainak névjegyzéke
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8. sz. függelék
A bizottságok munkaterve
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9. sz. függelék
A településrészi önkormányzatok tagjainak névjegyzéke
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10. sz. függelék
A településrészi önkormányzatok munkaterve
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