Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete
a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 34. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1a) Ha elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy azt az önkormányzat felett

törvényességi felügyeletet gyakorló szerv által indított eljárás indokolja, a polgármester
rendeletalkotási javaslatot tartalmazó előterjesztést is benyújthat sürgősséggel.”
2. §
A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §
A R. 1. mellékletének
a) 1.15.5. alpontjában a „Sport díjat” szöveg helyébe a „Testnevelési és Sport díjat” szöveg;
b) 1.27. alpontjában az „(1) bekezdésben” szöveg helyébe az „1.26. alpontban” szöveg;
c) 3.1.24. alpontjában az „az (1) bekezdésben” szöveg helyébe az „a 3.1.23. alpontban” szöveg
lép.
4. §
Hatályát veszti a R. 1. mellékletének
a) 1.6. alpontja;
b) 1.21. alpontja;
c) 1.33. alpontja;
d) 1.34. alpontja;
e) 2.1.3. alpontja;
f) 6.1.26.1.5. alpontjai;
g) 6.1.8. alpontja;
h) 6.1.22. alpontja;
i) 6.1.33. alpontja;
j) 8.1.6. alpontjában a „19. § (2) bekezdése” szövegrész.
5. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budaörs, 2014. február 27.
Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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1. melléklet
1. Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. mellékletének 1.31.5. alpontjai helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.3. Kinevezi az építészeti tervtanács tagjait [10/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet 6. § (5)
bekezdés].
1.4. Döntést hoz a következő ellátások megállapítása tekintetében, amennyiben a 6.1.1. alpont
másként nem rendelkezik:
1.4.1. méltányossági ápolási díj;
1.4.2. önkormányzati segély;
1.4.3. adósságkezelési szolgáltatás;
1.4.4. lakbértámogatás;
1.4.5. szemétszállítási díj alóli mentesség;
1.4.6. életkezdési kiegészítő támogatás;
1.4.7. születési támogatás;
1.4.8. gondozási támogatás;
1.4.9. gyermekétkeztetési térítési díj-kedvezmény;
1.4.10. köztemetés;
1.4.11. védőoltások támogatása;
1.4.12. karácsonyi támogatás;
1.4.13. gyermekek karácsonyi támogatása;
1.4.14. babaköszöntő csomag;
1.4.15. méltányossági közgyógyellátás
[53/2013. (XII. 21.) ÖKT rendelet 3. § (1) bekezdés].
1.5. Megköti a szerződést önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem
minősülő kamatmentes kölcsön formájában történő nyújtása esetén [53/2013. (XII. 21.) ÖKT
rendelet 22. § (9) bekezdés].”
2. A R. 1. mellékletének 1.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.7. Az adósságkezelési szolgáltatás keretében, a lakhatást veszélyeztető mértékű adósság
felhalmozódásának elkerülése céljából megállapodást köt a követelés jogosultjával arról, hogy
félévente tájékoztatja a legalább háromhavi tartozást felhalmozó adósokról [53/2013. (XII. 21.)
ÖKT rendelet 36. § (3) bekezdés].”
3. A R. 1. mellékletének 1.17. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.17. Döntést hoz a sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában
működő intézménybe, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók nem az önkormányzat területén
működő iskolákban fizetendő térítési díjának támogatásáról [34/2013. (VI. 24.) ÖKT rendelet 7.
§ (2) bekezdés, 41/2013. (IX. 30.) ÖKT rendelet 7. § (2) bekezdés].”
4. A R. 1. mellékletének 1.20. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.20. Döntést hoz a közműfejlesztések helyi támogatása iránti kérelmekről [31/2003. (IX. 08.)
ÖKT rendelet 7. § (1) bekezdés].”
5. A R. 1. mellékletének 1.46. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„1.46. Gyakorolja a tulajdonosi jogokat  az átalakulással, az elidegenítéssel, az alaptőke
felemelésével és csökkentésével, az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos tulajdonosi
jogok kivételével  az alább felsorolt gazdasági társaságokban:
1.46.1. AMFORA Kereskedelmi Rt.,
1.46.2. Fővárosi Vízművek Rt.,
1.46.3. ÚTVASÚT Rt.,
1.46.4. Budaörsi Teniszcentrum Rt.,
1.46.5. TÖRS Kft.,
1.46.6. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt.
[60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet 21. § (6) bekezdés].”
6. A R. 1. mellékletének 1. pontja az alábbi 1.641.65. alpontokkal egészül ki:
„1.64. Önkormányzati tulajdonban levő bérlakás bérlője kérelmére, szociális körülményeire
tekintettel, a családjában egy főre jutó jövedelemtől függően lakbérkedvezményt állapít meg
[23/2012. (VI. 22.) ÖKT rendelet 44. § (1) bekezdés].
1.65. Dönt a Clementis László működtetői ösztöndíjra való jogosultság és az ösztöndíj
megszűnésének megállapítása tárgyában, a folyósításból kizárással kapcsolatos ügyekben
valamint a jogosulatlanul felvett összeg visszafizetésére kötelezés tárgyában [50/2012. (XII.
17.) ÖKT rendelet 3. § b) pont].”
7. A R. 1. mellékletének 3.1.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1.8. Dönt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hasznosításáról az tulajdonjog
átruházásával járó rendelkezés esetén az önkormányzati rendeletben meghatározott érték
megállapítást figyelembe véve, valamint tulajdonjog átruházásával nem járó rendelkezés esetén
az Önkormányzatot megillető, önkormányzati rendelet szerinti éves nettó bevétel összegét és a
nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt korlátozást figyelembe véve, ha önkormányzati
rendelet eltérően nem rendelkezik, 15 000 eFt értékhatárig [60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet 14. §
(2) bekezdés a) pont].”
8. A R. 1. mellékletének 3.1.26. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1.26. Dönt a hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt pályázatra benyújtott pályázat
alapján a nyújtható támogatás mértékéről [5/2013. (III. 01.) ÖKT rendelet 5. § (2) bekezdés].”
9. A R. 1. mellékletének 3. pont 3.1. alpontja a következő 3.1.28. alponttal egészül ki:
„3.1.28. Dönt önkormányzati tulajdonban levő bérlakás piaci alapon történő bérbeadásáról,
elbírálja az ezzel kapcsolatos pályázatokat [23/2012. (VI. 22.) ÖKT rendelet 30/A. § (2) és (10)
bekezdés].”
10. A R. 1. mellékletének 4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. Döntenek a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hasznosításáról az tulajdonjog
átruházásával járó rendelkezés esetén az önkormányzati rendeletben meghatározott érték
megállapítást figyelembe véve, valamint tulajdonjog átruházásával nem járó rendelkezés esetén
az Önkormányzatot megillető, önkormányzati rendelet szerinti éves nettó bevétel összegét és a
nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt korlátozást figyelembe véve, ha önkormányzati
rendelet eltérően nem rendelkezik, 15 000 eFt és 25 000 eFt értékhatári között [60/2004. (X.20.)
ÖKT rendelet 14. § (2) bekezdés a) pont].”
11. A R. 1. mellékletének 5.1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„5.1.6. Fenntartói, működtetői egyetértést ad a köznevelési intézmények szervezeti és
működési szabályzata, pedagógiai programja, házirendje tekintetében [2011. évi CXC. törvény
25. § (4) bekezdés és 26. § (1) bekezdés].”
12. A R. 1. mellékletének 5. pont 5.1. alpontja az alábbi 5.1.12. alponttal egészül ki:
„5.1.12. Dönt a Clementis László működtetői ösztöndíjjal összefüggésben a köznevelési
intézmény minőségi jellemzőknek való megfelelősége tárgyában [50/2012. (XII. 17.) ÖKT
rendelet 3. § a) bekezdés].”
13. A R. 1. mellékletének 6.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.1. Döntést hoz a következő ellátások megállapítása tekintetében:
6.1.1.1. közüzemi díj támogatás;
6.1.1.2. önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő
kamatmentes kölcsön formájában;
6.1.1.3. méltányossági önkormányzati segély;
6.1.1.4. méltányossági adósságkezelési szolgáltatás;
6.1.1.5. kedvezményes üdülés
[53/2013. (XII. 21.) ÖKT rendelet 3. § (2) bekezdés].”
14. A R. 1. mellékletének 6.1.17. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.17. Hozzájárulást ad a bérlő és vele együttlakó gyermeke, továbbá befogadott
gyermekének gyermeke közös kérelmére bérlőtársi szerződést megkötésére, ha a gyermek(ek),
illetőleg a bérlő befogadott gyermekének gyermeke cselekvőképes, és jogszerű befogadásuk a
lakásba a kérelem benyújtása előtt igazoltan legalább két évvel megtörtént. [23/2012. (VI. 22.)
ÖKT rendelet 27. §]”
15. A R. 1. mellékletének 6.1.30. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.30. Méltányosságból, kérelemre részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a
jogosulatlanul igénybevett lakáscélú támogatás megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan
veszélyeztetné, az önkormányzati rendeletben meghatározott időtartamra [23/2008. (IV. 29.)
ÖKT rendelet 3. § és 8. § (4) bekezdés].”
16. A R. 1. mellékletének 6.1.32. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.32. Engedélyezi a lakásépítési támogatás visszafizetésének egy alkalommal, legfeljebb fél
évre történő felfüggesztését a támogatott kérelmére – szociális körülményeiben és egészségi
állapotában történt, rendkívüli méltánylást érdemlő változás esetén – a visszafizetési
kötelezettség a kérelmet megelőző szerződés szerinti teljesítése feltételével [23/2008. (IV. 29.)
ÖKT rendelet 3. § és 16. § (1) bekezdés].”
17. A R. 1. mellékletének 8.1.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.1.7. „Dönt a nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásban, hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás Kbt. 122. § (7) a) pontjában foglalt alkalmazása és a Kbt. 122/A. § szerinti
eljárás alkalmazása esetén az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkről.”
18. A R. 1. mellékletének 8. pont 8.1. alpontja az alábbi 8.1.9. alponttal egészül ki:
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„8.1.9. Dönt a központosított közbeszerzés alóli mentességre irányuló kérelemről, a
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezet európai uniós értékhatár alatti
beszerzési igénye esetén [9/2012. (IV. 02.) ÖKT rendelet 2/A. § (4) bekezdés].”
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A 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet 2014. március 3-án a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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