
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
33/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete 

 
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos,  

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

 
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
a 2 alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére valamint 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező 1993. évi LXXVIII. 
törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, 
az 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében valamint az 1988. évi I. törvény 8. §-a (1) 
bekezdésének a) 3. pontjában meghatározott feladatkörében, a 9. §-ának (2) 
bekezdésében, 33. §-a (1) bekezdésének bb) pontjában és a 34. §-ának (1)-(2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében,  
a 4., 5., 6. és 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) 
bekezdése, 48. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) 
bekezdésében és 151. § (9) bekezdésében, valamint a fiatalok életkezdési 
támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, 
a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti 
feladatkörében eljárva, a 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a 11. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés 
i) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 6. § 
(5) és (6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 
18. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a 12. alcím az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában 
meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el. 
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1. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról szóló 
31/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
1.§ 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társasházak felújítási 
hitelfelvételének támogatásáról szóló 31/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet 
11.§ (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A pályázatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani a 
Polgármesteri Hivatalhoz.” 

 

2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
 

2.§ 
 

(1) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1.) 7.§ (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A lakás bérbeadására vonatkozó kérelmet jelen rendelet 2. sz. függelékét 
képező nyomtatványon vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.” 
 
(2) A R1. 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A bérlő a bérleti jogviszony megszűnését megelőző kilencvenedik és 
hatvanadik nap között írásban, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) kérelmezheti a 
lakás ismételt bérbeadását. Erről a jogosultságáról Vagyonkezelő a bérleti 
szerződés megszűnését megelőző kilencvenedik napig értesíti a bérlőt. A 
határidő elmulasztása jogvesztő.” 
 
(3) A R1. 44. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A kedvezmény iránti kérelmeket jelen rendelet 3. sz. függelékét képező 
nyomtatványon vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott 
elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.” 
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3. A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 
tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges 

közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 20/2006. (III.29.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
3.§ 

A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek 
helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás 
kiadásáról szóló 20/2006. (III.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdés 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a tehergépjármű tulajdonosának 
(üzemben tartójának) a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtania a 2-es számú 
melléklet szerinti, az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton.” 
 
 

4. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2006. (III.29.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
4.§ 

 
(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2006. (III.29.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R2.) 11.§ (2) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A kérelmet az 1. számú melléklet szerint írásban vagy az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz 
kell benyújtani.” 
 
(2) A R2. 17/D. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(3) A kérelmet a 4. számú melléklet szerint írásban vagy az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalhoz 
kell benyújtani.” 
 
 

5. A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése (öko-program) 
támogatásának pályázati feltételeiről szóló 18/2008. (III.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
 

5.§ 
 

A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására 
és mérésére alkalmas eszközök beszerelése (öko-program) támogatásának 
pályázati feltételeiről szóló 18/2008. (III.27.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) 
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített 
formanyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton nyújtható be.” 
 
 

6. A Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
6.§ 

 
A Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„Az ösztöndíjat az iskola-pedagógus a rendelet 2. melléklete alapján – évente, a 
költségvetési rendelethez igazítottan aktualizált – pályázati adatlapon írásban 
vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton, egyénileg 
igényelheti, az ösztöndíjra jogosító jogviszonya egyidejű igazolásával.” 
 

 
 

7. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
7.§ 

 
A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
5.§ (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az e rendelet által szabályozott támogatásokra vonatkozó kérelmet az e rendelet 
függelékét képező nyomtatványokon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és 
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben meghatározott elektronikus úton, a jogosultság megállapításához 
szükséges igazolások, nyilatkozatok csatolásával a Budaörsi Polgármesteri 
Hivatalnál lehet benyújtani.” 

 
 
8. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. 

(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

8. § 
 

(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. 
(XII.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R3) 5.§ (1) bekezdésének 
második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az e rendeletben foglalt ellátásokra vonatkozó kérelmet a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben 
(továbbiakban: Korm. rendelet), illetve e rendelet függelékét képező 
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nyomtatványokon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton, a jogosultság megállapításához szükséges 
igazolások, nyilatkozatok csatolásával a Budaörsi Polgármesteri Hivatalhoz 
(továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani.” 
 
(2) A R3. 22.§ (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(13) A kérelmet a Hivatalnál az erre rendszeresített formanyomtatványon írásban 
vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet 
benyújtani.” 

(3) A R3. 38.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(3) A kérelmet a Hivatalnál az erre rendszeresített formanyomtatványon 
írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton 
lehet benyújtani.” 

 
9. Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, 
használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V.25.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 

9.§ 
 

(1) Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, 
használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V.25.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R4.) 6.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
„(3) Nem közterületen álló fa kivágását be kell jelenteni. A bejelentés a 2. sz. 
melléklet szerinti nyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton nyújtható be.” 
 
(2) A R4. 6.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen álló fának – kertészei 
szakvéleménnyel alátámasztott – elkerülhetetlen okból illetve építmény 
elhelyezése miatt szükséges kivágásához fakivágási kérelmet az 1. melléklet 
szerinti nyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton kell benyújtani.” 

 
10. A budaörsi vállalkozások helyi támogatásáról szóló 26/2012. (VII.13.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 

10.§  
 

A budaörsi vállalkozások helyi támogatásáról szóló 26/2012. (VII.13.) 
önkormányzati rendelet 7.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„(6) A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a rendelet függelékében szereplő 
formanyomtatványon, írásban, 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) 
összefűzve vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton, 
továbbá két példányban elektronikus adathordozón kell beküldeni a Budaörsi 
Polgármesteri Hivatal részére.” 
 

11. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
11.§ 

 
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 12.§ 
e) pontjában az „írásbeli kérelmére” szövegrész helyébe az „írásbeli vagy az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtott 
kérelmére” szöveg lép. 
 
12. A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról 

szóló 39/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

12.§ 
 

A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 
39/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
„(1) Díszpolgári Cím adományozására írásban az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 
meghatározott elektronikus úton (továbbiakban együtt: írásban), indokolással 
ellátva javaslatot tehet bármely budaörsi kötődéssel bíró természetes személy, 
civil szervezet, a városban működő politikai párt, valamint egyház. A javaslatot a 
Polgármesternek kell címezni.” 
 

 
13. Záró rendelkezések 

 
13. § 

 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
Budaörs, 2017. szeptember 19.  
 
 
 
 Wittinghoff Tamás     dr. Bocsi István 
     polgármester              jegyző 
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A 33/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2017. szeptember 21. napján a 
Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel kihirdetésre került.  
 
Erdős Károlyné 
irodavezető 
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