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Tisztelt Képviselő-testület!
A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv ismételten jelentős
jogharmonizációs feladatot ró az önkormányzatokra, mivel helyi rendeleteiket
az irányelv és az annak figyelembevételével módosított magasabb rendű
jogszabályoknak 2009. december 31-ig meg kell feleltetniük.
A jogharmonizáció első lépéseként – mivel a Kormány a vásárokról és piacokról
szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet megalkotásával eleget tett
jogharmonizációs kötelezettségének – a vásárcsarnokokról és a piacokról szóló
többször módosított 37/1994. (IX.20.) Kt. számú rendelet felülvizsgálatát
végeztük el.
A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a magasabb szintű
jogszabályok teljes körűen szabályozzák a vásárok és piacok működését, melyre
– és arra a tényre tekintettel, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata tulajdonában, vagy üzemeltetésében piac nem működik – a
helyi rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet hatályon kívül helyezésére
vonatkozó javaslatot fogadja el.
Budapest, 2009. május 25.
Tóth Mihály
polgármester

RENDELETALKOTÁS
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a vásárcsarnokokról és a piacokról szóló szóló 37/1994. (XI.20.) Kt. számú
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet megalkotja.
A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata szükséges.

.../2009. (VI. ...) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt.
rendelete
a vásárcsarnokokról és a piacokról szóló 37/1994. (XI.20.) Kt. számú
rendelet hatályon kívül helyezéséről

1. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a vásárcsarnokokról és a
piacokról szóló 37/1994. (XI.20.) Budapest-Csepel Önkmányzata Kt. számú
rendelete, valamint az azt módosító 19/1995. (IX.5.) Kt. rendelet, a 16/1998.
(IX.1.) Kt. rendelet, és a 23/2004. (IV.22.) Kt. rendelet hatályát veszti.
2. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és a kihirdetését követő
nap hatályát veszti.
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