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Tisztelt Képviselő Testület! 

Az Európai Parlament, illetve a Tanács együttdöntési eljárás keretében 2006. decemberében 
fogadta el a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet. A jogszabály 2006. 
december 28-án lépett hatályba, rendelkezéseit a tagállamoknak 2009. december 28-ig kell 
átültetniük hazai jogszabályaikba.  
 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium az irányelv átültetésével kapcsolatos 
önkormányzati feladatok végrehajtása érekében ütemtervet és módszertani segédanyagot 
készített, ami segítséget nyújt a jogharmonizációhoz a helyi önkormányzatoknak. 
 
A Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal felhívására és iránymutatásai 
alapján a korábbiakban felmértük azon helyi rendeletek körét, amelyek a belső piaci 
irányelvvel érintettek lehetnek. E rendeletek felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat 
eredményeként megállapításra került, hogy rendeleteink a belső piaci irányelvvel nem 
ellentétesek, de e rendeletek esetében is szükség van új. jogharmonizációs záradék („E 
rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006./123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”) beemelésére, melyet egy rendelet keretében, jelen 
előterjesztéssel javasoljuk megoldani.  
 
Az elmúlt és az idei évben a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalnak 
több esetben jelentést kellett készítenünk a jogharmonizáció állásáról. A Hivatal 2009. január 
26-án kelt levelében felhívta figyelmünket arra, hogy a legutolsó adatszolgáltatást 2009. 
október közepéig kell teljesíteni, ezért a jogharmonizációt legkésőbb eddig az időpontig be 
kell fejezni. A határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. 
 
A felülvizsgálat során a hatályos rendeleteket nem csak jogharmonizációs, hanem 
alkalmazhatósági, célszerűségi szempontok alapján is felülvizsgáltuk. Azokat a rendeleteket, 
amelyek esetében a jogharmonizáción túlmenően más módosítás is szükséges, külön 
előterjesztésben terjesztjük a T. Képviselő-testület elé.  
 
Jelen előterjesztéshez csatolt rendelettervezetben teszünk eleget a jogharmonizációval 
egyidejűleg deregulációs kötelezettségünknek is. 
 
Az Alkotmánybíróság 4/2006. (II.15.) AB határozatában kimondta, hogy a – modern 
jogalkotási elveknek megfelelően – a végrehajtott módosító és hatályon kívül helyező 
rendelkezések hatályban tartása felesleges, mert az alaprendelkezésbe beépült rendelkezések a 
továbbiakban joghatást nem váltanak ki. Ezt az elvet az önkormányzati rendeletek esetében is 
alkalmazni kell. Ennek megfelelően szükség van néhány olyan önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésére, mely valamely alaprendelet módosításáról rendelkezik. Az erre 
vonatkozó előterjesztést a 2009. októberi testületi ülésre készítjük elő. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy jogharmonizációs 
kötelezettségünknek eleget téve a rendeletet alkossa meg.  
 
Budapest, 2009. szeptember 8. 
 
        Tóth Mihály 
 
 
RENDELETALKOTÁS 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes 
helyi önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló rendeletét 
megalkotja. 

 
A rendelettervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges. 
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1. számú melléklet 

 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
------- 
 
Budapest,  

    Halmos Istvánné  
        ágazatvezető 

 
2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Polinszky Tibor főépítésszel  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
------- 
 
Budapest,  
 

dr. Polinszky Tibor 
         főépítész 

 
 
3. Az előterjesztés egyeztetve: Becsei Dénes ágazatvezetővel  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
------- 
 
Budapest,  
 

     Becsei Dénes  
       ágazatvezető 

 
 
 
4. Az előterjesztés egyeztetve: Lombos Antal szociális ágazatvezetővel 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
------- 
 
Budapest,  
 

      Lombos Antal   
        ágazatvezető 
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5. Az előterjesztés egyeztetve: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
------- 
 
Budapest,  
 

      Szenteczky János   
        vezérigazgató 
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…/2009. (….) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. 
rendelete 

egyes helyi önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában foglaltak alapján az alábbi 
rendeletet alkotja:  

 
1. § Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat testneveléssel és sporttal 

kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló 7/2004. 
(III.2.) Kt. számú rendelet az alábbi 15. §-sal egészül ki:  
„15. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

2. § Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Önkormányzat közművelődési 
feladatairól szóló többször módosított 37/2008. (XII.15.) Kt. számú rendelet az alábbi 13. §-
sal egészül ki: 
„13. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

3. § Budapest-Csepel Önkormányzata a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 31/2004. (VI.29.) Kt. számú rendelet az alábbi 13. §-sal egészül ki: 
„13. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

4. § Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről szóló 4/2008. (I.24.) Kt. számú rendelet az alábbi 4. §-sal egészül ki: 
„4. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

5. § Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú házingatlanok 
elidegenítéséről szóló 1/1996. (II.6.) Kt. számú rendelete az alábbi 12. §-sal egészül ki: 
„12. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

6. § Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 3/1996. (II.6.) Kt. számú rendelete az alábbi 
11. §-sal egészül ki: 
„11. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

7. § Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996. (II.6.) Kt. számú 
rendelete az alábbi 36. §-sal egészül ki: 
„36. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

8. § Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006. (III.21.) Kt. számú rendelete az alábbi 71. §-sal 
egészül ki: 
„71. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 
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9. § Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. kerület Csepeli HÉV végállomás 
területére szóló kerületi szabályozási tervéről szóló 7/2000. (II.22.) Kt. sz. rendelete az alábbi 
14. §-sal egészül ki:  
„14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

10. § Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. kerület Francia öböl és Szállító út 
környéke helyi építési szabályzatára és szabályozási tervéről szóló 23/2000. (IX.26.) Kt. sz. 
rendelete az alábbi 23.  §-sal egészül ki:  
„23. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

11. § Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. kerület Csepeli szabadkikötő 
210028/2. hrsz-ú terület helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2000. 
(IX.26.) Kt. sz. rendelete az alábbi 12. §-sal egészül ki:  
„12. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

12. § Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. kerület Ady Endre u – Kossuth L. 
u. – Pöltenberg u, valamint a 209675., a 209676, a 209731 és 209733. hrsz-ú telkek által 
határolt terület helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2000. (IX.26.) 
Kt. sz. rendelete az alábbi 15. §-sal egészül ki:  
„15 § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

13. § Budapest-Csepel Önkormányzata a Csepel Rózsadomb-Dunapart kerületi 
szabályozási tervéről szóló 37/2001. (XII.18) Kt. sz. rendelete az alábbi 29. §-sal egészül ki:  
„29. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

14. § Budapest-Csepel Önkormányzata Budapest XXI. ker. Csepel Városrendezési és 
Építési Szabályzatáról  szóló 6/2002. (IX.24.) Kt. sz. rendelete az alábbi 82. §-sal egészül ki:  
„82. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

15. § Budapest-Csepel Önkormányzata a Bp. XXI. ker., Csepel,  Víztisztító-mű és 
környezete (Duna - kerülethatár - II. Rákóczi F. út - 7274 u. közötti terület) kerületi 
szabályozási tervéről (KSZT) és építési szabályzatáról (ÉSZ) szóló 4/2002.(II.26.)Kt. 
rendelete az alábbi 33. §-sal egészül ki:  
„33. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

16. § A burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az alábbi 8. §-sal egészül ki:  
„8. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

17. § Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló 
ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003. (XI.25.) Kt. számú rendelet az alábbi 13. §-sal 
egészül ki:  
„13. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

18. § Budapest-Csepel Önkormányzata Budapest-Csepel közterületein a taxiállomások 
létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 9/2000. (III.21.) Kt. számú 
rendelet az alábbi 14. §-sal egészül ki:  
„14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

19. § Budapest-Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 34/1995. (XII.19.) Kt. számú 
rendelet az alábbi 11. §-sal egészül ki:  
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„11. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

20. § Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 37ű/2007. (XI.27.) Kt. sz.. rendelet az alábbi 48. §-sal egészül ki:  

„48. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

21. § Az állatok tartásáról szóló 34/2000. (XI.22.) Kt. számú rendelet az alábbi 14. §-sal 
egészül ki: 

„13. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

22. § A fakivágások pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló 16/1999. (VI.22.) Kt. 
számú rendelet az alábbi 13. §-sal egészül ki: 

„13. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

23. § (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.  
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti  
1. az átmeneti segélyekről szóló 7/1993. (III.30.) Kt. rendelet módosításáról szóló 32/1993. 

(XII.7.) Kt. számú rendelet, 
2. a lakásfenntartási támogatásról szóló 17/1993. (IV.27.) Kt. rendelet módosításáról szóló 

33/1993. (XII.7.) Kt. számú rendelet, 
3. az R 33216 ttsz-ú „Csillagtelep” részletes rendezési tervének hatályon kívül 

helyezéséről szóló 18/2004. (VI.7.) Kt. számú rendelet, 
4. a közgyógyellátási igazolványok méltányossági alapon történő kibocsátási rendjéről 

szóló 6/1993. (IV.27.) Kt. rendelet módosításáról szóló 21/1994. (VI.7.) Kt. sz. rendelet, 
5. a lakásfenntartási támogatásról szóló 17/1993. (IV.27.) Kt. számú rendelet 

módosításáról szóló 22/1994. (VI.7.) Kt. számú rendelet, 
6. az önkormányzati tulajdonú házingatlanok és nem lakáscélú helyiségek elidegenítéséről 

szóló 9/1992. (V.26.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 23/1994. (VI.7.) 
Kt. számú rendelet, 

7. a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló módosított 4/1991. 
(VIII.13.) ÖKTÜ rendelet módosításáról szóló 25/1994. (VI.28.) Kt. számú rendelet, 

8. a közterületek rendjéről és használatáról szóló 3/1994. (I.18.) Kt. számú rendelet 
módosításáról szóló 27/1994. (VI.28.) Kt. számú rendelet, 

9. az önkormányzati tulajdonban álló lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és 
telekingatlanok bérbeadásának feltételeiről szóló 5/1994. (I.18.) Kt. rendelet módosításáról 
szóló 30/1994. (VIII.9.) Kt. számú rendelet, 

10. Budapest XXI. kerület Csepel Városközpont – Ady Endre út – Táncsics M. u. – Szent 
István u. – Betű u. – Magyar u. – Budafoki út által határolt terület részletes rendezési tervéről 
szóló 32/1994. (IX.20.) Kt. számú rendelet, valamint az azt módosító 20/1995. (IX.5.) Kt. 
számú rendelet és 16/1997. (V.27.) Kt. számú rendelet, 

11. Budapest XXI. kerület (Csepeli Kórház) Déli u. – Vasút sor – Kert u. – volt CSM 
Gyártelep által határolt terület részletes rendezési tervről szóló 40/1994. (X.18.) Kt. számú 
rendelet, 

12. Budapest XXI. Posztógyár u. 2-8. szám alatti (210604-210608 hrsz) ingatlanokra 
vonatkozó részletes rendezési tervről szóló 41/1994. (X.18.) Kt. számú rendelet, 

13. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek közérdekű célra történő kiutalásáról szóló 
8/1992. (IV.23.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 44/1994. (X.18.) Kt. számú 
rendelet, 

14.  Budapest XXI. kerület 209990/1. hrsz. ingatlan és környezetének szabályozási tervéről 
szóló 47/1994. (XI.22.) Kt. számú rendelet, 

15. Budapest XXI. kerület Erdősor u. 2. szám alatti( hrsz: 201031/1) ingatlan és közvetlen 
környékére vonatkozó telekszabályozásról szóló 38/1995. (XII.19.) Kt. számú rendelet, 
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16. az átmeneti segélyekről szóló módosított 7/1993. (III.30.) Kt. rendelet módosításáról 
szóló 15/1996. (IV.23.) Kt. számú rendelet, 

17. a rendszeres nevelési segélyről szóló 20/1994. (VI.7.) Kt. rendelet módosításáról szóló 
16/1996. (IV.23.) Kt. számú rendelet, 

18. a közgyógyellátási igazolványok méltányosságból történő kibocsátásának rendjéről 
szóló többször módosított 6/1993. (III.30.) Kt. rendelet módosításáról szóló 17/1996. (IV.23.) 
Kt. számú rendelet, és az azt módosító 23/1998. (IX.29.) Kt. számú rendelet, 

19. a lakásfenntartási támogatásokról szóló többször módosított 17/1993. (IV.27.) Kt. 
számú rendelet módosításáról szóló 18/1996. (IV.23.) Kt. számú rendelet, 

20. a szociális igazgatás általános szabályairól szóló 34/1993. (XII.7.) Kt. rendelettel 
módosított 20/1993. (V.25.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 19/1996. (IV.23.) 
Kt. számú rendelet,  

21. Budapest XXI. ker. Ady E. u. – Ráckeve – Soroksári Duna-ág – közigazgatási határ – 
Hollandi út – Dunadűlő u. – Vágóhíd u. – Ságvári E. u. – Zsák Hugó u. által határolt terület 
RRT-jéről szóló 33/1994. (IX.20.) Kt. rendelet módosításáról szóló 28/1996. (VI.25.) Kt. 
számú rendelet,  

22. Budapest XXI. kerület csepeli „gerincút” közterület –szabályozási tervéről szóló 
33/1996. (IX.10.) Kt. számú rendelet, 

23. Budapest XXI. csepeli „gerincút” közterület-szabályozási tervéről szóló 33/1996. 
(IX.10.) Kt. rendelet módosításáról szóló 46/1996. (XI.5.) Kt. számú rendelet,  

24. Budapest-Csepel XXI. Bajáki F. u. – Déli utca – Iparterület – Kert utca – Iparterület 
által határolt terület részletes rendezési tervéről szóló 17/1997. (VI.24.) Kt. számú rendelet, 

 25. Budapest-Csepel XXI. ker. Városközpont – Ady E. u. – Táncsics Mihály u – Szent 
István út – Betű u. – Magyar u. – Gyepsor u. – Budafoki út által határolt területre vonatkozó 
48/1996. (XI.5.) Kt. számú rendelettel elfogadott Részletes Rendezési Terv részleges 
módosításáról szóló 34/1997. (XI.25.) Kt. számú rendelet, 

26. Budapest-Csepel, XXI. ker. volt Csepel Művek Részletes Rendezési Tervének 
átmeneti, előzetes szabályozási tervéről szóló 35/1997. (XI.25.) Kt. számú rendelet, 

27. Budapest-Csepel XXI. ker. Szállító u. és Francai öböl környéke Részletes Rendezési 
Tervéről szóló 21/1998. (IX.1.) Kt. számú rendelet, 

28. Budapest-Csepel XXI. ker. volt Csepel Művek és környéke terület részletes rendezési 
tervéről szóló 24/1998. (IX.29.) Kt. számú rendelet, 

29. „építési tilalom elrendelésére Budapest-Csepel, Szigetcsúcs fejlesztési területére a 
Kvassay-híd – Szabadkikötő út – Corvin út – Iparvágány – Védgát utca és a Soroksári Duna-
ág által határolt területre” szóló 32/2001. (XII.18.) Kt. számú rendelet,  

30. A parlagfű visszaszorításáról szóló 14/1993. (IV.27.) Kt. számú rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 10/2002. (V.7.) Kt. számú rendelet, 

31. Budapest XXI. kerület volt Csepel Művek és környéke szabályozási tervéről szóló 
24/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelet, 

32. A kerületi önkormányzati településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsról” szóló 
17/2001. (V.15.) Kt. számú rendelettel módosított 12/2000. (IV.18.)Kt. rendelet 
visszavonásáról szóló 38/2003. (XI.25.) Kt. számú rendelet, 

33. Csepel egyes területeinek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánításáról 
szóló 42/1994. (X.18.) Kt. számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló 39/2003. 
(XI.25.) Kt. számú rendelet, 

34. az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 17/2004. (IV.20.) 
Kt. számú rendelet, 

35. a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 7/2001. (III.20.) Kt. számú 
rendelet módosításáról szóló 15/2005. (V.17.) Kt. számú rendelet. 
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