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Tisztelt Képviselő Testület! 

A Képviselő-testület 2009. szeptember 22-i ülésén elfogadott, az egyes helyi önkormányzati 
rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló rendelet megalkotására vonatkozó 
javaslatban jeleztük, hogy az Alkotmánybíróság 4/2006. (II.15.) AB számú határozatával 
kapcsolatos, egyes helyi rendeletek hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslatot a 2009. 
októberi testületi ülésre készítjük elő. 
 
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.  
 
A jelen előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet elfogadásával hatályon kívül 
helyezésre kerülő módosító rendeletek alaprendeletei egységes szerkezetű formában 
elkészítésre kerültek, rendelkezésre állnak.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a modern jogalkotási elvek 
elfogadásával kapcsolatosan az egyes helyi önkormányzati rendeleteket módosító rendeletek 
hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslatot fogadja el, a rendeletet alkossa meg.  
 
Budapest, 2009. szeptember 30. 
 
        Tóth Mihály 
 
 
 
 
RENDELETALKOTÁS 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes 
módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről 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 módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 

 
1. §. Hatályát veszti 

1. az önkormányzati tulajdonú házingatlanok elidegenítéséről szóló 1/1996. (II.6.) Kt. 
számú rendelet, valamint az azt módosító 53/1996. (XII.3.) Kt, számú, a 24/1997. 
(IX.23.) Kt. számú, a 15/1999. (VI.22.) Kt. számú, a 13/2001. (IV.17.) Kt. számú, a 
36/2001. (XII.18.) Kt. számú rendelet,  

2. az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról szóló 4/1996. (II.6.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló 14/1997. 
(V.27.) Kt. sz. rendelet, 27/2000 (X.24.) Kt. sz. rendelet, 31/2000. (XI.21.) Kt. sz. 
rendelet, 34/2001. (XII.18.) Kt. sz. rendelet, 27/2002. (XI.26.) Kt. sz. rendelet, 
42/2003. (XII.16.) Kt. sz. rendelet, 37/2004. (IX.21.) Kt. sz. rendelet, a 42/2004. 
(XI.16.) Kt. sz. rendelet, 30/2005. (XI.15.) Kt. sz. rendelet, 32/2006. (XI.7.) Kt. sz. 
rendelet, a 2/2008. (I.24.) Kt. sz. rendelet, az 1/2009. (I.22.) Kt. sz. rendelet, 

3. az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítéséről szóló 3/1996. (II.6.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 22/1997. 
(IX.23.) Kt. számú rendelet, 27/2005. (IX.20.) Kt. sz. rendelet,  

4. az önkormányzati tulajdonú lakások víz-csatorna használati díjának térítéséről szóló 
44/1996. (X.8.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló 5/1998. (III.3.) Kt. sz. rendelet, a 
22/2004. (IV.20.) Kt.,  

5. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998. (XII.15.) Kt. számú 
rendeletének módosításáról szóló 17/1999. (VI.22.) Kt. sz. rendelet, a 2/2002. (II.26.) 
Kt. sz. rendelet, és a 36/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet, 

6. az egyes helyi rendeletek módosításáról szóló 14/2000. (V.16.) Kt. sz. rendelet, 
7. az állatok tartásáról szóló 34/2000. (XI.22.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló 

7/2002. (III.26.) Kt. sz. rendelet, a 21/2004. (IV.20.) Kt. sz. rendelet, a 25/2005. 
(VI.21.) Kt. sz. rendelet, a 39/2007. (XI.27.) Kt. sz. rendelet,  

8. a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 9/2000. 
(III.21.) Kt. rendelet módosításáról szóló 11/2002. (V.7.) Kt. sz. rendelet, 

9. a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 
30/2001. (XI.27.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló 13/2002. (V.28.) Kt. sz. rendelet, 
43/2003. (XII.16.) Kt. sz. rendelet, és 5/2005. (II.22.) Kt. sz. rendelet, 

10. a parkoló építés pénzbeni megváltásáról szóló 6/1998. (III.24.) Kt. sz. rendelet 
módosításáról szóló 22/2003. (IX.23.) Kt. sz. rendelet, 

11. az építményadóról szóló 12/2003. (V.27.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló 44/2003. 
(XII.16.) Kt. sz, a 48/2004. (XII.14.) Kt. sz. a 34/2006. (XI.28.) Kt. sz., a 38/2007. 
(XI.27.) Kt. sz. és 3/2009. (I.22.) Kt. sz. rendelet, 

12. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X.21.) Kt. rendelet módosításáról 
szóló 10/2004. (III.2.) Kt. sz., a 29/2004. (VI.29.) Kt, a 22/2005. (VI.21.) Kt, a 
25/2006. (IX.19.) Kt, a 2/2007. (II.20.) Kt., a 20/2007. (V.15.) Kt, a 6/2009. (II.19.) Kt 
és 32/2009. (IX.22.) Kt. sz. rendelet, 

13. a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 27/2003. (X.21.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló 12/2004. (III.2.) Kt, a 
12/2005. (IV.19.) Kt, a 24/2005. (VI.21.) Kt, a 4/2006. (II.21.) Kt, a 27/2006. (IX.19.) 
Kt, a 22/2007. (V.15.) Kt., a 9/2008. (II.21.) Kt, a 21/2008. (IX.18.) Kt, a 15/2009. 
(IV.16.) Kt. a 22/2009. (VI.18.) Kt., 
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14. az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 3/2004. (I.27.) Kt. sz. rendelet 
módosításáról szóló 36/2004. (IX.21.) Kt. sz. rendelet, és 10/2009. (III.19.) Kt. sz. 
rendelet,  

15. Budapest-Csepel Önkormányzata testneveléssel- és sporttal kapcsolatos feladatairól, a 
helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló 7/2004. (III.2.) Kt. sz. 
rendeletének módosításáról szóló 45/2004. (XI.16.) Kt. sz. rendelet, és a 7/2007. 
(II.20.) Kt. sz. rendelet, 

16. a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2004. (VI.29.) Kt. sz. 
rendeletének módosításáról szóló 49/2004. (XII.14.) Kt. sz. rendelet,  

17. a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004. (V.18.) Kt. számú rendelet 
módosításáról szóló 13/2005. (IV.19.) Kt. sz. rendelet, a 24/2006 (IX.19.) Kt. sz. 
rendelet, a 18/2007. (V.15.) Kt. sz. rendelet, a 31/2007. (IX.25.) Kt. sz. rendelet, a 
3/2008. (I.24.) Kt. sz. rendelet, a 18/2008. (VI.12.) Kt. sz. rendelet, a 20/2008. (IX.18.) 
Kt. sz. rendelet, a 27/2008. (XII.18.) Kt. sz. rendelet, a 28/2009. (IX.22.) Kt. sz. 
rendelet, 

18. az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
30/2004. (VI.29.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló 20/2005. (VI.21.) Kt. sz. 
rendelet, 

19. az egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 29/2005. (X.18.) Kt. sz. 
rendelet 1-53. §-a, 

20. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátással kapcsolatos önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló 5/2006. (III.21.) Kt. sz. rendelet, 

21. az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételiről, valamint ezek 
elidegenítéséről szóló rendeletek módosításáról szóló 18/2006. (VI.13.) Kt. sz. 
rendelet,  

22. Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó 
térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 21/2005. (VI.21.) Kt. sz. 
rendelet módosításáról szóló 35/2006. (XI.28.) Kt. sz. rendelet, 

23. az önkormányzat tulajdonában álló lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről 
szóló 32/2003. (XI.25.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló 16/2005. (V.17.) Kt. sz. 
rendelet, a 4/2007. (II.20.) Kt. sz. rendelet, 8/2008. (II.21.) Kt. sz. rendelet, sz. 
rendelet, 

24. az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006. 
(III.21.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló 5/2007. II.20.) Kt. sz. rendelet, a 15/2007. 
(IV.17.) Kt. sz. rendelet, az 1/2008. (I.24.) Kt. sz. rendelet, és 2/2009. (I.22.) Kt. sz. 
rendelet, 13/2009. III.19.) Kt. 

25. az önkormányzati alapokat érintő egyes rendeletek módosításáról szóló 6/2007. (II.20.) 
Kt. sz. rendelet, 

26. a zaj elleni védelem szabályozásáról szóló 14/2005. (IV.19.) Kt. rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 12/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet,  

27. a Tulajdonosi Bizottság felállításával összefüggő egyes helyi rendeletek módosításáról 
szóló 17/2007. (V.15.) Kt. sz. rendelet,  

28. a születési támogatásról szóló 15/2006. (VI.13.) Kt. rendelet módosításáról szóló 
23/2007. (V.15.) Kt. sz. rendelet, 

29. a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 19/2002. (VI.18.) Kt. sz. rendelet 
módosításáról szóló 32/2007. (IX.25.) Kt. sz. rendelet, 

30. egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
11/2008. (IV.17.) Kt. sz. rendelet,  

31. a vis maior támogatás igénybevételéről szóló 35/2004. (IX.21.) Kt. sz. rendelet 
módosításáról szóló 22/2008. (X.21.) Kt. sz. rendelet, 
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32. az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó 
étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Kt. rendelet módosításáról szóló 
26/2008. (XII.18.) Kt. sz. rendelet,  20/2009. (VI.18.) Kt. sz. rendelet, 

33. az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 
szóló 6/2009. (II.19.) Kt. sz. rendelet és 32/2009. (IX.22.) Kt. sz. rendelet,  

34. az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 
29/2007. IX.25.) Kt. rendelet módosításáról szóló 12/2009. (III.19.) Kt. sz. rendelet, a 
16/2009. (V.14.) Kt. sz. rendelet,  

35. a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról 
szóló 10/2008. (IV.17.) Kt. rendelet módosításáról szóló 17/2009. (V.14.) Kt. sz. 
rendelet,  

36. egyes helyi rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 29/2009. (IX.22.) 
Kt. sz. rendelet, 

37. a védőnői körzetek meghatározásáról szóló 13/2008. (V.15.) Kt. sz. rendelet 
módosításáról szóló 31/2009. (IX.22.) Kt. sz. rendelet. 

2. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és a kihirdetését követő nap hatályát veszti.  
 
 
 
 
 

  Tóth Mihály     dr. Szeles Gábor 
  polgármester      jegyző 
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