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E LŐ T E R J E SZ T É S 

Készült a Képviselő-testület 2009. június 25-én tartandó ülésére 

Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló  

2006/123/EK irányelv alapján 

 

A napirend előterjesztője: Balassa Balázs polgármester 

Az előterjesztést előkészítette: Lutár Mária körjegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-én 2006/123/EK számon irányelvet fogadott el 

a belső piaci szolgáltatásokról. (A továbbiakban: Irányelv) 

Az Irányelv fő célja az egységes belső piacon jelenleg meglévő akadályok felszámolása, amelyek 

gátolják a szolgáltatókat – különösen a kis- és középvállalkozásokat – abban, hogy működésüket 

kiterjeszthessék országuk határain túl, és a belső piac nyújtotta előnyöket teljes mértékben 

kihasználhassák.  

Az Irányelvében foglaltak szerint a képviselő-testületnek felül kell vizsgálnia valamennyi rendeletét és 

döntenie kell, mely rendeletei tartoznak az irányelv tárgykörébe, majd az érintett önkormányzati 

rendeleteket kell felülvizsgálnia. 

Az irányelv rendelkezései főként az ügyintézés egyszerűsítésére, a szolgáltatási tevékenységek előtt 

álló akadályok megszüntetésére valamint a szolgáltatók és a fogyasztók belső piacba vettet bizalmának 

növelésére irányulnak. E mellett az irányelv a tagállamok számára konkrét jogalkotási intézkedések 

megtételét is előírja, mint például az egyablakos ügyintézési pontok létrehozását, továbbá az 

elektronikus úton végzett eljárások bevezetést is. 

 

A rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatos érdemi feladatok: 

 

1. Az önkormányzat valamennyi hatályos rendeletét felül kell vizsgálni abból a szempontból, érinti-e 

valamely rendelkezése az Irányelv valamely rendelkezését. A rendeletek érintettségéről képviselő-

testületi döntés szükséges minden hatályos rendelet esetében.  

 

2. Amennyiben a képviselő-testület azt állapítja meg, hogy egy adott rendelet nem tartozik az Irányelv 

hatálya alá, vagy nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely az irányelvvel érintett lenne, akkor is kell 

döntést hoznia. Összevont határozatban  dönthet ezekről a rendeletekről azzal, hogy ezek nem 

igényelnek további intézkedést, nem szükséges azok módosítása, vagy hatályon kívül helyezése.   

 

3. Az Irányelvvel érintett rendeletek további vizsgálatot igényelnek: 

 

 Meg kell állapítani azon rendeletek körét, melyet az irányelv érint, de annak 

rendelkezéseivel nem ellentétesek. Ezeket a jogharmonizációs záradékkal kell ellátni. 

 Meg kell állapítani azon rendeletek körét, melyet az irányelv érint, rendelkezései 

ellentétesek annak elveivel, de azok fenntartása szükséges és indokolható. 

 Meg kell állapítani azon rendeletek körét, melyet az irányelv érint, rendelkezései 

ellentétesek annak elveivel, fenntartásuk nem indokolható, ezért módosításuk szükséges. 

 

1.) Először meghatározásra kerültek azon helyi rendeletek, amelyeket a szolgáltatási irányelv 2. cikke  

kizár a hatálya alól, rendelkezései nem érintik az irányelvet. Ezen rendeletek az alábbiak:  

 

 1.1. A 2. cikk (2) bekezdés a)  pontja szerinti Általános érdekű nem gazdasági szolgáltatások, ehhez 

az alábbi rendeletek  tartoznak:  

 

 A helyi közművelődésről szóló 4/2000. (IV. 10.) rendelet 

 Az étkezési térítési díjakról szóló 9/2007. (IX. 24.) rendelet 
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1.3. A 2. cikk (2) bekezdés i) pontja szerinti Közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységek, 

melyhez, az alábbi rendeletek tartoznak:  

 A körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és 

egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 1/2002. (IV. 

15.) rendelet  

 Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2005. (II. 17.) rendelet 

 A helyi hulladékgazdálkodási tervről 4/2005. (IV. 5.) rendelet 

 Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 8/2007. (VIII .21.) rendelet 

 Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2002. (VIII. 29.) rendelet   

 A 2007. évi költségvetés teljesítéséről szóló 4/2008. (IV. 25.)  rendelet  

 Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) rendelet  

 Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 7/2008. (V. 26.) rendelet 

 Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 16.) rendelet  

 A 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló 3/2009. (IV. 04.) rendelet. 

  

1.4. A 2. cikk (2) bekezdés j) pontja szerinti gyermekgondozás, családtámogatás és a tartósan vagy 

ideiglenesen rászoruló személyek támogatása terén nyújtott szociális támogatások, melyhez, az alábbi 

rendelet tartozik:  

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004. (VI. 15.) rendelet 

 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2007. (VIII. 21.) 

 

1.5.  A 2. cikk (3) bekezdése szerint az irányelv az adózás területére nem alkalmazható, így nem érinti 

 A helyi iparűzési adóról szóló 12/2002. (XII. 15.) rendelet 

 Az idegenforgalmi adóról szóló 13/2002. (XII. 15.) rendeletet  

 Az építményadóról szóló 15/2005. (XII. 19.) rendelet 

 A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2005. (XII. 19.) rendelet 

 

Meg kell állapítani azon rendeletek körét, melyet az irányelv érint, de annak rendelkezéseivel nem 

ellentétesek. Ezeket a jogharmonizációs záradékkal kell ellátni. A jogharmonizációs záradékkal 

történő ellátásáról módosító rendeletet kell elfogadni. (1. számú melléklet) 

Ezen rendeletek az alábbiak: 

 

 A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2000. (IX. 18.) rendelet 

 A strandfürdő használatának rendjéről szóló 8/2004. (V. 05.) rendelet 

 Az állattartásról szóló 9/2004. (VI. 15.) rendelet  

 A környezet védelméről szóló 13/2004. (VII. 8.) rendelet  

 A települési folyékonyhulladék helyi közszolgáltatásról szóló 14/2004. (VII. 8.) 

 A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 15/2004. (VII. 8.) rendelet 

 A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 4/2005. (IV. 5.) rendelet 

 A talajterhelési díjról szóló 8/2005. (VI. 30.) rendelet 

 A közterületek használatáról szóló 14/2007. XII. 14.) rendelet 

 

Az Irányelvvel érintett 

 A helyi címer és zászló alapításáról szóló 11/1992. (VII. 23.) rendelet 

 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, gazdálkodás szabályairól szóló 3/1994. 

(II. 28.) rendelet 

 Szigliget Községért Emlékérem alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/1994. 

(X. 20.) 

rendeletek felülvizsgálatát el kell végezni. 
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4.) Meg kell állapítani azon rendeletek körét, melyet az irányelv érint, rendelkezései ellentétesek 

annak elveivel, fenntartásuk nem indokolható, ezért hatályon kívül helyezése  szükséges. 

 

 Az elektronikus ügyintézésről szóló11/2005. (X. 25.) rendelet általánosságban megtiltja a 

hatósági eljárásokban az elektronikus út alkalmazását. E rendelet ellentétes az Irányelv 8. 

cikkében rögzített elvárással, így e rendeletet hatályon kívül kell helyezni! 

 

Az erre vonatkozó rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. (2.számú  melléklet) 

            

5.) Egyéb szükséges intézkedés 

 

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 végrehajtott önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, melyet szintén a 

2. számú melléklet tartalmaz.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, a mellékelt határozati 

javaslatot és rendelet-tervezeteket fogadja el. 

 

Határozati javaslat 

 
A Képviselő-testület „A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv”-ből fakadó 

egyes önkormányzati feladatok végrehatása során felülvizsgálta hatályos rendeleteit. 

 

1. Megállapította, hogy az Irányelv 2. cikke által kizárt szolgáltatásokhoz kapcsolódó alábbi 

önkormányzati rendeletek nem érintettek: 

 

 A helyi közművelődésről szóló 4/2000. (IV. 10.) rendelet 2. cikk (2) bek. a) 

 Az étkezési térítési díjakról szóló 9/2007. (IX. 24.) rendelet 2. cikk (2) bek. a) 

 A körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális és 

egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 1/2002. (IV. 

15.) rendelet  2. cikk (2) bek. i) 

 Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2005. (II.17.)rendelet 2. cikk (2)bek. i) 

 A helyi hulladékgazdálkodási tervről 4/2005. (IV. 5.) rendelet2. cikk (2) bek. i) 

 Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 8/2007. (VIII .21.) 

rendelet2. cikk (2) bek. i) 

 Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2002. (VIII. 29.) rendelet  2. cikk (2) bek. i) 

 A 2007. évi költségvetés teljesítéséről szóló 4/2008. (IV. 25.)  rendelet 2. cikk (2) bek. i) 

 Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.18.) rendelet 2. cikk (2)bek. i) 

 Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 7/2008. (V. 26.) rendelet 

2. cikk (2) bek. i) 

 Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.16.)rendelet 2. cikk (2)bek. i) 

 A 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló 3/2009. (IV. 04.) rendelet 2. cikk (2) bek. i) 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004. (VI. 15.) rendelet 2. 

cikk (2) bek j) 

 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2007. (VIII. 21.) 2. cikk (2) j) 
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2. A Képviselő-testület megállapította, hogy az alábbi önkormányzati rendeletek az Irányelv által 

érintettek, de azzal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaznak: 

 

 A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2000. (IX. 18.) rendelet 

 A strandfürdő használatának rendjéről szóló 8/2004. (V. 05.) rendelet 

 Az állattartásról szóló 9/2004. (VI. 15.) rendelet  

 A környezet védelméről szóló 13/2004. (VII. 8.) rendelet  

 A települési folyékonyhulladék helyi közszolgáltatásról szóló 14/2004. (VII. 8.) 

 A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 15/2004. (VII. 8.) rendelet 

 A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 4/2005. (IV. 5.) rendelet 

 A talajterhelési díjról szóló 8/2005. (VI. 30.) rendelet 

 A közterületek használatáról szóló 14/2007. (XII. 14.) rendelet 

 

2.1 Az Irányelvvel érintett 

 A helyi címer és zászló alapításáról szóló 11/1992. (VII. 23.) rendelet 

 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, gazdálkodás szabályairól szóló 3/1994. 

(II. 28.) rendelet 

 Szigliget Községért Emlékérem alapításáról és az adományozás rendjéről szóló 10/1994. 

(X. 20.) 

                 rendeletek felülvizsgálatát el kell végezni. 

 

3. A Képviselő-testület megállapította, hogy az Irányelv rendelkezéseivel érintett, azokkal 

ellentétes önkormányzati rendelet, mely fenntartása nem indokolható: 

 

 Az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2005. (X. 25.) rendelet 

 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a jogharmonizációval kapcsolatos további szükséges 

intézkedést tegye meg.   

 

Határidő:  2009. szeptember 30. 

Felelős:     Lutár Mária körjegyző  
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          1. számú melléklet 

 
Szigliget Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2009. (VI.       ) rendelete  

az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény 

44/A.§  (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK irányelv rendelkezéseire – az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1.§ 

 

A Képviselő-testület „A temetőről és a temetkezés rendjéről”  szóló 8/2000. (IX. 18) rendeletet  az 

alábbi  .. §-sal egészíti ki: 

 

„ ... § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.” 

2. § 

 

A Képviselő-testület a „A strandfürdők használatának rendjéről”  szóló 8/2004. (V. 5.) rendeletet a 

következő … §-sal egészíti ki:  

 

„ …. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást 

tartalmaz.” 

3. § 

 

A képviselő-testület „Az állattartásról” szóló 9/2004. (VI. 15.) rendeletet az alábbi … §-sal egészíti 

ki: 

  

 „….. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást 

tartalmaz.” 

4. § 

 

A Képviselő-testület „A környezet védelméről” szóló 13/2004. (VII. 8.) rendeletet az alábbi … §-sal 

egészíti ki:  

 

 „…. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást 

tartalmaz.” 

5. §  

 

A Képviselő-testület „A települési folyékony hulladék helyi közszolgáltatásról” szóló 14/2004. (VII. 

8.) rendeletet az alábbi … §-sal egészíti ki:  

 

„…. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást 

tartalmaz.” 
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6. § 

 

A Képviselő-testület „A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról” szóló 15/2004. (VII. 8.) rendeletet az alábbi … §-sal egészíti ki:  

 

„…. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.” 

 

7. § 

 

A Képviselő-testület „A helyi hulladékgazdálkodási tervről” szóló 4/2005. (IV. 5.) rendeletet az 

alábbi  …. §-sal egészíti ki.    

 

„…. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást 

tartalmaz.” 

8. § 

 

A Képviselő-testület „A talajterhelési díjról” szóló 8/2005. (VI. 30.) rendeletet az alábbi … §-sal  

egészíti ki: 

 

„9. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.” 

 

9. § 

 

A Képviselő-testület „A közterületek használatáról” szóló 14/2007. (XII. 14.) rendeletet az alábbi … 

§-sal  egészíti ki: 

 

„…. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást 

tartalmaz.” 

 

10. § 

 

 

E rendelet 2009. július 1-én lép hatályba és a hatálybalépést követő 20. napon hatályát veszti. 

 

 

 

       Balassa Balázs       Lutár Mária 

             polgármester         körjegyző 

 
 
 
 A rendelet kihirdetve. 
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       2. számú melléklet 

 
 

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

/2009. (VI.       )  rendelete  

 

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. 

törvény 44/A.§  (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Alkotmánybíróság 4/2006.(II.15.) AB 

határozatára – az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1.§ 

 

A Képviselő-testület „A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről” 

szóló11/2005. (X.25.) rendeletet    hatályon kívül helyezi. 

 

2. § 

 

A Képviselő-testület  a „Az önkormányzat 2005. évi költségvetési zárszámadásáról” szóló 4/2006. 

(IV.30.) rendeletet hatályon kívül helyezi.  

 

3. § 

 

A Képviselő-testület  a „Az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról” szóló 5/2007. 

(IV.30.) rendeletet hatályon kívül helyezi.  

 

4.§ 

. 

A Képviselő-testület a „Az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról” szóló 3/2008. (VI. 

25.) rendeletet  hatályon kívül helyezi.  

6. § 

 

(1) E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő 3. napon hatályát veszti.  

 

 

 

 

                              Balassa Balázs                                                              Lutár Mária 

                              polgármester                                                                 körjegyző          

 

  

 
 
A rendelet kihirdetve: 

 

 
 


