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Tárgy: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv alapján.

Tisztelt Képviselőtestület !
Az Európai Parlament és Tanács 2006. december 12-én fogadta el a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK számú irányelvét, melynek 44. cikk (l) bekezdése szerint
a tagállamoknak 2009. december 28-áig hatályba kell léptetni azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek
megfeleljenek, minderről jelentéstételi kötelezettsége van a tagállamnak.
Az irányelv nem bír közvetlen hatállyal, csak a tagállamok jogalkotási kötelezettségét írja elő.
Ez a tagországok tekintetében minden jogszabály megfelelését írja elő, a legalacsonyabb
önkormányzati rendeletekét is, azaz a jogharmonizációt önkormányzati szinten is el kell
végezni.
Az irányelv fő célja az egységes belső piacon meglévő akadályok felszámolása, amelyek
gátolják a szolgáltatókat - különösen a lás- és középvállalkozásokat - abban, hogy a
működésüket kiterjeszthessék országúit határain túlra és a belső piaci előnyöket teljes
mértékben kihasználhassák.
Az irányelv célja a szolgáltatások letelepedési szabadságát és a szolgáltatások tagállamok
közötti szabad mozgását elősegíteni, a fogyasztók számára szélesebb körű választási
lehetőséget, átlátható tájékoztatást biztosítani, a szükségtelen adminisztratív terheket
megszüntetni, az ügyintézést egyszerűsíteni, minimálisra csökkenteni azon iratok számát,
amit be kell nyújtani, az elektronikus eljárásokba és egyablakos ügyintézésbe a hatóságok
bekapcsolása.
Az irányelv egyrészt meghatározza, különösen
szolgáltatásnak, de negatív szabályozást is tartalmaz.

mely

tevékenységek

minősülnek

Az időközben 2009. június 22-én kihirdetésre került, a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, - ami
gyakorlatilag a belső piaci szolgáltatás hazai jogszabálya - negatív szabályozást tartalmaz.
Ezen kivül az Országgyűlés a tavaszi ülésszak végén, júniusban hozta meg az egyes ágazati
törvények módosításáról szóló döntéseit, valamint a közigazgatási hatósági eljárásról szóló
törvény módosítását is.
A szolgáltatási törvény személyi hatálya alá tartozik - „illetékes hatóság" - bármely szerv,
vagy hatóság, amely a szolgáltatási tevékenységek tekintetében felügyeleti vagy szabályozó
szereppel bír, tehát az önkormányzatok is.
Az önkormányzatok feladatai:
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az önkormányzati rendeletek átvilágítása és jelentéstétel, határideje: 2009. október 31.
egyablakos ügyintézés biztosítása és az eljárások elektronikus teljesítése, határidő:
2011. január 1.
igazgatási együttműködés a hatóságok között, határidő : 2012. január 1.

A jelenlegi szakaszban, a rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok:
1. Az önkormányzat valamennyi hatályos rendeletét felül kell vizsgálni abból a szempontból,
érinti-e valamely rendelkezése az irányelv valamely rendelkezését. A rendeletek
érintettségéről határozatban dönteni.
2. Amennyiben a rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely az irányelvvel érintett
lenne, a képviselőtestületnek akkor is döntést kell hoznia, hogy további intézkedést nem
igényelnek, nem szükséges azok módosítása, vagy hatályon kívül helyezése.
3. Az irányelvvel érintett rendeletek további vizsgálata szükséges:
- Meg kell állapítani azon rendeletek körét, amelyet az irányelv érint, de annak
rendelkezései nem ellentétesek.
- Meg kell állapítani azon rendeletek körét, amelyet az irányelv érint, rendelkezései
ellentétesek annak elveivel, de azok fenntartása szükséges és indokolható. Itt kizárólag
közérdekű célok jöhetnek szóba.
Ezeket is jogharmonizációs záradékkal is el kell látni.
- Meg kell állapítani azon rendeletek körét, amelyet az érint, rendelkezései ellentétesek azzal,
tehát módosítani, vagy hatályon kívül kell helyezni, valamint a jogharmonizációs záradékkal
el kell látni.
A hivatkozott irányelv hatálya a 2. cikk-ben foglalt rendelkezések szerint nem alkalmazhatók
az általános érdekű nem gazdasági szolgáltatások, pénzügyi, egészségügyi szolgáltatások,
közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységek, szociális lakhatás, gyermekgondozás,
családtámogatás, tartósan vagy ideiglenesen rászoruló személyek támogatása terén nyújtott
szociális szolgáltatások az adózás és a közbeszerzés területére, így az alábbi önkormányzati
rendeletekre:
Rendelet száma
1. 7/1999.(V.13.)
2. 5/2001.(V.11.)
3. 8/2001.(VIII.1.)
4. 7/2002. (XII.12.)

-

5.
6.
7.
8.

-

11/2004.(VI.10.)
12/2004.(VI.10.)
18/2004.(XI.15.)
16/2005.(XII.12.)

9. 13/2006.(XII.6.)
10. 1/2007.(I.10.)

-

11. 3/2007.(III.7.)
12. 3/2008.(II.14.)

-

Rendelet tárgya
a helyi címer és zászló alapításáról, használatának rendjéről
helyi népszavazás, népi kezdeményezés
falugondnoki szolgálatról
az egészségügyi közszolgáltatatás körzeteinek
meghatározásáról
a szociális ellátásokról
a gyermekek védelméről
Helyi Környezetvédelmi Alap
A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól
A helyi adókról
az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek
tartalmáról
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata
Az önkormányzat 2008. évi költségvetése
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13. 7/2008.(III.10.)
14. 10/2008.(V.8.)
15. 15/2008.(VII.11.)
16. 2/2009.(II.16.)
17. 3/2009.(II.16.)
18. 8/2009. (IV.23.)

- Helyi kitüntetés
- Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
- Helyi képviselők tiszteletdíjáról
- 2009. évi költségvetés
- Alsópáhoki Iskola és Óvoda 2009. évi költségvetése
2009. évi zárszámadás

Tárgykörük alapján az alábbi rendeletek lehetnek érintettek az irányelvvel:

Rendelet száma
1. 8/1999.(VI.14.)
2. 10/2000.(V.10)
3. 12/2000.(VII.10.)
4. 13/2000.(VII.10.)
5. 2/2003. (III. 10.)
6. 8/2003. (VII.10.)
7. 14/2004.(IX.15.)
8. 16/2004.(IX.30.)
9. 4/2005.(III.8.)
10. 6/2005.(III.8.)
11. 12/2005.(IX.8.)
12. 8/2007.(V.10.)
13. 21/2008.(XII.11.)

Rendelet tárgya
közművelődésről
A községi köztemetők fenntartásáról és a temetkezés rendjéről
helyi környezetvédelem és köztisztaság
a közterületek használatáról
Felsőpáhok közigazgatási területén a prostitúció megtiltásáról
a lakások és helyiségek bérletéről, a lakbér mértékéről
Helyi Építési Szabályzat
Helyi hulladékgazdálkodási Terv
Vagyonrendelet
Talajterhelési díj
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtására
az avar és kerti hulladékok égetéséről
2009. évi szennyvízcsatornadíj

E rendeletek közül egy olyan, amelyhez a jogharmonizációs záradékot kell fűzni, mivel
közérdekből a korlátozás fenntartása indokolt. Ez az un. prostitúciós rendeletünk.
Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 32. § (2) bekezdése 2009.
október 1-i hatállyal hatályon kívül helyezi a Ket. 160. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazást. A fentiek alapján az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezés,
illetve az egész rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.

Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy
-

8/1999.(VI.14.)
10/2000.(V.10)

-

12/2000.(VII.10.)
13/2000.(VII.10.)
2/2003. (III. 10.)

A közművelődésről
A községi köztemetők fenntartásáról és a
temetkezés rendjéről
helyi környezetvédelem és köztisztaság
a közterületek használatáról
Felsőpáhok közigazgatási területén a prostitúció
megtiltásáról

4
-

8/2003. (VII.10.)

-

14/2004.(IX.15.)
16/2004.(IX.30.)
4/2005.(III.8.)
6/2005.(III.8.)
12/2005.(IX.8.)

-

8/2007.(V.10.)
21/2009.(XII.11.)

a lakások és helyiségek bérletéről, a lakbér
mértékéről
Helyi Építési Szabályzatról
Helyi hulladékgazdálkodási Tervről
Vagyonrendeletről
Talajterhelési díjról
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény végrehajtásáról
az avar és kerti hulladékok égetéséről
2009. évi szennyvízcsatornadíjról

szóló helyi rendeletek felülvizsgálata megtörtént.
Az önkormányzat rendeletei a 2006/123/EK irányelvvel ütköző az európai unió
általános jogelveit, alkotmányos alapelveit sértő rendelkezéseket nem tartalmaznak.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e döntésről a Nyugat-Dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségét értesítse.
Felelős: Dr. Horváth Éva jegyző
Határidő: 2009. október 31.

Felsőpáhok, 2009. október 15.

Dr. Horváth Éva
Jegyző
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Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2009. számú rendelete

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény végrehajtásáról szóló 12/2005. (IX.8.) számú rendelet hatályon
kívül helyezéséről
(tervezet)

1.§.
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
végrehajtásáról szóló 12/2005. (IX. 8.) számú rendeletét hatályon kívül helyezi.
2. §.
(1) E rendelet 2009. november 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Horváth Éva
jegyző

Németh Sándor
polgármester

6

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2009. számú rendelete
Felsőpáhok közigazgatási területén a prostitúció megtiltásáról szóló 2/2003. (III. 10.)
számú rendelet módosításáról
(tervezet)

Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2003.(III.10.) számú
rendeletét (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A Rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul:
1.§.
(1) Felsőpáhok község közigazgatási területén a érdekében - az 1999. évi LXXV tv. 7-§ában szabályozott védett övezeten kívül - valamennyi közterületen és minden nyilvános
helyen tilos a prostituáltak tevékenysége.
(2) Azt (1) bekezdésben foglalt korlátozás fenntartását a közrend és közbiztonság
fenntartása indokolja.
2. §.
(1) E rendelet 2009. november 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Horváth Éva
jegyző

Németh Sándor
polgármester

