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Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosítása
Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző
Készítette: Mihályfi Gábor aljegyző

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, és annak rendelkezéseit a tagállamoknak 2009. december 28-ig kell átültetniük a 
hazai jogszabályaikba.

Az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisztérium  az  irányelv  átültetésével  kapcsolatos 
önkormányzati  feladatok végrehajtása érdekében ütemtervet  készített,  amely segítséget  nyújt  a 
jogharmonizációhoz  a  helyi  önkormányzati  jogalkotóknak  és  jogalkalmazóknak,  illetve  az 
államigazgatási hivataloknak.

A tárgykörök és az érintett rendeletek felmérése után, a most következő szakaszban a rendeletek 
módosítására  van  szükség  a  megadott  szempontok  alapján.  Önkormányzati  rendeleteink 
felülvizsgálata  lezárult.  Ezen  rendeletek  közül  több  esetben  csupán  az  úgynevezett 
jogharmonizációs  záradék  beemelése  szükséges,  –  az  irányelv  44.  cikk  (1)  bekezdésében 
foglaltaknak  megfelelően  –  tekintettel  arra,  hogy  a  jogszabály  érintett  és  bizonyos  esetekben 
ellentétes az irányelvvel de rendelkezései az irányelv szerint fenntarthatóak. A rendeleteket másik 
része esetében ezen túlmenően más a jogharmonizációval összefüggő – vagy egyéb okból indokolt 
–  módosítás  is  szükséges.  Ha a rendelet  ellentétes  az irányelvvel  de rendelkezései  az irányelv 
szerint fenntarthatóak ezt ki kell mondania döntésében a képviselő-testületnek.

A szolgáltatások valódi  belső piacának létrehozása érdekében meg kell  szüntetni a letelepedési 
szabadságot  és  a  szolgáltatások  szabad  mozgását  akadályozó  minden  korlátozást.  (Tiltandó 
korlátozások)

Tilos  az engedélyezési  rendszerek alkalmazása és  egyéb követelmények előírása  a szolgáltatók 
részére.
Engedélyezési  rendszer:   bármely  eljárás,  amely  alapján  a  szolgáltatónak  vagy  a  szolgáltatás 
igénybevevőjének  ténylegesen  lépéseket  kell  tennie  azért,  hogy  az  illetékes  hatóságtól  a 
szolgáltatási  tevékenység  nyújtására  való  jogosultságra  vagy  annak  gyakorlására  vonatkozóan 
formális vagy követett határozatot szerezzen.
Követelmény: bármely olyan kötelezettség, tilalom, feltétel vagy korlátozás, amelyet a tagállamok 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezési írnak elő.

Az  irányelv  fejezeteinek  elnevezése  is  további  iránymutatásul  szolgál  a  helyi  szabályozás 
tekintetében:

•Az ügyintézés egyszerűsítése II.
•A szolgáltatók letelepedésének szabadsága III.
•A szolgáltatások szabad mozgása IV.



•A szolgáltatások minősége V.

Az ügyintézés egyszerűsítése II. 
Az ügyintézés egyszerűsítése terén az önkormányzati szabályozásnál is követendő szempontok:

•az elektronikus ügyintézés;
•az egyszerűbb ügyintézés;
•és, hogy az információk könnyen hozzáférhetők legyenek.

Az  egyablakos  ügyintézés  bevezetése  nem  önkormányzati  feladat,  az  központilag  történik.  A 
végrehajtásának határideje Magyarországon: 2009. december 28.
Az  egyablakos  ügyintézés  azt,  jelenti,  hogy  egy  ponton  keresztül  működik  az  ügyintézés, 
kapcsolattartás, tájékoztatás is. Az „egyablak” nem új hatóság, hanem kapcsolódási pont az ügyfél 
és az illetékes hatóság között, mely a  www.magyarország.hu portálon lesz elérhető.

A szolgáltatók letelepedésének szabadsága III.
Ez  a  fejezet  a  letelepedés útján  szolgáltatást  nyújtó  szolgáltatókra  vonatkozó  iránymutatást 
tartalmazza,  vagyis  az  engedélyezési  rendszerek  alkalmazása és  egyéb követelmények előírása 
miként  szabályozandó  (ha  mégis  maradna  ilyen  a  helyi  rendeletekben)  a  letelepedett 
szolgáltatókat illetően.

9. cikk: 
Engedélyezési rendszerek 

Főszabály: az engedélyek eltörlése ! 
Ha  van  engedélyezési  rendszerre  vonatkozó  helyi  szabályozás,  akkor  vizsgálni  kell,  hogy 
eltörölhető-e az engedélyezés, és ha igen hatályon kívül kell helyezni ezeket a rendelkezéseket.
Ha  az  önkormányzat  fenn  kívánja  tartani  az  engedélyezést,  az  alábbiak  szerint  kell  tovább 
vizsgálni.

Fenntartható az engedély, ha:
•nem tartalmaz hátrányos megkülönböztetést,
•közérdeken alapuló kényszerítő körülmény indokolja,
•cél kevésbé korlátozó intézkedés útján nem valósítható meg.

Engedély megadásának feltételei megalkotásánál figyelembe veendő szempontok, hogy:  
•megkülönböztetés-mentes legyen,
•közérdeken alapuló kényszerítő ok indokolja, 
•arányos legyen a közérdekhez kapcsolódó céllal, 
•világos,egyértelműen meghatározott legyen,
•objektív feltételeket tartalmazzon,
•az előzetesen nyilvánosságra hozást is tartalmazza a szabályozás,
•átlátható és
•hozzáférhető legyen bárki számára. 

Tilos az alábbiak előírása:
•állampolgárság, lakóhely
•több tagállamban telephely, bejegyzés előírása
•telephelyek közti választás korlátozása
•jogi forma korlátozása



•gazdasági típusú előzetes vizsgálatok
•versengő gazdasági szereplők részvétele az engedélyezésben
•nyilvántartásba való előzetes bejegyzés, 
•korábbi, adott időszakon keresztüli tevékenység gyakorlására vonatkozó kötelezettség

15. cikk: 
Értékelendő követelmények
 
Az értékelendő követelmény lehet bármilyen korlátozás, követelmény, tilalom.
Vizsgálandó  a  helyi  rendeleteknél,  hogy  a  15.  cikk  (2)  bekezdésben  felsorolt  követelmények 
bármelyikét  előírja-e  ?  Megvizsgálandó,  hogy  a  helyi  rendelet  a  szolgáltatási  tevékenység 
nyújtására  való  jogosultságot,  vagy  a  szolgáltatási  tevékenység  gyakorlását  az  alábbi 
követelmények bármelyikéhez köti-e:

•mennyiségi, területi korlátozás
•meghatározott jogi formában való működés
•társaság tulajdonlására vonatkozó követelmények
•a  szabályozott  szakmákról  szóló  irányelvben,  illetve  más  közösségi  jogszabályokban 
meghatározott  követelménytől  eltérő  követelmény,  amellyel  bizonyos  szolgáltatók  számára 
tartják fenn a jogosultságot a szolgáltatásra
•egy állam területén egynél több telephely előírása
•alkalmazottak minimális számának előírása
•rögzített legalacsonyabb/legmagasabb ár
•kötelezés, hogy szolgáltatásával együtt egyéb meghatározott szolgáltatást is nyújtson

Ha  ezek  közül  valamely  követelményt  tartalmazza  a  helyi  rendelet  tovább  kell  vizsgálni  a 
tekintetben, hogy:

•nem lehet hátrányosan megkülönböztető állampolgárság, és létesítő okirat székhelye 
tekintetében
•szükséges  a  követelmény,  mert  azt  közérdeken  alapuló  kényszerítő  körülmény 
indokolja
•arányos a cél teljesítésével, nem váltható ki más kevésbé korlátozó intézkedéssel

A szolgáltatások szabad mozgása IV.
16. cikk:
a szolgáltatásnyújtás szabadsága

Határon átnyúló szolgáltatást érintő követelmények vizsgálata:
A letelepedés nélkül szolgáltatást nyújtók nem korlátozhatók az alábbiakkal:

1.Telephely létesítési kötelezettség
2.Engedély beszerzése, nyilvántartásba vétel
3.Infrastruktúra létrehozásának tilalma (iroda)
4.Sajátos szerződéses megállapodások alkalmazása
5.Azonosító dokumentum
6.Felszerezés, anyagok használatát érintő követelmények
7.Határon átnyúló szolgáltató szolgáltatása igénybevételének korlátozása
8.Pénzügyi támogatás nyújtásának megkülönböztető korlátozása

Kivételek: közrend, közbiztonság, közegészségügy, környezet védelme indokolhatja.
Alapelvek:



-Hátrányos megkülönböztetés tilalma
-Szükségesség
-Arányosság

Főszabály: határon átnyúló szolgáltatás szabadsága
Ennek elemei:
nincs engedély
nincs  bejelentés,  ideértve  bármilyen  tanúsítvány,  hatósági  bizonyítvány,  vagy  igazolvány 
meglétére vonatkozó követelményt. 
Kivétel: közrend, közbiztonság, közegészségügy, környezetvédelem

 
Közérdeken alapuló kényszerítő követelmény: EK-szerződésen, illetve EK Bíróság döntésén alapul 
különösen: a  közrend-, a közbiztonság védelme, a  közegészségügy, a fogyasztók, a szolgáltatást 
igénybevevők és a munkavállalók védelme, a környezet, az állatok védelme, a szociális biztonsági 
rendszer  pénzügyi  egyensúlyának  megőrzése,  a  kereskedelmi  ügyletek  és  a  verseny 
tisztességességének  biztosítása,  a  csalások  megakadályozása,  a  hitelezők  védelme,  az 
igazságszolgáltatási rendszer megfelelő működése, a közlekedés biztonsága, a szellemi tulajdon 
védelme,  a  művészi,  történelmi  vagy  régészeti  értéket  képviselő  nemzeti  kincsek  védelme, 
valamint egyes szociálpolitikai és kultúrpolitikai célok.

A szolgáltatások minősége V.
•A szolgáltatási irányelv a fogyasztók jogainak megerősítésére is szolgál. ECC
•Biztosítani  kell  a  szolgáltatások  igénybevevői  számára  a  jobb  tájékoztatást,  nagyobb 
átláthatóságot, a panaszokra való gyors válaszadást, a viták korrekt rendezését; 
•Szakmai felelősségbiztosítás és garanciák nem kötelezőek;
•A  kiemelt  kockázatot  jelentő  szolgáltatóknak  kötelező  a  biztosítás  megkötése  és 
garancianyújtás;
•Minőségjavítás ösztönzése.

25. cikk: 
Több ágazatot átfogó tevékenységek

A szolgáltatókra ne vonatkozzanak olyan követelmények, amelyek egy adott konkrét tevékenység 
kizárólagos folytatására kötelezik őket kivéve:
   -   szabályozott szakmák
   - minősítést, akkreditációt, műszaki ellenőrzést végzők. 
A szolgáltatókat megilleti a tevékenység szabad megválasztásának joga, mely nem korlátozható.

Fentiekre  tekintettel  javaslom  a  Tisztelt  Képviselő-testületnek  a  mellékelt  rendeletmódosítás-
tervezetek és határozatok elfogadását,  melyhez az SZMSZ 13.  §  (3)  bekezdés a)  pontja alapján 
minősített többség szükséges.

Enying, 2009. szeptember 16.

Tisztelettel:

Mihályfi Gábor
      aljegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2001. (III. 28.) rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII.  törvény  (a  továbbiakban:  TeTv.)  42.  §-ában  kapott  felhatalmazás  alapján  –  a  TeTv. 
végrehajtására kiadott a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TeR.) rendelkezéseire, 
valamint a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés 
kihirdetéséről szóló  2004. évi XXX. törvényben foglaltakra is figyelemmel –  a temetőkről és a 
temetkezésről  szóló  5/2001.  (III.  28.)  rendeletét (a  továbbiakban:  R.)  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

1. § 

A R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A temetkezési szolgáltatási tevékenységet a település területén csak a temetkezési szolgáltatást 
engedélyező hatóság engedélyével rendelkező szolgáltató (a továbbiakban: temetkezési vállalkozó) 
végezhet.

2. §

A R. 32. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.”

3. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István

 

jegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

a talajterhelési díjról szóló 29/2004. (VII. 30.) rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. §.  (1)  bekezdésében, továbbá  a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 
a  Magyar  Köztársaságnak  az  Európai  Unióhoz  történő  csatlakozásáról  szóló  szerződés 
kihirdetéséről  szóló  2004.  évi  XXX.  törvényben foglaltakra  is  figyelemmel  –  a  talajterhelési 
díjról szóló 29/2004. (VII. 30.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.”

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István

 

jegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

Enying Város Hulladékgazdálkodási tervéről szóló 26/2007. (XI. 05.)  rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi  LXV. törvény 16.  §.  (1)  bekezdésében,  továbbá  a  hulladékgazdálkodásról  szóló 2000.  évi 
XLIII. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján –  a Magyar Köztársaságnak az Európai 
Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvényben 
foglaltakra is figyelemmel – Enying Város Hulladékgazdálkodási tervéről szóló 26/2007. (XI. 
05.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.”

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István

 

jegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 32/2005. (XII.19.) rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló  1990. 
évi  LXV.  törvény  16.  §.  (1)  bekezdésében,  továbbá  a  környezet  védelmének  általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 
Magyar  Köztársaságnak  az  Európai  Unióhoz  történő  csatlakozásáról  szóló  szerződés 
kihirdetéséről  szóló  2004.  évi XXX. törvényben foglaltakra is  figyelemmel – az avar és kerti 
hulladékok  nyílttéri  égetéséről  szóló  32/2005.  (XII.19.) rendeletét (a  továbbiakban:  R.)  az 
alábbiak szerint módosítja:

 
1.§

(1)A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A rendelet hatálya Enying Város közigazgatási területén kiterjed a természetes személyekre, a 
jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.”

(2)A R. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló  1995.  évi  LIII.  törvény,  a  természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  törvény,  a  levegő 
védelmével  kapcsolatos egyes  szabályokról  szóló  21/2001.  (II.  14.)  Korm. rendelet,  valamint az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet rendelkezései az 
irányadóak.”

(3) A R. a következő 15. §-sal bekezdéssel egészül ki:

„15. §

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

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.



  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:
Szörfi István

                                                                                               jegyző

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról 
szóló 22/1994. (X. 27.) rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdése,  a  lakások és helyiségek bérletére,  valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról  szóló  1993.  évi  LXXVIII.  törvény  34.  §  (1)  bekezdése,  valamint  az  árak 
megállapításáról  szóló 1990.  évi  LXXXVII.  törvény 7.  §  (1)  bekezdése  szerinti  felhatalmazás 
alapján – a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés 
kihirdetéséről szóló  2004. évi XXX. törvényben foglaltakra is figyelemmel – az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 22/1994. (X. 27.) 
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(2) A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §
(1)A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.”

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István
                                                                                                                         jegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

a köztisztaságról szóló 25/1997. (XI. 12.) rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –  a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz 
történő  csatlakozásáról  szóló  szerződés  kihirdetéséről  szóló  2004.  évi  XXX.  törvényben, 
valamint  a  köztisztasággal  és  a  települési  szilárd  hulladékkal  összefüggő  tevékenységekről 
szóló  1/1986.  (II.  21.)  ÉVM-EÜM.  együttes  rendeletben  foglaltakra  is  figyelemmel  – a 
köztisztaságról  szóló  25/1997.  (XI.  12.)  rendeletét (a  továbbiakban:  R.)  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

1. §

A R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  hatósági  eljárás  során  a  hatósági  ügyekben  az   elektronikus 
kapcsolattartás – kivéve, ha magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az 
elektronikus kapcsolattartás lehetőségét – kizárt.

2. §

A R. 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.”

3. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István



                                                                                              jegyző

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus kapcsolattartásról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
28/B. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a következő rendeletet 
alkotja:

1. §

A közigazgatási hatósági eljárás során az önkormányzati hatósági ügyekben az elektronikus úton 
való  kapcsolattartás  –  azon  ügyek  kivételével,  amelyek  esetében  magasabb  szintű  jogszabály 
rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét – kizárt.

2. §

(1) A rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell 
alkalmazni.

(3)  E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Enying  Város  Önkormányzat 
Képviselő-testületének  a  közigazgatási  hatósági  eljárásban  az  elektronikus  ügyintézésről  szóló 
19/2005. (X. 28.) rendelete.

Enying, 2009. szeptember 30. 

Tóth Dezső Szörfi István
polgármester    jegyző

Kihirdetve: 2009. szeptember 30. napján



Szörfi István
     jegyző

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

az állatok tartásáról szóló 32/2004. (VIII. 30.) rendelete módosításáról

Enying Város Önkormányzata az állategészségügyről  szóló 1995.  évi  XCI.  tv.  és  végrehajtási 
rendeletei,  az  állatok  védelméről  és  kíméletéről  szóló  1998.  évi  XXVIII.  tv.  és  végrehajtási 
rendeletei,  valamint  a  veszélyes  és  veszélyesnek  minősített  eb  tartásáról  és  a  tartós 
engedélyezésének szabályairól  szóló 35/1997.  (II.  26.)  Korm. rendelet  figyelembevételével  az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
16.  §  (1)  bekezdése  alapján  –  a  Magyar  Köztársaságnak  az  Európai  Unióhoz  történő 
csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló  2004. évi XXX. törvényben foglaltakra is 
figyelemmel –  az állatok tartásáról szóló 32/2004. (VIII. 30.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az 
alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3)  Ebtenyésztés  az  érintett  szomszédok  hozzájárulásával,  a  hatósági  állatorvos  fajtára  és 
darabszámra  vonatkozó  szakvéleménye,  valamint   fajtiszta  ebek  tenyésztési  szabályairól  szóló 
64/1998. (XII. 31.) rendeletben meghatározott, valamely elismert ebtenyésztő szervezet véleménye 
alapján történhet.”

2. §

A R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  hatósági  eljárás  során  a  hatósági  ügyekben  az   elektronikus 
kapcsolattartás – kivéve, ha magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az 
elektronikus kapcsolattartás lehetőségét – kizárt.

3. §

A R. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.”

4. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.



  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:
Szörfi István
     jegyző

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

a helyi közművelődésről szóló 3/1999. (I. 27.) rendelete módosításáról

Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében  és  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a 
közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  77.  §-ában  kapott  felhatalmazás  alapján  –  a 
Magyar  Köztársaságnak  az  Európai  Unióhoz  történő  csatlakozásáról  szóló  szerződés 
kihirdetéséről  szóló  2004.  évi  XXX.  törvényben  foglaltakra  is  figyelemmel  – a  helyi 
közművelődésről  szóló  3/1999.  (I.  27.)  rendeletét (a  továbbiakban:  R.)  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

1. §

A R. a következő 6. §-sal egészül ki:

„6. §

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

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:



Szörfi István
      jegyző

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

a járművek elhelyezésének szabályozásáról szóló 16/2006. (VI. 30.) rendelete módosításáról

Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében,  valamint  az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló 
253/1997. (XII.20.) kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-ában foglaltaknak megfelelően – 
a  Magyar  Köztársaságnak  az  Európai  Unióhoz  történő  csatlakozásáról  szóló  szerződés 
kihirdetéséről  szóló  2004.  évi  XXX.  törvényben  foglaltakra  is  figyelemmel  – a  járművek 
elhelyezésének szabályozásáról szóló 16/2006. (VI. 30.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak 
szerint módosítja:

1. §

A R. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.”

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István
     jegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) rendelete 
módosításáról

Enying Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29. § (1) bekezdés és (2) bekezdés e.) pontjának felhatalmazása alapján – a Magyar 
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 
2004. évi XXX. törvényben foglaltakra is figyelemmel – az intézményi étkezési normákról és térítési 
díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.)  rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. a következő 8. §-sal egészül ki:

„8. §

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

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István
     jegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

a lakossági és közületi víz-, csatornadíj megállapításáról szóló 27/2009. (VI. 29.) rendelete 
módosításáról

Enying Város Önkormányzata az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) 
bekezdésében felhatalmazása alapján  –  a  Magyar  Köztársaságnak az  Európai  Unióhoz  történő 
csatlakozásáról  szóló  szerződés  kihirdetéséről  szóló  2004.  évi  XXX.  törvényben  foglaltakra  is 
figyelemmel – a lakossági és közületi víz-, csatornadíj megállapításáról szóló 27/2009. (VI.  29.) 
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.”

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István
     jegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2009. évi ivóvíz díjáról szóló 22/2008. (XII. 08.) 
rendelete módosításáról

Enying Város Önkormányzata az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) 
bekezdésében felhatalmazása alapján  –  a  Magyar  Köztársaságnak az  Európai  Unióhoz  történő 
csatlakozásáról  szóló  szerződés  kihirdetéséről  szóló  2004.  évi  XXX.  törvényben  foglaltakra  is 
figyelemmel – az Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2009. évi ivóvíz díjáról szóló 22/2008. 
(XII. 08.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.”

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István
     jegyző



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a 
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) rendelete módosításáról

Enying  Város  Önkormányzata a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  törvény  (a 
továbbiakban:  Hgt.)  23.  §-ában  foglalt felhatalmazása  alapján  – a  Magyar  Köztársaságnak  az 
Európai  Unióhoz  történő  csatlakozásáról  szóló  szerződés  kihirdetéséről  szóló  2004.  évi  XXX. 
törvényben  foglaltakra  is  figyelemmel  – a  helyi  hulladékkezelési  közszolgáltatás  rendjéről,  a 
településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 
01.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 1. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálya kiterjed Enying város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan, 
önálló  lakó  és  üdülőegység  tulajdonosára,  használójára  (a  továbbiakban:  ingatlantulajdonos), 
függetlenül  attól,  hogy  természetes  személy,  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem 
rendelkező szervezet, továbbá valamennyi gazdálkodó szervezetre - akár termék előállítója vagy 
forgalmazója  -  melynek  tevékenysége  során  települési  hulladék  képződik.  A  közterületek 
használatát,  tisztántartását,  valamint  a  közterületen  megvalósuló  állattartás  szabályait  külön 
rendelet tartalmazza.  

2. §

A R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (3) bekezdés szerinti mentességet élvező gazdálkodó szervezet az önkormányzat felé köteles 
igazolni az írásbeli kapcsolattartás valamely formájában (pl.: postai út, telefax, személyesen átadott 
irat, stb.), hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak.

3. §

A R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező nagydarabos hulladék (lim-lom) elszállításáról a 
közszolgáltatóval  kötött  külön  megállapodás  alapján  vagy  saját  intézménye  útján,  évente  egy 
alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.”

4. §

A R. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:



„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.”

5. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István
     jegyző



 ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.) rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében, valamint a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben 
(továbbiakban:  Lakástv.)  kapott  felhatalmazás  alapján  – a  Magyar  Köztársaságnak az  Európai 
Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló  2004. évi XXX. törvényben 
foglaltakra is figyelemmel – az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről  szóló  25/2002.  (XII.  12.)  rendeletét  (a  továbbiakban:  R.)  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

1. §

A R. 16. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(4)  Üresen  álló,  beköltözhető  lakás  és  valamennyi  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiség  csak  nyilvános  
versenytárgyalás  útján  értékesíthető.  A  kikiáltási  ár  azonos  a  lakás,  helyiség  forgalmi  értékével.  A 
versenytárgyalás szabályaira ezen rendelet 14. § (4) bekezdését és 14. § (5) a) pontját megfelelően alkalmazni  
kell, ezen § (6) bekezdésében szabályozott eltéréssel. A versenytárgyalásról szóló hirdetményt a Fejér Megyei  
Hírlapban és  a  helyben szokásos  módon kell  közzétenni  legalább a  versenytárgyalás  előtt  30 nappal.  A 
hirdetménynek az alábbiakat tartalmaznia kell:]

„d) a figyelemfelhívást,  hogy az ajánlatot az írásbeli  kapcsolattartás valamely formájában 
(pl.:  postai  út,  telefax,  személyesen  átadott  irat,  stb.)  kell  benyújtani  a  Polgármesteri 
Hivatalhoz,  melynek  a  következőket  tartalmaznia  kell:  az  ajánlattevő  nevét,  címét,  a 
nyilatkozatot  arról,  hogy  a  kiírásban  szereplő  feltételeket  elfogadja,  a  lakás,  helyiség 
megvételének összegére vonatkozó ajánlatot.”

2. § 

A R. 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.”

3. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 14. § (2) bekezdés e) pontja hatályát veszti.
(3) A rendelet a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.



Enying, 2009. szeptember 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester     jegyző

 ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

 a helyi építési szabályzatról szóló 35/2004. (IX. 30.) rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. §. (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 
Magyar  Köztársaságnak  az  Európai  Unióhoz  történő  csatlakozásáról  szóló  szerződés 
kihirdetéséről  szóló  2004.  évi  XXX.  törvényben  foglaltakra  is  figyelemmel  –  a  helyi  építési 
szabályzatról szóló 35/2004. (IX. 30.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A R. 32. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.”

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. szeptember 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve:

Szörfi István
     jegyző
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