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S z e n t e s 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2006. december 12-én elfogadta a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 2009/123.EK irányelvet. Az irányelv célja: a közösségekhez 
tartozó országok, népek közötti kapcsolat előmozdítása, az egységes belső piacon a szol-
gáltatások szabad mozgásának biztosítása, a szolgáltatási piac szereplőinek egyenjogúsá-
ga, az adminisztrációs terhek csökkentése. Az irányelv nagy terjedelmű joganyag, az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján lelhető fel. 
 
Az irányelv alkalmazásának területei a következők: 

- az ügyintézés egyszerűsítése 
- a szolgáltatók letelepedésének szabadsága 
- a szolgáltatók szabad mozgása 
- a szolgáltatások minősége. 

 
A közösség tagországainak feladata a belső jogrendszerük harmonizálása a fenti irányelv 
alapján. Hazánk jogrendszere felhatalmazza az önkormányzatokat az illetékességi területü-
kön jogszabályok, helyi rendeletek alkotására. 
Az önkormányzatok rendeletei is részei a magyar jogrendszernek, így a harmonizáció és 
„megfelelőség” követelménye velük szemben is fennáll.  
 
A feladat végrehajtásának határideje az államigazgatási szervek vonatkozásában 2009. de-
cember 31., az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát pedig 2009. november 28-ig kell 
elvégezni.  
 
A rendeletekkel szemben  támasztott részletezett elvárások: 
- az ügyintézés egyszerűsítése 
- az információk könnyű és egyenlő hozzáférése. 
 
Az engedélyezési rendszerek vonatkozásában fő cél az engedélyek megszüntetése. Csak 
az az engedélyezési rendszer tartható fenn, amely nem tartalmaz hátrányos megkülönbözte-
tést, közérdeken alapul, és a közérdek érvényesítése más intézkedés útján nem valósítható 
meg. Az engedélyezési eljárásoknak egyértelműnek, átláthatónak kell lenniük, objektív, egy-
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értelmű feladatot kell támasztaniuk az azokat alkalmazok részére.. A szabályozást előzete-
sen mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. Tilos a megkülönböztetés állampolgárság, 
lakóhely és jogi forma vonatkozásában. Amennyiben a jogalkotó (önkormányzati rendelet 
vonatkozásában a képviselő-testület) engedélyezési eljárást, korlátozást ír elő, azt indokol-
nia kell.  
 
Korlátozás, követelmény, tilalom érvényesítése kerülendő különösen, ha az  

- mennyiségi, területi korlátozás 
- meghatározott jogi formában való működés 
- társaság tulajdonlására vonatkozó követelmény 
- alkalmazottak számának előírása 
- szolgáltatással együtt más szolgáltatás előírása 
- szakmai szokásoktól, uniós gyakorlattól eltérő követelmény. 

 
A szolgáltatás nyújtásának szabadsága, mint elv megköveteli, hogy a közösség területén 
gazdasági tevékenységet folytató piaci szereplők tevékenységüket területi korlátozás nélkül, 
azonos feltételekkel végezzék és megillesse őket a letelepedés szabadsága. 
 Ennek érdekében a letelepedő szolgáltatók nem korlátozhatók olyan előírásokkal, mint  
- a telephely létesítésének előírása 
- az engedély beszerzésére, nyilvántartásba vételre kötelezés 
- a pénzügyi támogatás nyújtásának megkülönböztető korlátozása. 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeleteit felülvizsgálva 
megállapítható, hogy a közösségi irányelv 35 önkormányzati rendeletet érint, melyből 3 ren-
delet tartalmaz olyan tilalmat, illetve ír elő olyan engedélyeztetési eljárást, amely ellentétes a 
közösségi normával.  
 
Az irányelvvel nem érintett önkormányzati rendeletekkel nincs teendő.  
Az irányelvvel érintett, de azzal ellenétes normát nem tartalmazó rendeleteket ún. „megfele-
lőségi záradékkal” kell ellátni. Ennek szövege: 
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és az Európai Unió 
Tanácsa 2006/123/EK. irányelvnek megfelel.” 
 
A Szentes város címerének és zászlajának megalkotásáról és használatának szabályozásá-
ról szóló 1/1989.(X.25.)T. rendelet engedélyeztetési eljárást ír elő a Város címere és a  zász-
ló használatáról, továbbá cégeljárás során „A szentesi” megnevezés használatát polgármes-
ter,  írásban engedélyezi. Az engedélyeztetési eljárás fennmaradását méltányolható közér-
dek indokolja. 
 
 A vásárokról és piacokról szóló 19/1993.(IX.24.)KT. rendelet, továbbá a közterületek és köz-
terület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírása-
iról szóló rendelet tartalmaz az irányelvvel ellentétes szabályozást, mely miatt a 
27/1993.(XII.17.)KT. sz. rendelet módosítása indokolt.  
 
Az egyszerűség követelményét szem előtt tartva, de tekintettel az áttekinthetőségre is, egy 
rendeletbe célszerű foglalni a módosított és a megfelelőségi záradékkal érintett rendeleteket. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalva a rendeletet elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Szentes, 2009. november 17. 
         Dr. Sztantics Csaba 
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                     1. sz. melléklet 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2009.(...) rendelete  

az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, valamint  az Európai Parlament és az 
Európai Unió Tanácsa 2006/123.EK. irányelvvel való megfelelőségi záradékkal történő ki-

egészítéséről 
 

1.§. 
 

A Képviselő-testület: 
- Az utcanév és településrész név megállapításának, továbbá létesítmények elnevezésé-

nek általános szabályairól szóló 6/1977.(X.14.ÖT. 
- A szeszesital fogyasztásának közterületen és egyéb helyeken való korlátozásáról szóló 

1/1979.(XII.28.)T. 
- A Díszpolgári cím, valamint „A Városért” Emlékérem alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 21/1992.(X.9.) Kt 
- Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 14/1994.(IV.27.)KT. 
-  Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről szóló 2/1996.(I.26.)KT. 
- A helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról és az alappal való gazdálkodás szabályairól 

szóló 35/1997.(XI.28.)KT  
-  Magyartés-Zalotai természetvédelmi terület védetté nyilvánításáról szóló 

19/1996.(VI.21.)KT. 
- A Tiszai szabad strand és nyári pihenőhelyként szolgáló terület használatáról szóló 

38/1997.(XI.28.)KT. 
- A Petőfi Szálló épületének helyi védetté nyilvánításáról szóló 7/1998.(II.27.)KT. 
- Elővásárlási jog megállapításáról a tervezett ipari park részbeni területére szóló 

10/1998.(IV.24.)KT. 
- A járdaépítés, az útépítés, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatépítés feltételeiről szóló 

13/1998.(V.29.)KT 
- A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a parkoló alap képzéséről 

és felhasználásáról szóló 12/1999.(III.31.)KT. 
- Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 19/1999.(VII.10.)KT. 
-  Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről szóló 20/1999.(VII.10.)KT. 
- A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 21/2000.(X.28.)KT. 
- A köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 22/2000.(X.28.)KT. 
- Elővásárlási jog megállapításáról településrendezési cél megvalósítása érdekében szóló 

2/2001.(II.10.)KT. 
- Védett övezetek kijelöléséről szóló 10/2001.(IV.14.)KT. 
- Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújí-

tásának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló 
28/2001.(XI.09.)KT. 

- Lakásszövetkezeti és társasházi lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújí-
tásának támogatásáról szóló 9/2002.(VI.8.)KT 

- Az állatok tartásáról szóló 20/2003.(IX.19.)KT 
- Az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 32/2003.(XII.5.)KT. 
- Az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló 

13/2005.(V.14.)ÖR. 
- A távhőszolgáltatásról szóló 38/2005.(XII.31.)ÖR. 
- Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 

15/2006.(VI.01.) 
- A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól szóló 

11/2007.(IV.16.) 
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- A Széchenyi liget, mint helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntar-

tásáról szóló 39/2007.(XII.29.) 
- A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2008.(V,.01.) 
- A sportról szóló 22/2008.(XI.17.) 
- Szentes Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről  - 26/2009.Kt  
-  Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok nem üzleti tevékenységet folytató szervezetek ál-

tal történő használatának szabályzásáról szóló 5/2009.(III.09.) 
 Rendeleteket az alábbi záradékkal látja el: 
 
Záradék: 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és az Európai Unió Taná-
csa 2006/123/EK. irányelvnek megfelel. 
 

2.§ 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének A vásárokról és piacokról szóló 
19/1993(IX.24.) KT. rendelete az alábbi szerint módosul: 
 
 
A Rendelet 3.§. /3/ és /5/ bekezdése, valamint az 5.§. /9./ bekezdése hatályon kívül helyezésre 
kerül 
 

3.§. 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület és közterület jellegű 
területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásáról szóló 
27/1993.(XII.17.)KT. rendelete az alábbiak szerint módosul: 
 
A Rendelet 11.§. /4/ bekezdése, a mondat második fele a 23.§. /2/ bekezdésének c./ pontja, va-
lamint a 27.§. /4/ bekezdése hatályát veszti. 
 
Záradék: 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és  az Európai Unió Ta-
nácsa 2006/123/EK. Irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
4.§. 

 
A Rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Dr. Sztantics Csaba sk.       Szirbik Imre sk. 
    jegyző         polgármester 
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                          2. sz. mellékelt 
 

Módosítandó rendeletek hatályos szövege 
(segédanyag) 

 
 

19/1993.(IX.24.)Kt. számú rendelet a vásárokról és a piacokról: 
 

3.§. (3. pont) 
 

Az állami népegészségügyi és tiszti orvosi szolgálat alkalmanként hosszabbított nyitva tartást is 
engedélyezhet. A 20 óra utáni nyitva tartást a Rendőrkapitányság véleményének kikérésével a 
Jegyző engedélyezheti. (hatályon kívül helyezésre kerül) 
 
 

5.§. (9. pont) 
 

A vállalkozói igazolvány bemutatása a napi helyhasználati díj 50%-os kedvezményre jogosít. 
(hatályon kívüli helyezésre kerül) 
 
 
 
 
27/1993.(XII.17.) Kt. rendelet a Közterületek és a közterület jellegű területek használatának 
egyes városképi köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló rendelet.  
 
 
 

11.§ (4. pont)  
 

Nem köthető megállapodás a városi főútvonalhoz tartozó közutakra az idegenforgalom szem-
pontjából jelentős közterületekre továbbá akkor, ha a közterületi árusító helytől, közúttól számít-
va 100 méteren belül hasonló árucikkeket árusító üzlet működik.  
A dőltbetűvel szedet második mondat, hatályon kívüli helyezésre kerül. 
 
 

23.§. (2. pont C.) 
 

Mentesítés adható a díj megfizetése alól az alábbi esetben: 
C. pont a közterület használatot az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai, költségve-
tési szerv társadalmi szervezet, közhasznú társaság, egyház, közalapítvány valósítják meg. 
C.) hatályon kívül helyezve. 
 
 

27.§. 
 

4.) Megállapodást a város közterületeinek használatára meghatározott időre vagy feltétel bekö-
vetkeztéig, de legfeljebb a megállapodás kedvezményezése tárgy évének december 31. napjáig 
leget kedvezményezni, illetve kötni. Ez meghaladó időtartamra vonatkozó közterület-használati 
igény esetén a megállapodást kedvezményező köteles azt ismételten kedvezményezni. Idősza-
ki, szezonális jellegű árusításra vonatkozó közterület használat iránti kedvezményezést csak a 
tényleges használat megkezdése előtti 30 napon belül lehet befogadni. 
(Hatályon kívüli helyezésre kerül) 


