A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása
Jogszabályok
törvények, rendeletek, határozatok, irányelvek, állásfoglalások

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1993. évi LXXXIX. törvény a közoktatásról
1995. évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól.
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
2001. évi CVII. törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi
tevékenység végzésének formáiról
2003. évi XLIII. törvény az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2004. évi I. törvény a sportról
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.
2009. évi LVII. törvény az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes
törvények módosításáról – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény módosítása

2010. évi XLVII. törvény a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról
2010. évi LXXXIII. törvény a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról
2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról.
2011. évi LXXXI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról
2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról
2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2011. évi CLXXVI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
2012. évi XXXVIII. törvény a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásról
2012. évi LXXIX. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények
módosításáról
6/1992. (III. 31.) Korm. rendelet a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény végrehajtásáról
174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel
gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti
Megvalósítási Programjáról
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő-berendezések és légkondicionáló rendszerek
energetikai felülvizsgálatáról
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.
évi CXXXII. törvény végrehajtásáról
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját
számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a
saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő
jogszabályok módosításáról
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány- csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszafizetésének szabályairól
121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és
igénybevételének szabályairól
213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a
181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak
alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre,
valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról
347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény
végrehajtásáról
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
1057/2001. (VI. 21.) Korm. határozat a közigazgatás továbbfejlesztésének 2001–2002. évekre
szóló kormányzati feladattervéről
1030/2008. (V. 16.) Korm. határozat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007.
(VI. 27.) OGY határozat végrehajtásának 2008–2009. évekre vonatkozó cselekvési
programjáról
1166/2009. (X. 2.) Korm. határozat a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító
okiratának módosításáról
63/2012. (XII. 11.) BM. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai
szabályairól
24/2013. (III.29,) EMMI rendelet az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendelet
módosításáról
4/2000. (II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
11/1985 (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról.
6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról
39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló
hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának
és ellenőrzésének részletes szabályairól
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a
lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás
díjának megállapításáról
78/2012.(XII.22) NFM rendelet egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő
miniszteri rendeletek módosításáról
2/2009. (I. 16.) ÖM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
4/2010. (VII. 5.) VM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés
feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és az élelmiszerek jelöléséről szóló
19/2004. (II. 26.) FVM – ESZCSM – GKM együttes rendelet
51/2012. (VI. 8.) VM rendelet a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági
feltételeiről
65/2007. (VI. 27.) OGY határozat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról
1/2010. (VI.16.) OGY politikai nyilatkozata a Nemzeti Együttműködésről (2010. jún. 14.)
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (VII.1.) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésről
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2000. (VII. 1.) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésről
Mágocs Város Önkormányzat 3/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 11/2000.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011 (IX. 30.) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésekről.
Szekszárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2003.(IV.30.) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (IV.8.) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 32/2012 (XI. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A Bizottság 245/2009/EK rendelete (2009. március 18.) a 2005/32/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülő lámpák
és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát
tervezési követelményei tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2000/55/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszerhigiéniáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és
közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az
1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az
autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös
szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU rendelete (2011. február 16.) az autóbusszal
közlekedő utasok jogairól szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról
91/271/EGK A Tanács irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről
98/83/EK A Tanács irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz
minőségéről
Act No. 20 of the 14 June 2002 relating to the Prevention of Fire, Explosion and Accidents
involving Hazardous Substances and the Fire Services
Commission of the European Communities: Green Paper on the Urban Environment.
COM(90)218. Brüsszel, 1990.
Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water
boilers fired with liquid or gaseous fuels. – Official Journal, L 167. 22.06.1992. 17–28.
p.
Council Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February
2004, on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal
energy market and amending Directive 92/42/EEC. – Official Journal of the European
Union, I. 52. 2004. 21. 2. 50–60. p.
Európai Bizottság: Zöld könyv. A városi mobilitás új kultúrája felé. COM(2007) 551.
Brüsszel, 2007.
Európai Bizottság: Általános érdekű szolgáltatások, beleértve az általános érdekű szociális
szolgáltatásokat: új európai kötelezettségvállalás. COM(2007) 725 végleges. Brüsszel,
2007.
Európai Bizottság: Fehér Könyv az általános érdekű szolgáltatásokról. COM(2004) 374
végleges. Brüsszel, 2004.
Európai Bizottság: Útmutató. Az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső
piaci szabályainak az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra, és különösen az
általános érdekű szociális szolgáltatásokra történő alkalmazásáról. SEC(2010) 1545 final.
Brüsszel, 2010.
Európai Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A sport európai dimenziójának
fejlesztése. Brussels, 2011. 1. 18. COM (2011) 12 végleges.
Európai Bizottság: A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása: Az általános érdekű
szociális szolgáltatások az Európai Unióban. COM(2006) 177 végleges. Brüsszel, 2006.
Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve (2006. április 5.) az energiavégfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76 EGK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.
Európai Parlament és Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények
megállapítási kereteinek létrehozásáról.
Az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása az általános érdekű szociális
szolgáltatások jövőjéről. (2009/2222 (INI) – Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C33.
2013. 2. 5. 65–76. p.
Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 13 (2004) sz. ajánlása a fiatalok helyi és regionális
közéletben való részvételéről.
European Commission: A Quality Framework for Services of General Interest in Europe
COM(2011) 900 final. Brussels, 2011.
European Commission: Green Paper on Services of General Interest. COM(2003) 270 final.
Brussels, 2003.
Jegyzőkönyv az általános érdekű szolgáltatásokról, 12008M/PRO/26 Az Európai Unióról
szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata. Jegyzőkönyvek. Brüsszel, 2008.
A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásról szóló európai uniós
keretszabály (2012/C 8/03) – Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C8. 2012. 01. 11. 15–23.
p.
A közvilágításra és a közlekedési jelzésekre vonatkozó uniós GPP-követelmények
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_hu.pdf
MSZ 20194–1 Közforgalmú területek mesterséges világítása. Meghatározások, alapelvek. –
Magyar Szabvány, 2000. június
Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009–2014. (OHT-II) 2010.
http://www.jogalkotas.hu/node/2423
Recommendation CM/Rec(2007)4 of the Committee of Ministers to Member States on Local
and Regional Public Services, Strasbourg, Council of Europe, 2007.
Schornsteinfeger-Handwerksgesetz vom 26. November 2008 (BGBI. I S.2467): Gesetz über
das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (SchornsteinfegerHandwerksgesetz – SchfHwG)
Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról
http://www.ifjusagugy.hu/ifjusagitorveny/downloads/trv.pdf
A Budapesti Művelődési Központ jogszabálygyűjteménye:.
http://www.bmknet.hu/jogszabalymutato-szakmai-67
Dunántúli Regionális Vízmű jogszabálygyűjteménye: http://www.drv.hu/drv/drv.head.page?nodeid=154
A kulturális örökségvédelem tárgykörében alkotott jogszabályok:
http://www.koh.hu/tartalom.php?idt=20080818143510

