33/1999. (XI. 30.) számú rendelet
az egyes építési munka engedélyhez kötéséről szóló, 20/1994. (IX. 29.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az
egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rend. 9. § (1) bek. cd) és ce) pontjaiban és
38. § (2) bekezdésében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az egyes építési munka engedélyhez kötéséről szóló, 20/1994. (IX. 29.) számú önkormányzati
rendelet 1999. december 1-jével hatályát veszti.
2. § Jelen rendelet 1999. december 1-jén lép hatályba.
B u d a p e s t , 1999. november 25.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A 20/1994. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet ellentétes egy ugyanazt a kérdéskört szabályozó,
1998. január 1-jén hatályba lépett jogszabállyal, a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelettel.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
A 12/1986. (XII. 30.) ÉVM rendelet 8. § 20. pontja adott felhatalmazást a települési
önkormányzatoknak arra, hogy rendeletben szabályozzanak egyes építési engedély köteles
munkálatokat. E felhatalmazás alapján alkotta meg a képviselő-testület a 20/1994. (IX. 29.) sz.
rendeletét, melynek 1. §-a szerint „Csak építési engedély alapján végezhető minden 1 m2 -nél
nagyobb hirdető-berendezés, fényreklám, cég- vagy címtábla létesítése, átalakítása függetlenül attól,
hogy közterületen vagy magánterületen, építési telken történik.”
Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építéshatósági
engedélyezési eljárásokról szóló, 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. §-a 1998. január 1-jével
hatályon kívül helyezte a 20/1994. (IX. 29.) számú rendelet megalkotására felhatalmazást adó,
12/1986. (XII. 30.) ÉVM rendeletet, 9. § (1) bek. cd) és ce) pontjai pedig kimondják, hogy „csak építési
engedély alapján végezhető építményen, illetve attól különállóan mind építési telken, mind
közterületen 1,0 m2-nél nagyobb felületű hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet és
reklám, cég- vagy címtábla valamint fényreklám építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése.”
Mivel az önkormányzati rendeletben szabályozott kérdéskört magasabb szintű jogforrás (a 46/1997.
(XII. 29.) KTM rendelet) szabályozza, a 20/1994. (IX. 20.) számú önkormányzati rendelt hatályon kívül
helyezése indokolttá vált.
B u d a p e s t , 1999. november 25.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

