
BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2009. ( X.15.) Önk. sz. rendelete

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő
rendelet módosításokról

Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő rendelet módosításokról és azok
záradékolásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az alább felsorolt rendeletek a korábban említett irányelvvel érintettek ugyan, de azokkal
ellentétes szabályozást nem tartalmaznak.

a)   8/2005.(IX.20.) Önk.sz. rend. Bihartorda község Helyi Építési Szabályzata
      b) 9/1994.(X.18.) Önk.sz. rend. A polgárok személyi adatainak és lakcímének

nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről
      c)   5/2002.(VI.20.) Önk.sz. rend. A temető használatának szabályairól
      d)   5/2001.(IV.12.) Önk.sz. rend. A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
      e) 6/1994.(III.4.) Önk.sz. rend. A Községi Önkormányzat vagyonának meghatározásáról

és kezeléséről

2. §

Az alább felsorolt rendeletek a magasabb szintű jogszabályba nem ütköznek ugyan, de a
magasabb szintű jogszabály ellentétes a 2006/123/EK irányelvben foglaltakkal. Ezen
rendeleteket a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekhez kell igazítani, az irányelvvel
való összevetésük nem szükséges.

a)  A közüzemi ivóvízdíj megállapításáról szóló 9/2008.(XII.15.) Önk. sz. rend. 3. § -ának
rendelkezését a fennt leírtak alapján fenntartja.

b) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
2/2007.(II.20.) Önk. sz. rend. 1.§; 16.§ -ainak rendelkezéseit a fennt leírtak alapján
fenntartja

3. §

Az alábbi rendelet érintett az irányelv tekintetében, és azzal ellentétes rendelkezést is
tartalmaz, mely módosítása szükséges.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(IV.20.) Önk. sz.
rend. 22. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:



Az elektronikus ügyintézés és az egyablakos ügyintézési pont bevezetésre kerül a
magasabb szintű jogszabályban meghatározott időponttól.

4. §

A felsorolt rendeletek „a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” záradékkal lettek ellátva jelen rendelet
keretében.

5. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Bihartorda, 2009-09-21

Dr. Szabó József Petrucz Sándor
   pogármester    mb. jegyző

Jelen rendeletet 2009.október hó 5. napján kihirdettem.

Petrucz Sándor
  mb. jegyző


