
SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜETÉNEK 

 

13/2009.(IX.24.) 

 

RENDELETE 

 

a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésével összefüggő 

egyes rendeletek módosításáról 

 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Parlament és a Ta-

nács által elfogadott, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv ren-

delkezéseinek az önkormányzat egyes rendeleteibe történő átültetése, azok összhang-

jának megteremtése érdekében az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

Sávoly község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváha-

gyásáról szóló 18/2004./VIII.12./ számú rendelet 36. §-a a következő (5) bekezdéssel 

egészül ki: 

 

„(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

2. § 

 

A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 

11/2005./IX.15./ számú rendelet 2. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel 

egyidejűleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik: 

 

„(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

3. § 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2002./VIII.8./ számú rendelet 28. §-a a követ-

kező (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 
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4. § 

 

Az ivóvíz 2009. évi díjáról szóló 14/2008./XII.15./ számú rendelet 8. §-a a következő 

(4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

5. § 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

és a közterületek tisztántartásáról szóló 12/2004./IV.15./ számú rendelet 55. §-a a kö-

vetkező (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

6. § 

 

A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2004./IV.15./ számú rendelet 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 irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

7. § 

 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység tá-

mogatásáról szóló 19/2003./XII.18./ számú rendelet 21. §-a a következő (2) bekezdés-

sel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre 

változik: 

 

„(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

8. § 

 

Az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1993./XII.16./ 

számú rendelet 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a § 

jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik: 

 

„(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 
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9. § 

 

A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 8/2000./III.3 0./ 

számú rendelet 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a § 

jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik: 

 

„(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

10. § 

 

A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2004./IX.27./ számú rendelet 3. §-a a 

következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének 

jelölése (1) bekezdésre változik: 

 

„(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

11. § 

 

A sportról szóló 13/2003./XII.18./ számú rendelet 21. §-a a következő (2) bekezdéssel 

egészül ki, és ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre válto-

zik: 

 

„(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

12. § 

 

A közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatáról szóló 8/2006./III.30./ számú 

rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

13. § 

 

Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba. 

 

Sávoly, 2009. szeptember 24. 

 

 

 

Bobek József István s.k. Dr. Steiner Györgyi s.k. 

polgármester körjegyző 
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Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles. 

 

 

 

    Dr. Steiner Györgyi 

    körjegyző 

 


