
Hajdúbagos községi önkormányzat 

9/2009.(XI.01.) ÖR sz. rendelete 

az egyes önkormányzati rendeletek belső piaci szolgáltatásokról szóló  

irányelvnek megfelelő módosításáról 

 

I. Fejezet 

 

A belső-piaci irányelvvel ellentétes rendelkezést nem tartalmazó helyi rendeletek 

 

1.§ 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2007.(IV.15.) ÖR sz. rendelet 15.§ (1) bekezdése hatályát veszti. 

A rendelet következő,52.§-sal egészül ki: 

„Jogharmonizációs záradék 

52.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző rendelkezést nem 

tartalmaz.” 

 

2.§ 

 

(1) A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 6/2002.(VI.28.) ÖR sz. rendelet  

a) 9.§ helyébe a következő szöveg lép: 

„9.§ A rendelet 1-8.§-ában megfogalmazott közművelődési feladatokat főként az Önkormányzat, 

intézményei útján polgármester látja el.”  

b)A III. fejezet 10-11.§, a IV. fejezet 12.§ hatályát veszti. 

(2) A rendelet a következő, 15.§-sal egészül ki: 

„Jogharmonizációs záradék 

15.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző rendelkezést nem 

tartalmaz.” 

3.§ 

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről 7/2002.(VI.28.) ÖR sz. rendelet a következő, 4.§-

sal egészül ki:  

„Jogharmonizációs záradék 

4.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző rendelkezést nem 

tartalmaz.” 

4.§ 

 

A parlagfű irtásáról szóló 7/1999.(X.29.) ÖR sz. r. a következő, 8.§-sal egészül ki:  

„Jogharmonizációs záradék 

8.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző rendelkezést nem 

tartalmaz.” 

5.§ 

 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 

6/1999.(X.29.) ÖR sz rendelet a következő, 30.§-sal egészül ki:  

„Jogharmonizációs záradék 

30.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző rendelkezést nem 

tartalmaz.” 
6.§ 

 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2006.(III.01.) ÖR sz. rendelet a 

következő, 23.§-sal egészül ki:  

„Jogharmonizációs záradék 

23.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző rendelkezést nem 

tartalmaz.” 

 



II. Fejezet 

 

A korábbi szabályozást fenntartó helyi rendeletek 

 

7.§ 

 

A közüzemi ivóvízdíj megállapításáról szóló 16/2006.(XII.31.) ÖR sz rendelet a következő, 3.§-sal egészül 

ki:  

„Jogharmonizációs záradék 

3.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző rendelkezést nem 

tartalmaz.” 

8.§ 

 

(1) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2004.(VII.15.) ÖR rendelet 

a) 4.§ (2) bekezdésében és a 4.§ (3) bekezdésében a „Falugondnokság Hajdúbagos Kht. útján” 

szövegrész hatályát veszti. 

b) 12.§ (3) bekezdésében, 13.§-ában, 20.§ (5) bekezdésében, 23.§ (4), (5) bekezdésében, 23.§ (8) 

bekezdés c) pontjában a „Falugondnokság Hajdúbagos Kht.” szövegrész helyére „Polgármesteri Hivatal” 

szövegrész kerül. 

c) 8.§ (3) utolsó mondata hatályát veszti. 

d) 20.§ (3) (6) bekezdése hatályát veszti. 

e) A 23.§ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(7) a) A temetőfenntartási hozzájárulás az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási 

díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-a. 

b) A létesítmények bérleti díjának összegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.” 

f) A rendelet 2. sz. melléklet I. része hatályát veszti. 

 

9.§ 

 

(2) A rendelet következő, 27.§-sal egészül ki: 

„Jogharmonizációs záradék 

27.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző rendelkezést nem 

tartalmaz.” 

A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett kötelező közszolgáltatásról szóló 9/2004.(VII.01.) ÖR sz. 

rendelet a következő,16.§-sal egészül ki: 

„Jogharmonizációs záradék 

16.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző rendelkezést nem 

tartalmaz.” 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

10.§ 

 

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A 8.§ (1) bekezdés e) f) pontja 2010. január 1-jén lép hatályba. 

 

Hajdúbagos, 2009. október 15. 

 

  

Gyenge István Jenei Attila  

Polgármester sk. Jegyző sk. 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2009. október 16. 

_____________________ 

           Jenei Attila 

              Jegyző  

 


