
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
18/2009. (X.28.)Ör 

egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról  
 
 
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdése alapján, figyelembe véve a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 
irányelv rendelkezéseit, az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

A rendelet célja 
 

1. § 

 
Jelen rendelet az Európai Parlament, illetve a Tanács által együttdöntési eljárás keretében 
elfogadott, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja – Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő- testülete által alkotott – e rendelet 2-
15. §-ában nevesített önkormányzati rendeletek vonatkozásában. 
 
 

2. § 

 
Apátfalva Község Önkormányzatának Apátfalva Község címeréről és zászlajáról és ezek 
használatáról szóló 5/1994. (03.28.) rendelete az alábbi 11. §-sal egészül ki: 

„11. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 
 

 

3. § 

 
Apátfalva Község Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 12/1998. (08.25.) 
rendelete az alábbi 6. §-sal egészül ki: 

„6. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

 

4. § 

 
Apátfalva Község Képviselő-testületének az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról 
szóló 20/1999. (12.21.) rendelete az alábbi 9. §-sal egészül ki: 

„9. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

 

5. § 

 
Apátfalva Község Képviselő-testületének a közterület használatáról és a közterület használati 
díjról szóló 22/1999. (12.21.) rendelete az alábbi 14. §-sal egészül ki: 



„14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 
6. § 

 
Apátfalva Község Képviselő-testületének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
szóló 4/2003. (02.26.) rendelete az alábbi 11. §-sal egészül ki: 

„11. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 
 

 

7. § 

 
Apátfalva Község Önkormányzatának a közterületek tisztántartásáról, a vízelvezető árkok 
tisztántartásáról és a házi szemét elhelyezéséről szóló 11/2003. (05.07.) rendelete az alábbi 
13. §-sal egészül ki: 

„13. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 
8. § 

 
Apátfalva Község Képviselő-testületének Apátfalva község vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 19/2003. (06.25.) rendelete az alábbi 13. §-sal egészül ki: 

„13. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 
9. § 

 
Apátfalva Község Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 39/2003. (12.17.) rendelete az alábbi 14. §-sal 
egészül ki: 

„14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 
10. § 

 
Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről 
szóló 25/2005. (XII.21.) rendelete az alábbi 19. §-sal egészül ki: 

„19. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 
 

 

11. § 

 
Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének Apátfalva Község Építési 
Szabályzatáról szóló 11/2006. (VI.28.) rendelete az alábbi 96. §-sal egészül ki: 



„96. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 
 

12. § 

 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 17/2008. (X.01.) rendelete az 
alábbi 14. §-sal egészül ki: 

„14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

 

13. § 

 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének az útépítési hozzájárulásról szóló 
18/2008. (X.01.) rendelete az alábbi 7. §-sal egészül ki: 

„7. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 
 
 

14. § 

 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Apátfalva község helyi építészeti 
örökségének védelméről szóló 22/2008. (XI.26.) rendelete az alábbi 17. §-sal egészül ki: 

„17. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 
 
 

15. § 

 
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi Alap 
létrehozásáról szóló 4/2009. (II.25.) rendelete az alábbi 6. §-sal egészül ki: 

„6. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 
 
 

16. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
            Varga Péter          Sajtos László 

                      polgármester               jegyző 

 

 


