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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 27-ei testületi ülésére

Tárgy:

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK Irányelv
átültetésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek
módosításáról

Előterjesztő:

Horváth Miklós polgármester

Összeállította:

Dr. Görög István körjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Európai Parlament és a Tanács által 2006. december 12-én elfogadott 2006/123/EK számú Irányelv /a
továbbiakban: Irányelv/ fő célja az egységes belső piacon jelenleg meglévő akadályok felszámolása.
Az Irányelv alapján minden tagállamnak felül kell vizsgálnia a jogrendszerét, és összhangba kell hozni az
Irányelv rendelkezéseivel.
Az Önkormányzati Minisztérium – az illetékes minisztériumokkal történő egyeztetést követően –
módszertani segédanyagban jelölte ki az Irányelvvel által érintett tárgyköröket: lakásgazdálkodás,
építésügy, zaj- és rezgésvédelem, üzletek nyitva tartása, távhőszolgáltatás, ármegállapítás, piacok és
vásárok rendje, közterület-használat, köztemető fenntartása és üzemeltetése, kémyényseprő-ipari
közszolgáltatás, címer és zászló használata, környezetvédelem, sport, közművelődés, környezetterhelési díj,
hulladékgazdálkodás, mezei őrszolgálat, közigazgatási hatósági eljárás.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 21-ei testületi ülésén a hatályos
önkormányzati rendeleteinek felülvizsgálatát követően megállapította, hogy A Képviselő-testület
megállapította, hogy az önkormányzat által megvalósuló útépítési beruházásokhoz történő lakossági
hozzájárulásokról szóló 9/2004. (XI.17.) számú rendelet, valamint az elektronikus ügyintézésről szóló
4/2005. (IX.22.) számú rendelet az Irányelv rendelkezéseivel érintett, azokkal ellentétes, ezért 8/2009.
(X.22.) számú rendeletében hatályon kívül helyezésükről határozott.
A testület a felülvizsgálat során megállapította, hogy
o
a helyi címer és zászló alapításáról és használati rendjéről szóló 8/1992. (VII.22.) számú rendelet;
o
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/1998. (IX.21.) számú rendelet;

o
o
o
o
o
o
o

a települési környezet védelméről és a kommunális rend egyes szabályairól szóló 4/2001. (VIII.11.)
számú rendelet;
a temetőről és a temetkezéséről szóló 5/2001. (VII.11.) számú rendelet;
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 6/2003. (VII.11.) számú rendelet;
Velem község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint a Helyi Építési szabályzatról;
a helyi vízgazdálkodás hatósági hatáskörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési
díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 8/2004. (VI.22.) számú rendelet;
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
szóló 1/2006. (II.24.) számú rendelet;
a víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 10/2006. (XII.12.) számú rendelet

az Irányelv által érintettek, de azok rendelkezéseivel nem ellentétesek. Ezen önkormányzati rendeleteket
elegendő jogharmonizációs záradékkal ellátni, mely az ismertetett önkormányzati rendeletek módosításával
érhető el.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az előterjesztés mellékletét képező
módosító rendelet elfogadására.

A szavazás módja: nyílt szavazás, az önkormányzati rendeletek módosításához minősített többségű /a
megválasztott települési képviselők több mint felének/ szavazata szükséges.

Velem, 2009. november 16.

/: Dr. Görög István sk.:/
körjegyző
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