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Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 
irányelv rendelkezéseire – az alábbiak szerint rendelkezik. 
 
 

1. § 

 

(1) A képviselı-testület a vásárokról és piacokról szóló 27/2001.(VIII.27.) számú rendelet 
(továbbiakban: R.) Preambulumában szereplı felhatalmazó rendelkezésbıl a „valamint a 
35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 9. §. (2)  bekezdésében” szövegrészt hatályon kívül 
helyezi. 

(2) A R. 2.§ (1) bekezdésében a „Borsodi Közszolgáltató Közhasznú Társaság” szövegrész 
helyébe a „Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.” szöveg lép. 

(3) A R. 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„6.§ 

(1) A vásáron és piacon árusításra jogosultak körének meghatározására, a vásárokról és 
piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

(4) A R. 6.§ (4) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

(5) A R. 14.§ (1) bekezdésébıl a „9.§./1–4/.bek.,” szövegrészt hatályon kívül helyezi. 

(6) A R. Az alábbi 16.§-al egészül ki: 
 

„16.§ 

Jogharmonizációs záradék 

„E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.„ 
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2. § 
 
(1) A képviselı-testület a közterület rendjérıl és használatáról szóló 32/2002. (XII.17.) 

számú rendelet (továbbiakban: Rk.) 8.§ (9) bekezdésében a „Borsodi Közszolgáltató 
Közhasznú Társasággal.” szövegrész helyébe a „Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-
vel.”  szöveg lép. 

(2) Az Rk. „VI. fejezete” az alábbi 14.§-al egészül ki: 
 
 

„14.§ 

Jogharmonizációs záradék 

„E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.„ 
 
 

3. § 
 
(1) A képviselı-testület a köztisztaságról, avar és kerti hulladék égetésérıl, 

légszennyezésrıl, települési szilárd hulladék győjtésérıl, elszállításáról és 
elhelyezésérıl szóló 11/2005. (II.28.) számú rendelet (továbbiakban: Ra.) 4.§-ának 
„Borsodi Közszolgáltató KHT.” szövegrész helyébe a „Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft.”  szöveg lép. 

(2) Az Ra. 18.§ (8) bekezdésének „Borsodi Közszolgáltató Közhasznú Társasággal” szöveg 
helyébe a „Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel” szöveg lép. 

(3) Az Ra. „VI. fejezete” az alábbi 24.§-al egészül ki: 
 

„24.§ 

Jogharmonizációs záradék 

„E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.„ 
 
 

4. § 
 
A Képviselı-testülete hatáskörébe, illetve általa átruházott hatáskörbe tartozó, továbbá 
törvény által a polgármester hatáskörébe utalt önkormányzati hatósági ügyben az ügyfél nem 
jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, kivéve a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
hatálya alá tartozó ügyekben. 
 
 

5. § 
 

(1) A rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény helyi végrehajtására 
alkotott 43/2005.(X.28.) számú rendelet. 
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(3) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

Dr. Csiszár Miklós sk. Molnár Oszkár sk. 
címzetes fıjegyzı polgármester 
 
 
 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 

Az egyes, jogharmonizációval érintett önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
14/2009.(X.30.) sz. rendelet 2009. október 30. napján kihirdetésre került. 
 
Edelény, 2009. október 30. 
 
 
 
 

Dr. Csiszár Miklós 
címzetes fıjegyzı 


