
BAKONYBÉL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 
6/2004.(IV.30.) rendelete 

 egyes rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl 
 
 
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: Képviselıtestület) 
egyes rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl a következı 
önkormányzati rendeletet alkotja meg: 
 

1. § 
 

(1) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének a köztisztaságról és a 
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 7/1996.(III.11.) Ör. számú rendelet 
(a továbbiakban: Közszolgáltatási r.) címe a következık szerint módosul: 
 

Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 
7/1996.(III.11.) rendelete 

az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 
 
(2) A Közszolgáltatási r. bevezetı rendelkezés helyébe a következı lép: 
 
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: Képviselıtestület) a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 23. §-ban és a 31. § (2) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı 
igénybevételérıl és a köztisztaságról a következı rendeletet alkotja meg: 
 
(3) A Közszolgáltatási r. 4. §-a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi hatóság 
által engedélyezett – települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas – 
hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, azok a (2) 
bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesülnek, ha a tevékenységük 
során képzıdött települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ezekben a 
berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak. 
 

(4) A Közszolgáltatási r. 12. § (4) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

(4) A szolgáltató és az ingatlan tulajdonos között a kötelezı 
közszolgáltatással kapcsolatos szerzıdéses jogviszony a szolgáltatási 
szerzıdés megkötésével, vagy az e rendelet 1. számú melléklete szerinti 
a közszolgáltatás rendelkezésre állását tartalmazó ajánlat átvételének 
ténye hozza létre. Gazdálkodó szerv vonatkozásában a szerzıdés 
megkötésével jön létre a jogviszony. 
 

(5) A Közszolgáltatási r. 16. § (5) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

(5) A közszolgáltatás díját a szolgáltató a közszolgáltatást igénybe vevı 
felé negyedévente számlázza, fizetési határidı a számla kézhezvételétıl 
számított 8 nap. 
 



 2 

(6) A Közszolgáltatási r. a következı 16. §-a következı (9) és (10) bekezdéssel  
egészül ki: 
 

(9) A szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek 
nyilvántartására azon cél érdekében, hogy ellenırizhetı legyen a 
díjfizetési kötelezettség teljesítése, illetve a díjhátralék behajtása. 
(10) A szolgáltatási díj esedékességét követı 5 év elteltével a díjhátralékot 
illetve az annak kiegyenlítésére kötelezettet elévülés miatt a 
nyilvántartásból törölni kell. 
 

2. § 
 

(1) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének Bakonybél Önkormányzat 
jelképeirıl és használatuk rendjérıl szóló 12/1998.(V.23.) Ör. számú rendelet (a 
továbbiakban: Jelkép r.) címe a következık szerint módosul: 
 

Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 
12/1998.(V.23.) rendelete 

Bakonybél Önkormányzat jelképeirıl és használatuk rendjérıl 
 
(2) A Jelkép r. bevezetı rendelkezése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: 
Képviselıtestület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. Törvény 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Bakonybél Önkormányzat jelképeirıl és 
használatuk rendjérıl a következı rendeletet alkotja meg: 
 

3. § 
 

(1) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének a díszpolgári cím alapításáról és 
adományozásának rendjérıl szóló 11/1998.(V.23.) Ör. számú rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) címe a következık szerint módosul: 
 

Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 
11/1998.(V.23.) rendelete 

a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjérıl 
 
(2) A Rendelet bevezetı rendelkezés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: 
Képviselıtestület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. Törvény 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a díszpolgári cím alapításáról és 
adományozásának rendjérıl a következı rendeletet alkotja meg: 
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4. § 
 

(1) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének a közterület használat 
engedélyezésérıl szóló 12/1994.(VIII.18.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: 
Közterület r.) címe a következık szerint módosul: 
 

Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 
12/1994.(VIII.20.) rendelete 
a közterületek használatáról 

 
(2) A Közterület r. bevezetı rendelkezés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: 
Képviselıtestület) az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 54. § (1) bekezdés 
felhatalmazása alapján a közterületek használatáról a következı 
rendeletet alkotja meg: 
 

5. § 
 

(1) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének a gyermekvédelem helyi 
rendszerérıl szóló 7/1998.(III.31.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
címe a következık szerint módosul: 
 

Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 
7/1998.(III.31.) rendelete 

az egyes gyermekvédelmi ellátások  helyi szabályairól 
 
(2) A Rendelet bevezetı rendelkezés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: 
Képviselıtestület) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. §-ának, 19. §-
ának, 21. §-ának, 29. §-ának, 31. §-ának és 131. §-ának felhatalmazása 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

(3) A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 

(1) A rendelet hatálya Bakonybél Önkormányzat közigazgatási területén a 
Gyvt. 4. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyekre terjed ki. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyen kívül e rendelet szerint 
kell eljárni a Gyvt. 4. § (3) bekezdésben meghatározott személyekre. 
 

(4) A Rendelet 7. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

(1) A Képviselıtestület a gyermeket rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesíti a Gyvt. 19. § (2) bekezdése alapján, felvéve, hogy 
a vagyoni helyzet vizsgálata alapján az egy fıre jutó vagyon értéke nem 
haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt. 19. § (7) bekezdésben 
meghatározott értéket. 
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(2) A rendszeres támogatás havi összege megegyezik a Gyvt. 20. § (2) 
bekezdésben meghatározott összeggel. 

(5) A Rendelet 8. §-a kiegészül a következı (3) bekezdéssel: 
 

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlı 
körülmény: a családban bekövetkezett haláleset, tartós betegség, tartós 
táppénzes állomány, a gyermek súlyos betegsége, a család lakásában 
bekövetkezett elemi kár vagy csapás. 
 

6. § 
 

(1) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének a Bakonybél Önkormányzat 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1995.(VI.30.) Ör. számú rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ r.) címe az alábbiak szerint módosul: 
 

Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 
7/1995.(VI.30.) rendelete 

Bakonybél Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
 

(2) Az SZMSZ r. 28. § (6) bekezdésében az elsı mondatában a kettıs pont után 
következı rendelkezés helyébe a következı lép: 
 

Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 
..../év.(.......(hó)....(nap) rendelete 

.......................................................(tárgy, cím megnevezése) 
 

7. § 
 

Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének Bakonybél Önkormányzat 
tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl szóló 
13/2001.(VIII.5.) Ör. számú rendelet címe a következık szerint módosul: 
 

Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 
13/2001.(VIII.5.) rendelete 

a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a 
lakbérek mértékérıl 

 
8. § 

 
E rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásáról szóló 
nemzetközi szerzıdést kihirdetı hatálybalépése napján lép hatályba és egyidejőleg 
hatályukat vesztik a rendelet 1. számú mellékletében megjelölt rendeletek. 
 
Bakonybél, 2004. április 27. 
 
 Baky György Kerper Erika 
 Polgármester körjegyzı 
 
Kihirdetési záradék: 
E rendelet kihirdetésének idıpontja: 2004. április 30. Kerper Erika  
  körjegyzı 
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1. számú melléklet 
/2004.() rendelethez 

 
Hatályukat vesztı rendeletek: 

 
 

 
 a) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének Bakonybél Önkormányzat 
2000. évi költségvetésérıl szóló 4/2000.(II.15.) Ör. számú rendelet és az azt 
módosító 11/2000.(V.30.) Ör. számú, a 14/2000.(IX.17.) Ör. számú és a 
4/2001.(II.19.) Ör. számú rendeletek; 
 b) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének Bakonybél Önkormányzat 
2001. évi költségvetésérıl szóló 8/2001.(II.19.) Ör. számú rendelet és az azt 
módosító 14/2001.(IX.20.) Ör. számú és a 9/2002.(II.20.) Ör. számú rendeletek; 
 c) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének Bakonybél Önkormányzat 
2002. évi költségvetésérıl szóló 8/2002.(II.20.) Ör. számú rendelet és az azt 
módosító 10/2002.(III.15.) Ör. számú, a 12/2002.(IV.16.) Ör. számú, a 
15/2002.(VIII.9.) Ör. számú, a 16/2002.(IX.15.) Ör. számú és a 19/2002.(XI.18.) Ör. 
számú rendeletek; 
 d) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének Bakonybél Önkormányzat 
2003. évi költségvetésérıl szóló 4/2003.(II.20.) Ör. számú rendelet és az azt 
módosító 8/2003.(VI.20.) Ör. számú, a 9/2003.(IX.29.) Ör. számú és az 
5/2004.(II.20.) Ör. számú rendeletek; 
 e) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének a Községi Közös Tanács 
rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló 5/1992.(IV.2) Ör. számú rendelet; 
 f) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének a közterület-felügyeletrıl 
szóló 11/1992.(VIII.13.) Ör. számú rendelet; 
 g) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének a kábel tévé 
szolgáltatásról szóló 1/1993.(II.2.) Ör. számú rendelete és az azt módosító 
6/1993.(III.25.) Ör. számú, a 4/1994.(III.5.) Ör. számú, a 8/1994.(IV.25.) Ör. számú, a 
12/1995. (XII.17.) Ör. számú, az 5/1996.(III.11.) Ör. számú, a 18/1996.(XII.20.) Ör. 
számú, az 5/1997.(II.19.) Ör. számú, a 13/1997.(IX.30.) Ör. számú, a 8/1998.(III.31.) 
Ör. számú és a 17/1998.(XII.15.) Ör. számú rendeletek; 
 h) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének a köztisztviselıi 
illetményalap megállapításáról szóló 8/1993.(VIII.12.) Ör. számú rendelet és az azt 
módosító 3/2001.(II.19.) Ör. számú és a 16/2001.(XII.05.) Ör. számú rendeletek; 
 i) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének Bakonybél község 
belterületi határának módosításáról külterületi ingatlanok bevonásával szóló 
10/1994.(VII.11.) Ör. számú rendelet; 
 j) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének a gépjármőadó 
adótételeirıl szóló 10/1995.(XII.17.) Ör. számú rendelet és az azt módosító 
21/2002.(XII.13.) Ör. számú rendelet. 
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