
Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2009.(X.16.) rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosítása a belső piaci szolgáltatásról szóló az 

Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelése miatt. 

 

 

 

 

 

1.§. 

 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a belső piaci szolgáltatásról szóló Európai Parlament és 

a Tanács 2006/123/EK irányelvében valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. módosításáról szóló 2008. évi CXI. Tv. 

hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv átültetésével 

összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. Törvényben foglalt felhatalmazása 

alapján a következő helyi önkormányzati rendeleteket jogharmonizációs záradékkal látja el:   

 

(1 ) A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szóló 10/1992. 

(IV.15.) sz. rendelet  

       a következő 20.§-sal egészül ki: 

Jogharmonizációs  záradék: 

 

     „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a 

     Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 

 

 

(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló 14/2007. (V. 25.) rendelet  

     a következő 54.§-sal egészül ki:  

Jogharmonizációs  záradék 

     „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a 

     Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 

 

(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítéséről szóló 2/1996 (I. 24.) 

rendelet  

a következő 14.§-sal egészül ki: 

Jogharmonizációs  záradék 

     „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a 

     Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 

 

(4) Jánoshalma város címeréről és zászlójáról szóló 9/1999. (V. 27.) rendelet a következő 

11.§-sal egészül ki: 

 

Jogharmonizációs  záradék 

     „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a 

     Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 



(5) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/2000. (XII. 21.) rendelet 

      a következő 15.§-sal egészül ki: 

Jogharmonizációs  záradék 

     „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a 

     Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 

 

(6) A Jánoshalma városban biztosított köztemetőről szóló 14/2002. (V. 30.) rendelet     a 

következő 9.§-sal egészül ki: 

Jogharmonizációs  záradék 

     „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a 

     Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 

 

(7).)  A víz és csatorna díjakról szóló 25/ 2008. (XII. 18.) 

        rendelet a következő 4.§-sal egészül ki: 

Jogharmonizációs  záradék 

     „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a 

     Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 

 

(8) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 14/2006 (V. 25.) rendelet  

a következő 18.§-sal egészül ki: 

Jogharmonizációs  záradék 

     „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a 

     Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 

 

(9) Jánoshalma Város helyi építési szabályzatáról szóló 10/2008.(VI. 27.) rendelet  

a következő 32.§-sal egészül ki: 

 

Jogharmonizációs  záradék 

     „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a 

     Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 

 

(10) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

      szóló 16/2009. (V. 1.) rendelet a következő 18.§-sal egészül ki: 

Jogharmonizációs  záradék 

     „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a 

Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 

(11) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

        szóló 16/2008. (VIII. 15.) rendelet  a következő 14. §-sal egészül ki: 

Jogharmonizációs  záradék 

     „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a 

 Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 

 

 



(12)  Az építési tilalom elrendeléséről szóló 7/ 2007. (III.29.) rendelet  a következő 7.§-sal 

egészül ki: 

Jogharmonizációs  záradék 

     „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a 

     Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 

 

(13)  Az talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 17/2007.(IX.13.) számú 

rendelet a következő 23.§-sal egészül ki: 

Jogharmonizációs  záradék 

     „ E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a 

     Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 

 

 

2.§ 

 

 

(1) Jánoshalma Város Képviselő-testülete az 1.§-ban foglalt felhatalmazás alapján a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 

rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 14/2005.(X. 20.) önkormányzati rendeletét hatályon 

kívül helyezi.  

 

 

 

3.§ 

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

             

Jánoshalma, 2009-10. 15. 

 

 

 

 

 

Czeller Zoltán sk.                                                                  Dr. Benda Dénes sk. 

  polgármester       címzetes főjegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

 

Jánoshalma, 2009. október 16. 

 

 

Dr. Benda Dénes 

címzetes főjegyző 

 


