
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

43/2009 (X.30.) Önk. számú 

r e n d e l e t e 

az egyes önkormányzati rendeleteknek a 2006/123/EK irányelvvel történő  

 záradékolásáról 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-

testülete a helyi önkormányzatokról" szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdése 

alapján az egyes önkormányzati rendeleteknek a 2006/123/EK irányelvvel történő 

záradékolásról a következő rendeletet alkotja. 

 

 

1. § 

 

(1) A rendelet célja: Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának képviselő-testülete által 

megalkotott és hatályos helyi rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálatát követően a 

szolgáltatási irányelv rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása. 

 

 

2.§ 

 

(1) Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának képviselő-testülete elrendeli valamennyi, a 

rendelet hatályba lépését megelőzően felülvizsgált és hatályos helyi önkormányzati 

rendelet jogharmonizációs záradékkal történő ellátását. E rendelkezéssel érintett 

rendeletek felsorolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

(2)  A jogharmonizációs záradék szövege a következő: „E rendelet a belső piaci 

szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács  2006/123/EK irányelvnek való 

megfelelést szolgálja”. 

 

3.§ 

 

 

Az e §-ban felsorolt R. a 2006/123/Ek irányelv 15. cikk (2) bekezdés g) pontjában 

foglaltakkal ellentétes szabályozást tartalmaznak, viszont az R. megalkotását engedélyező 

hatályos jogszabályok felhatalmazták az Önkormányzatot a rendeletben szereplő 

szabályozások Önkormányzat által történő hatályban tartására. 

 
 7/2005(III.03.) Önk. rendelet A Sport támogatásáról 
 16/1999. (IX.09.) Önk. rendelet A távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről a táv-

hőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról 
58/2005.(XII.19.) Önk. rend. A közműves ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről 
 20/2003.(V.29.) Önk. rend. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.§ 

 

 

 

Ez a rendelet 2009. október 30. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző 

gondoskodik. 

 

 

 

 

 

 

Hajdúböszörmény, 2009. október 29. 

 

 

 

 

_______________________                                              _____________________ 

Dr. Ficsor László jegyző                                                     Kiss Attila polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.sz melléklet  

 

Rendelet száma,  Rendelet tárgya 

24/1994. (XI.24.) 
 

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről 

19/1996.  (XI.21.) A piacokról és vásárokról 

11/1997. (V.08.) 
A települési környezet védelméről és a szervezett 
köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

10/2001. (IV.26.) 
 

A mezei őrszolgálat és a mezőőri járulékról 

11/2003. (III.27.) 
 

A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól 

15/2003. (IV.24. 
Hajdúböszörmény Város Díszpolgára cím, valamint 
Hajdúböszörmény Város Tiszteletbeli Polgára Cím és Városi 
Kitüntetések alapításáról és adományozásáról 

17/2003. (V.29.) 
 

A közterületek elnevezéséről, valamint azok jelöléséről 

30/2003. (VI.26.) 
 

A zaj- és rezgésvédelemről 

32/2003. (VI.26.) 
 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről 

27/2004. (IV.30.) 
 

Az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról 

31/2004. (VI.28.) 
 

A talajterhelési díj helyi szabályairól 

36/2004. (VI.28.) 
 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról 

39/2004. (IX.15.) 
 

Helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról 

47/2004. (X.28.)  
 

A gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról 

52/2004.(XII.17.) 
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról  

1/2005.(I.28) Az önkormányzat vagyonáról ás annak hasznosításáról 

8/2005.(III.03.) A helyi út- és egyéb közműépítésekről 

9/2005.(IV.01.) 
Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a 
levegőtisztaság-védelem helyi szabályozásáról 

10/2005.(IV.01.) A beruházások és beszerzések rendjéről  

18/2005.(IV.29.) A parlagfű irtásáról és visszaszorításáról 

49/2005 (X.27.) 
A közterületek használatának, tisztántartásának rendjéről, 
valamint a reklámtevékenység, reklámkihelyezések és 
választási hirdetmények elhelyezésének szabályairól 

50/2005. (X.27.) Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről 

 
20/2007.(IV.26.) 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzata 

32/2007.(IX.28.) 
 

Az állattartás helyi szabályairól 



42/2007.(XII.07.)  
Az építészeti és természeti értékek védelméről 
 

4/2008.(II.01.) 
 

Hajdúböszörmény Város Építészeti-Műszaki Tervtanácsának 
létrehozásáról és működési rendjének megállapításáról 

16/2008.(III.18.) 
 

Hajdúböszörmény helyi építési szabályzatáról 

25/2009.(V.29.) Hallgatói ösztöndíj alapításáról 

22/2008.(III.28.) 
 

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-
megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 
támogatásáról 

43/2008.(IX.12.) 
 

A Böszörmény Kártyáról, valamint a hajdúböszörményi 
lakosság kulturális-, sport-, és egyéb szabadidős 
tevékenységének támogatásáról 

55/2008.(XII.01.) A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 

7/2005(III.03.)  A Sport támogatásáról 

16/1999. (IX.09.)  
A távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről a táv-hőszolgáltatási 
díjak megállapításáról és alkalmazásáról 

58/2005.(XII.19.) A közműves ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről 

20/2003.(V.29.) 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint 
elidegenítésének 

 

 

 


