
MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2009. (X. 27.) sz. 

r e n d e l e t e 

egyes önkormányzati rendeletek
jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról



Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A hatályos önkormányzati rendeleteknek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/ EK irányelv rendelkezéseinek való megfeleltetése megtörtént. A felül-
vizsgálat után az érintett rendeletek az alábbi záradékkal kerülnek kiegészítésre: 

„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”

(2) Az érintett önkormányzati rendeletek az alábbiak:

a) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidege-
nítéséről, valamint a bérleti díjakról szóló 18/2008. (VI 30.) ÖR.

b) A település helyi építési szabályozásáról szóló 46/2004. (XII. 31.) ÖR. 
c) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2008. (VI. 30.) ÖR
d) Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról 

és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 40/2004. (XI. 8.) ÖR.
e) A közterületek rendjéről és tisztaságáról szóló 8/2004. (III. 16.) ÖR.
f) A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló  7/2004. 

(III. 16.) ÖR.
g) A  települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatásról  szóló 

35/2004. (IX. 20.) ÖR.
h) A talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI. 15.) ÖR.
i) A közművelődésről szóló 24/1999. (XI. 9.) sz. rendelet
j) Az önkormányzat  vagyonról és vagyontárgyak feletti  tulajdonosi rendelkezési 

jog gyakorlásának szabályairól szóló 16/2008. (VI. 30.) ÖR.
k) A vásárokról szóló 9/1998. (III. 31.) sz. rendelet
l) A  közterületek  rendeltetéstől  eltérő  használatának  engedélyezéséről  szóló 

15/2004. (IV. 1.) ÖR.
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2. §

Ez a rendelet 2009. kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet a belső piaci szolgáltatá-
sokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfele-
lést szolgálja.

Mezőkovácsháza, 2009. október 22.

Bakos István Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester jegyző

A rendeletet 2009. október 27-én kihirdettem.

Mezőkovácsháza, 2009. október 27.

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
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