
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
19/2008.(XII.16.) rendelete  

a helyi önkormányzati rendeleteknek a 2006/123 EK irányelv szerinti jogharmonizációs záradékkal 
történő kiegészítéséről 

 
 
 

1.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Parlament és a Tanács 2006/123 EK 
irányelv 44. cikkének (1) bekezdése szerinti jogharmonizációs záradékkal látja el az alábbi helyi 
önkormányzati rendeleteket.  
 

2.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Tura Város Helyi Építési Szabályzatáról 
és Szabályozási tervéről szóló 16/2006.(VII.26.) rendelete 31.§ -a az alábbi (4) bekezdéssel 
egészül ki.  
31. § (4) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

3.§  
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének az adatvédelemről szóló 24/2000.(XII.19.) 
rendelete 13.§ -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki.  
13. § (3) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
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4.§  

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ 
egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 17/2005.(IX.28.) rendelete az alábbi 
9.§-sal egészül ki.  
9.§ Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

5.§  
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés 
rendjéről  szóló 14/2004.(VI.30.) rendelete 21.§ szövegének számozása 21.§ (1) bekezdésre 
változik és 21.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki.  
21. § (2) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

6.§  
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 23/2000.(XII.19.) rendelete 10.§ -a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki.  
10.§ (2) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  



 
7.§  

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és 
működéséről szóló 20/2007.(IX.6.) rendelete 3.§ -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki.  
3. § (3) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

8.§  
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szennyvíz hatósági árának 
megállapításáról szóló 7/2008.(III.13.) rendelete 4.§ -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki.  
4. § (3) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

9.§  
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vízdíj hatósági árának megállapításáról 
szóló 23/2007.(XII.13.) rendelete az alábbi 5.§-sal egészül ki.   
5. § Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

10.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Környezetvédelmi Alapról szóló 
8/1996.(III.26.) rendelete 5.§ szövegének számozása 5.§ (1) bekezdésre változik és az 5.§ az 
alábbi (2) bekezdéssel egészül ki.  
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5. § (2) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

11.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos 
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és 
mentességekről szóló 25/2004.(XII.15.) rendelete 10.§ -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki.  
10. § (4) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

12.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat helyi közművelődési 
feladatairól és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 6/2004.(III.31.) 
rendelete 61.§ szövegének számozása 61.§ (1) bekezdésre változik és a 61. § az alábbi (2) 
bekezdéssel egészül ki.   
61. § (2) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 
 

13.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakbérekről szóló 5/2007.(II.1.) 



rendelete az alábbi 7.§-sal egészül ki.  
7. § Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

14.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 
8/2001.(X.28.) rendelete 12.§ -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki.  
12. § (4) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

15.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ebtartásról szóló 12/2003.(III.25.) 
rendelete az alábbi 17.§-sal egészül ki.  
17. § Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

16.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási tervről szóló 
15/2005.(IX.28.) rendelete az alábbi 3.§-sal egészül ki.  
3. § Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
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17.§ 

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a piacokról és vásárokról szóló 
16/2007.(VI.28.) rendelete 12.§ -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki.  
12. § (3) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

18.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 
12/2008.(VI.26.) rendelete 15.§ -a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki.  
15. § (2) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

19.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tura címeréről, zászlajáról és azok 
használatáról szóló 8/1992.(VI.29.) rendelete 6.§ szövegének számozása 6.§ (1) bekezdésre 
változik és a 6.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki.  
6. § (2) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

20.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a földhaszonbérleti díjakról szóló 
4/2003.(I.28.) rendelete az alábbi 5.§-sal egészül ki.  



5. § Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

21.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2003.(X.17.) rendelete 19.§ -a az alábbi (3) 
bekezdéssel egészül ki.  
19. § (3) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

22.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámtevékenységről szóló 
9/2000.(IV.14.) rendelete 7.§ -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki.  
7. § (4) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

23.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének a folyékony hulladékok és szennyvizek 
ártalmatlanításáról szóló 3/2002.(II.28.) rendelete 16.§ -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki.  
16. § (3) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
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24.§ 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 9/2001.(VIII.29.) rendelete 6.§ szövegének 
számozása 6.§ (1) bekezdésre változik és a 6.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki.  
6. § (2) Záradék :E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. E rendelkezés a kihirdetést 
követő napon lép hatályba.  
 

25.§  
E rendelet a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti, rendelkezései a hivatkozott önkormányzati 
rendeletekbe beépülnek.  
 
 
                           Szendrei  Ferenc                                                                                                         Dolányi Róbertné 

polgármester                               jegyző 
 

 
A rendelet kihirdetve: 2008. december 16. 
                                                                    
 
                                                                   Dolányi Róbertné 
                                                                           jegyző                                                                           
 


