
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
a 39/2010.(XII.30.) (a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 

legmagasabb díjáról), 26/2012. (VII. 6.) (a közterületek használatáról szóló) 
önkormányzati rendelettel módosított 

31/2009. (IX.10.) rendelete 
egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 

 
 

Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Dombóvár 
Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a következő rendeletet alkotja 

 
A rendelet célja 

1. § 
 

Jelen rendelet az Európai Parlament, illetve a Tanács által együttes döntési eljárás 
keretében elfogadott, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 
szabályainak való megfelelést szolgálja – Dombóvár Város Önkormányzatának 
Képviselő- testülete által alkotott – e rendelet 2-14. §-ában nevesített 
önkormányzati rendeletek vonatkozásában. 
 

2. § 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város címeréről és  
zászlójáról szóló 7/1991.( VI.14.) rendelet 6. §-a 6. § (1) bekezdésre változik és a 
következő új (2) bekezdéssel egészül ki:  

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

3. § 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 
viziközművekből szolgáltatott ivóvíz, és a csatornaművekkel biztosított 
szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés díjainak megállapításáról szóló 7/1994.(V.1.) 
rendelet 6. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:  

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

 
4. § 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti értékek 
védelméről szóló 30/1999.(X.26) rendelet 19. §-a a következő új (3) bekezdéssel 
egészül ki:  

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

5. § 
 



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 25/2001.(VI.28) rendelet 24. §-a 24. § (1) bekezdésre változik és 
kiegészül a következő új (2) bekezdéssel: 

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

  
6. § 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 
28/2001.(VI.28) rendelet 6. §-a kiegészül a következő új (4) bekezdéssel 

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

 
7. § 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) rendelet 14. 
§-a kiegészül a következő új (5) bekezdéssel: 

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

 
8. § 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zajt okozó tevékenységek 
engedélyezéséről szóló 39/2005.(VI.8) rendelet 6. §-a kiegészül a következő új (3) 
bekezdéssel: 

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

 
9. § 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közigazgatási hatósági 
eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 60/ 2005. (X.28.) rendelet 2. §-a 2. § (1) 
bekezdésre változik és kiegészül a következő új (2) bekezdéssel: 

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

 
10. § 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 
2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Dombóvár város területén történő 
végrehajtásáról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 
62/2005.(XII.2.) rendelet 19. §-a 19. § (1) bekezdésre változik és kiegészül a 
következő új (2) bekezdéssel: 

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



 
11.  § 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város közigazgatási 
területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II.20.) rendelet 28. §-a 28. § (1) 
bekezdésre változik és kiegészül a következő új (2) bekezdéssel: 

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

 
 

12. 1 § 
 
 

13.  § 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról és 
védelméről szóló 28/2007. (VI.29.) rendelet 21. §-a kiegészül a következő új (3) 
bekezdéssel: 

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

 
214. § 

 
15. § 

 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Dombóvár, 2009. szeptember 7. 
 
 
        Krauss Péter                                                                                   dr. Szabó Péter 
       alpolgármester                                                                                      aljegyző 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése 2009. szeptember 10-én megtörtént. 
          dr. Szabó Péter 

      aljegyző 
 

                                                        
1 Hatályon kívül helyezte a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) R., hatályba lép: 2012. augusztus 
1. 
2 Hatályon kívül helyezte a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb díjáról 
szóló 39/2010.(XII.30.) R., hatályba lép: 2011. január 1.  


