
 
Adony Város Önkormányzatának 

 
14/2009. (VI. 26.)  

 
rendelete 

 
az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosításáról  

 
 

Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 

A temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 21/2003. (XI. 28.) rendelet az alábbi új 
41. §-sal és az azt megelızı alcímmel egészül ki: 
 
„Az Európai Unió jogának való megfelelés” 
41. § E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı 
szabályozást tartalmaz. 
 

2. § 
 
A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 14/2004. (VII. 16.) rendelet az 
alábbi új 8. §-sal és az azt megelızı alcímmel egészül ki:  
 
„Az Európai Unió jogának való megfelelés” 
8. § E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı 
szabályozást tartalmaz. 
 

3. § 
 

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek 
mértékérıl szóló 9/2006. (III. 31.) rendelet az alábbi új 24. §-sal és az azt megelızı alcímmel 
egészül ki:  

 
„Az Európai Unió jogának való megfelelés” 
24. § E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı 
szabályozást tartalmaz. 

 
 
 
 



  2 

4. § 
 

A 2009. évi ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 19/2008. (XI. 29.) rendelet az 
alábbi új 8. §-sal egészül ki:  
 
8. § E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı 
szabályozást tartalmaz. 
 

5. § 
 
A 2009. évi szennyvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 20/2008. (XI. 29.) rendelet 
az alábbi új 8. §-sal egészül ki:  
 
8. § E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı 
szabályozást tartalmaz. 
 

6. § 
 
A 2009. évi szippantott szennyvíz fogadási díjának megállapításáról szóló 21/2008. (XI. 29.) 
rendelet az alábbi új 4. §-sal egészül ki:  
 
4. § E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı 
szabályozást tartalmaz. 
 

7. § 
 

A rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. 
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