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A Tolna Megyei Önkormányzat 
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egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú 
módosításáról 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdésének a) pontjában és 71. § (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a megye címeréről, körpecsétjéről és zászlajának 
létesítéséről, használatának rendjéről szóló 16/1995. (IX. 28.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: Ör1.), továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 71. § (2) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 4. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) 
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör2.) az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. § 
 

Az Ör1. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 
2. § 

 
Az Ör2. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 
 

3. § 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
  dr. Puskás Imre     dr. Bartos Georgina 
         a Közgyűlés elnöke         megyei főjegyző 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2009. év ………… hónap …… nap kihirdetésre került.  
Szekszárd, 2009. év …………… hónap ….. nap. 
 
         dr. Bartos Georgina 
            megyei főjegyző 
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I N D O K O L Á S 
 
 
 

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 44. cikk (1) bekezdése értelmében: „A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy ezen irányelvnek 2009. december 28-ig megfeleljenek.”  A Közgyűlés által 
hozott önkormányzati rendeletek és az irányelv rendelkezései között kollízió nem áll 
fenn, de előírás jogharmonizációs záradék beépítése az önkormányzati 
rendeletekbe.  
 
A jogharmonizációs záradék miatti jogszabály-módosítás menetére és formájára a 
jogharmonizációs célú jogalkotásról szóló 7001/2005. (IK. 8.) IM irányelv ad 
útmutatást. 
 
Mindezek alapján indokolt a rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő 
kiegészítése. 
 
 


