
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
27/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete

A közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint a
házszámozásról szóló 25/1992.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. § (5) bekezdése
alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet számát követő „sz.” rövidítés hatályát veszti.

2. § A rendelet törvényi hivatkozási része hatályát veszti, helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 51. § (5) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:”

3. § A rendelet I. fejezet 1. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „nagyközség” elnevezés
„város” elnevezésre módosul.

4. § A rendelet I. fejezet 2. §-ának (1) bekezdés c./ pontjában a „nagyközség”
elnevezés „város” elnevezésre módosul.

5. § A rendelet I. fejezet 3. §-ának (3) bekezdésében a „Nagyközség” elnevezés
„Város” elnevezésre módosul.

6. § A rendelet I. fejezet 4. § (2) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (2)
bekezdés lép:

„(6) A közterület személyről történő elnevezése esetén a személy országos,
települési jelentőségű legyen.”

7. § A rendelet II. fejezet 6. § (3) bekezdésének b.) pontja c.) pontra módosul.

8. § A rendelet II. fejezet 6. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi b.) ponttal:

„b.) Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezések tilalmával összefüggő módosításokról szóló 2012. évi CLXVII.
tv. által előírt kötelezettség alapján megváltoztatott utcanevek és ezzel egy
időben esetleg bekövetkező házszám-módosítás miatti új házszámtábla
megrendelésének és beszerzésének költsége az önkormányzatot terheli.”

9. § A rendelet III. fejezet 7. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi 7. § lép:

„7. § A közterület elnevezésekről, a változásokról, az illetékes szerveket (posta,
közlekedési szervek, rendőrség, ingatlan nyilvántartás, népesség
nyilvántartás, pénzintézetek, Járási Hivatal Okmányiroda, Földhivatal,



Katasztrófavédelem, közműszolgáltatók); az állampolgárokat a (Fegyverneki
Hírmondóban) tájékoztatni kell.”

3. § E rendelet 2013. október 1-én lép hatályba.
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