
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
11/2014.(III.31.) önkormányzati rendelete 

A hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló 51/2005.(XII.01.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  és a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. tv. 144. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§  A rendelet megnevezése az alábbira módosul: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
51/2005.(XII.01.) önkormányzati rendelete 

A hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról 
 

2. § A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbi szövegrészre módosul: 
 
      „Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. tv. 144. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja:” 

 
3. § A rendelet 1. § -ában a „nagyközség” megnevezés „város” megnevezésre módosul. 
 
4. § A rendelet 2. § -ában a „nagyközség” megnevezés „város” megnevezésre módosul. 
 
5. § A rendelet 3. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyében az alábbi (1) bekezdés lép: 
 
    „(1) Hirdetményeket az erre a célra szolgáló, az alábbi felsorolt helyeken felállított hirdető 

berendezéseken lehet elhelyezni. 
1. Szent Erzsébet út 161. (piac) 
2. Orvosi Rendelő  
3. Szapárfalu Művelődési Ház 
4. Posta 
5. Szent Erzsébet út 33.”    

 
6..§ A rendelet 4. §-ában a „buszvárókban” szövegrész 2014. március 31-től 2014. december 
31-ig felfüggesztésre kerül. 
 
7. § A rendelet 8. §-ában a „(1997. évi C. tv. 42. § (3) bek.szövege)” szövegrész hatályát 
veszti, helyébe a „(2013. évi XXXVI. tv. 144. § (4) bek. szövege)” szövegrész lép. 
 
8. § A rendelet 9. § (2) bekezdésében a „(1977. évi C. tv. 42. §. (4) bek. szövege)” szövegrész 
hatályát veszti, helyébe a  „(2013. évi XXXVI. tv. 144. § (5) bek. szövege)” szövegrész lép. 
 
9. § A rendelet 10. §-ában a „(1997. évi C. tv. 42. § (5) bek. szövege)” szövegrész hatályát 
veszti, helyébe a „(2013. évi XXXVI. tv. 144. § (6) bek. szövege)” szövegrész lép. 
 



10. § A rendelet 12. § (2) bekezdésében a  „(1997. évi C. tv. 42. § (8) bek. szövege)” 
szövegrész hatályát veszti, helyébe a „(2013. évi XXXVI. tv. 144. § (7) bek. szövege)” 
szövegrész lép. 
 
11. § E rendelet 2014. március 31-én lép hatályba.  
 
 
                 /:Tatár László:/                                                                      /:Buzás Istvánné dr.:/ 
                    polgármester                                                                                  jegyző 
 
 
Kihírd.: 2014.III.31. 


