
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
34/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete 

A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006.(II.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § A rendelet címe az alábbira módosul: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
4/2006.(II.01.) önkormányzati rendelete 

A közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról  
 

2. § A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbira módosul: 
 

„Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:” 

 
3. § A rendeletben „A rendelet célja:” szöveg utáni mondatban a „község” megnevezés 

„város” megnevezésre módosul. 
 

4. § A rendelet 1. § (3) bekezdéséből a „, vízhálózat és szennyvízhálózat” szövegrész 
törlésre kerül.  

 
5. § (1) A rendelet 4. § (2), (3), (4) bekezdése 4. § (1), (2), (3) bekezdésre módosul.  

 
(2) A rendelet 4. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel: 

 
„Egész utcaszakaszon történő járdaépítéshez, járdafelújításhoz ingyenesen, 
kapubejáró építéséhez önköltségi áron biztosít az önkormányzat térkövet a 
helyszíni felmérés alapján megállapított és szükséges mennyiségben.” 

 
   (3) A rendelet 4. § (3) bekezdésének utolsó mondata „Az egyedileg épített járda esetén az e 

bekezdés szerinti költség megtérítése felmérési jegyzőkönyv alapján utólag, a járda megépítését 
követő 30 napon belül történik az építtető részére.” törlésre kerül. 

 
6. § A rendelet 5. § (1) bekezdésében a „község” megnevezés „város” megnevezésre 

módosul. 
 

7. § (1) A rendelet 6. § (1) bekezdésében a „nagyközség” megnevezés „város” 
megnevezésre módosul és az utolsó mondat törlésre kerül: „A bejelentés és az 
ehhez szükséges helyszínrajz tartalmát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.” 

 
     (2) A rendelet 6. § (2) bekezdésének második mondatában az „1/A.” melléklet „1.” 

mellékletre módosul. 
 

     (6) A rendelet 6. § (6) bekezdésében a „Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri 
Hivatala Vagyongazdálkodási csoportjához” szövegrész a „Fegyverneki 



Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézményhez” szövegrészre 
módosul.  

 
8. § A rendelet 9. § (2) bekezdés c.) pontja hatályát veszti.  

 
9. § A rendelet 11. §-a, a rendelet 2. sz. és 2/a. sz. melléklete hatályát veszti.  

 
10. § A rendelet 12. § (2) bekezdésében a „nagyközség” megnevezése „város” 

megnevezésre módosul. 
 

11. § A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a rendelet mellékletét képező 1. 
sz. melléklet lép. 

 
12. § E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.  

 
 

(: Tatár László :)       (: Buzás Istvánné dr. :) 
   Polgármester        jegyző 

 
 
Kihírd.: 2014.XII.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

B e j e l e n t é s 

Új vagy felújítandó kapubejáró építési munkáiról 

 
 
Az építtető neve: ……………………………………………………………………………… 

címe:….…………………………………………………………………….…………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Az ingatlanhoz fűződő jogviszonya (tulajdonos, bérlő, használó, stb.):  …………………….. 

Az ingatlan tulajdonosának neve (ha nem azonos az építtetővel) és címe: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Az új vagy felújítandó kapubejáróval ellátni kívánt ingatlan címe, hrsz-a: 

………………………………………………….……………………………………………… 

 

A kapubejáró kivitelezője: 

…………………………………………………………………………………… 

A kivitelezés kezdete: ………………………….  

és várható vége:…………………………………. 

 

Ha az ingatlanhoz már tartozik kapubejáró, az újabb kapubejáró létesítésének indoka:  

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………… 

Új kapubejáró létesítéshez becsatolt melléklet: (6. § (2) bekezdés szerinti tartalommal)  

 Helyszínrajz (1:500) mellyen pontos méretekkel szerepeljen a kapubejáró, a bejáróval 

ellátni kívánt, valamint a szomszédos ingatlan(ok), illetve a csatlakozó út 

 

Fegyvernek, 20….. ……………………….     

……………………………………………..  …………………………………………… 

építtető      építtető 

 


