PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és
hatályon kívül helyezéséről

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 8. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében és 13. § (1)
bekezdésébenkapott felhatalmazásalapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A közműves vízellátásról és a közműves csatornázásról szóló 15/1994. (VI. 1.)
önkormányzati rendelet módosítása.
1.§
A közműves vízellátás és csatornázásról szóló 15/1994. (VI. 1.) önkormányzati
rendelet 1. §-ában szereplő „Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft” szövegrész
helyébe a „Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt” szöveg lép.
2. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 3/2002. (III. 4.)
önkormányzati rendelet módosítása.
2. §

(1) A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 3/2002. (III. 4.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) - a 7/A. §-ban foglaltak kivételével - közterület-használati engedély,
továbbá használati díj fizetése szükséges a jogszabályokban meghatározott
kivételekkel.”
(2) A Rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.
(1) Filmforgatási célú közterület-használat esetén a polgármester
a tulajdonosi
hozzájárulást a mozgóképről szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján a
hatósági szerződés jóváhagyásával adja meg.
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(2) Filmforgatási célú közterület-használat esetén fizetendő közterület-használatai
díjat a mozgóképről szóló törvény vonatkozó rendelkezései határozzák meg.”
(3) Hatályát veszti a Rendelet 3. § (1) bekezdésének j) pontja és mellékletének h)
sora.
3. Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
1.
2.
3.
4.

az állatok tartásáról szóló 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló
11/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet,
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló
25/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet,
az egyes oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj
megállapításáról szóló 12/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet.
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