
22/2005. (XI.29.) Nagyszénási Önkormányzati rendelet 

Az új közigazgatási eljárási törvény hatályba lépéséhez kapcsolódó 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Nagyszénás Nagyközség Képviselı-testülete az alábbi rendeletet 
alkotja: 

1.§ (1) A közterület-használatról szóló 11/1995. (V.23.) KT. számú rendelet 5.§ (5) 
bekezdésének a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

„5.§ (5) a.) Önkormányzati tulajdonban lévı közúton a közúti közlekedési 
szolgáltatáshoz használt 3500 kg össztömeget meghaladó gépjármővet ideiglenesen 
tárolni kivételesen indokolt esetben – a képviselı-testület – mint az út kezelıjének – 
elızetes írásos hozzájárulásával lehet ott, ahol a közúti forgalmat nem zavarja.” 

       (2) A közterület-használatról szóló 11/1995. (V.23.) KT. számú rendelet 11.§ a) pontja              
           jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti. 
       (3)1  

2.§ (1) A község címerérıl, zászlajáról és pecsétjérıl szóló 13/1996. (VIII. 13.) KT. számú 
rendelet 5.§ (6) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5.§ (6) A kiadott engedélyekrıl nyilvántartást kell vezetni.” 

(2) A község címerérıl, zászlajáról és pecsétjérıl szóló 13/1996. (VIII. 13.) KT. számú 
rendelet 9.§ (1) bekezdése a következıre módosul: 

„9.§ (1)  A címer használatának engedélyezése során a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 

3.§ Az önkormányzati képviselık, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásáról szóló 3/1996. (II.27.) KT. számú rendelet 4.§ (1) bekezdésének 
szövege az alábbira módosul: 

„4.§ (1) Az 1. és 2. §-ban felsorolt tiszteletdíjakat a jogosultak részére a tárgy 
hónapot követıen az illetményfizetés idıpontjában kell fizetni.” 

4.§ (1) A díszpolgári cím adományozásáról szóló 11/1998. (VIII. 18.) KT. számú rendelet 3.§ 
(1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3.§ (1) A "NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" címmel kitüntetett 
személynek ünnepélyes keretek között kerül átadásra a díszpolgári oklevél, amely a 
képviselı-testület "NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" cím 
adományozására vonatkozó határozatát tartalmazza díszes kivitelben.” 

(2) A díszpolgári cím adományozásáról szóló 11/1998. (VIII. 18.) KT. számú rendelet 3.§ (3)     
bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3.§ (3) A "NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" címmel kitüntetett 
személy az oklevéllel együtt a nagyközség címerével ellátott aranygyőrőt is megkapja. 
A győrő mérete: ovális pecsét 1,5 x 1 cm, díszdobozban.” 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 9/2012. (V.23.) önkormányzati rendelet 2012. május 30-tól. 



(3) A díszpolgári cím adományozásáról szóló 11/1998. (VIII. 18.) KT. számú rendelet 4.§ (2) 
bekezdése jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti. 

(4) A díszpolgári cím adományozásáról szóló 11/1998. (VIII. 18.) KT. számú rendelet  5.§ (2) 
bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 

„5.§ (2) E megjelölt jogok érvényesítésének biztosításáért a képviselı-testület 
felelıs.” 

5.§ 2 

6.§ Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 18/1992. (X.13.) KT. számú rendelet 2.§ 
(1) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép: 

„2.§ (1) A hozzájárulás fizetésére vonatkozó kötelezettséget és annak mértékét a 
jegyzı az érintettekkel határozatban közli.” 

7.§ (1) A közterület-felügyeletrıl szóló 3/1991. (I.31.) KT. számú rendelet, valamint az ezt 
módosító 6/1997. (III.25.) KT. számú rendelet jelen rendelet hatályba lépésével hatályát 
veszti. Az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 4/2000. (II.29.) KT. számú 
rendelet 1.§ (2) bekezdése e rendelet hatályba lépésével hatályát veszti. 

(2) Ezen rendelet 2005. december 1-jén lép hatályba. 

 

                                                 
2 Az 5. §-t hatályon kívül helyezte a 13/2011. (V. 25.) ör. Hatályon kívül 2011. május 26-tól. 


