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JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

10/2009.(X.01) 

 

RENDELETE 
 

Az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról. 

 

Jászszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. 

törvény 44/A.§ (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján- figyelemmel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK irányelv rendelkezéseire- az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1. § 

 

(1) „Jászszentandrás község címerének és zászlójának létesítéséről” szóló az 1991. évi 15. 

számú rendelet az alábbi 14. szakasz (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ 14.§ (1) A község címerének és zászlajának a jelen önkormányzati rendelet 4. 

szakaszában meghatározott engedély nélküli előállítása, használata, vagy forgalomba 

hozatala szabálysértést képez és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 

 

(2) „ Jászszentandrás Község címerének és zászlajának létesítéséről ” szóló  rendelet 15. 

szakasza helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.” 

„(2) E rendelet a belső paci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető 

szabályozást tartalmaz.” 

 

2. § 

 

(1) „A közterület használat rendjéről” szóló 10/2001 (VI.18.) rendelet melléklete helyébe e 

rendelet 1. számú melléklete lép. 

(2) „A közterület használat rendjéről” szóló 10/2001 (VI.18.) rendelet  2.§ (4)-(5) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(4) Nem engedélyezhető közterület- használat: 

a.)  a temetők ingatlan-nyilvántartásban rögzített telekhatárától számított 50 m-en 

belüli közterületen virágok és kegyeleti tárgyakon kívüli áruk forgalmazására 

b.) sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, szemét /háztartási vagy 

kommunális), valamint munkagép, lakókocsi közterületen történő tárolására, 

c.) 3.500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármú – tehergépkocsi, mezőgazdasági 

vonatató,(nyerges vontató), lassú jármű, járműszerelvény, pótkocsi, munkagép – 

közterületen történő tárolására, 

d.) göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolására 

e.) műemléki szempontból védett területeken,parkolókban, a község parkjaiban.” 
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      „(5) A község főútvonalához tartozó közutak mentén engedély közrend, közúti  

            biztonság és községi környezet védelme figyelembe vételével adható ki.” 

 

 

(3) „A közterület használat rendjéről” szóló 10/2001 (VI.18.) rendelet az alábbi 8.§ (4) 

bekezdéssel egészül ki: 

„E rendelet a belső paci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető 

szabályozást tartalmaz.” 

 

3.§ 

 

(1) E rendelet 2009. október 1-én lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti  

 

„A közterület használat rendjéről” szóló 10/2001 (VI.18.) rendelet  2.§ (2) bekezdés e)   

pontja, 

„A piacokról, vásárokról” szóló 9/2004 (IV.30.) ÖR, Az elektronikus ügyintézésről szóló 

12/2005. (IX.30.) ÖR, valamint a” A luxusadóról szóló 6/2006. (III.31.) ÖR. 

 

Kelt: Jászszentandrás Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 01-i ülésén. 
 

 

 Banka Ferenc   sk.           Márkus Erika   sk. 

    polgármester                körjegyző 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került 2009.                     hó                   nap. 

 

Márkus  Erika 

        körjegyző 

 

 

 

 

 

 


