
 

 

1. számú melléklet 
M Á S  O L A T  

Vác Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
24/2012. (V. 18.) számú rendelete 

az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl 

Vác Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés l) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

1. § 
Hatályát veszti a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról szóló 3/2012. (I.20.) számú rendelet 9.§ 
(7) és (8) bekezdése. 

2. § 
Hatályát veszti az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérıl szóló 30/2006. (VI.26.) számú rendelet 11.§ (1) és (2) 
bekezdése. 

3. § 
Hatályát veszti Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról (7. sz. módosítás) szóló 15/2003. (IV.29.) számú rendelet 78. § (1) 
bekezdése. 

4. § 
Hatályát veszti a települési szilárd hulladék összegyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi 
közszolgáltatásról szóló 19/2002. (IX.24.) számú rendelet 24.§-a. 

5. § 
Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 27/2000. (X.18.) számú rendelet 16.§-a. 

6. § 
Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 22/1994. (VI.13.) számú rendelet 20.§-a. 

7. § 
Hatályát veszti az ebtartásról szóló 19/1994. (VI.13.) számú rendelet 15.§. (1) és (2) bekezdése. 

8. § 
Hatályát veszti az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl szóló 9/1992. (IV.13.) számú rendelet 12.§ -a. 

9. § 
Hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról szóló 37/1992. (XI.16.) számú rendelet 9.§ (3) bekezdése és R 9.§-a. 

10. § 
Hatályát veszti a köztemetıkrıl szóló 36/1992. (XI.16.) számú rendelet 13.§-a. 

11. § 
Hatályát veszti a város címerének és zászlajának alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló 4/1989. (XII.12) számú 
rendelet 8.§-a. 

12. § 
(1) A rendelet 2012. május 18-án lép hatályba, és 2012. június 1-jén hatályát veszti. 
(2)       A rendelet kihirdetésérıl a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott módon a jegyzı gondoskodik. 
 
Vác, 2012. május 9. 
 

Fördıs Attila s.k. 
Polgármester 

Dr. Maruszki Gábor s.k. 
Jegyzı 

 
INDOKOLÁS 

A szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 254. § 
(2) bekezdése értelmében az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati 
rendeletekben szabálysértési rendelkezéseket. 
 
A másolat hiteles. 
A rendelet kihirdetése 2012. május 18-án megtörtént. 
Dr. Maruszki Gábor s.k. 
jegyzı 

 


