Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének
21/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete
a hirdetı-berendezések és hirdetmények
elhelyezésérıl szóló 6/2008. (II. 6.)
önkormányzati rendelet módosításáról*

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1.
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének
kikérésével - a következıket rendeli el:
1. §
A hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló 6/2008. (II. 6.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § 2. pont b) alpontjának helyébe a következı rendelkezés lép:
„b) A 3. mellékletben meghatározott belvárosi övezetben, valamint a 2. mellékletben meghatározott
bevezetı utak közterületein – az elhelyezési terv elfogadásáig a fıépítész jóváhagyásával helyezhetı el
tábla, amelynek egyoldali reklámfelülete nem haladja meg a 2 m2-t.”
2. §
Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba és hatályba lépését követı 10. napon hatályát
veszti.

Horváth István
polgármester

*

A rendeletet a Közgyőlés a 2011. április 7-i ülésén fogadta el.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2011. április 12.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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1. melléklet a 21/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 6/2008. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
Belvárosi övezet
a) A Bezerédj u., Wesselényi u., Holub u. Mészáros L. u., Tinódi u.,
Szt. László u., Flórián u., Béla király tér által határolt terület;
b) Fürdıház utca;
c) Kiskadarka u. (óvodáig);
d) Babits M. utca;
e) Bartina u. 20-ig;
f) Munkácsy u. (Ybl. M. útig);
g) Ybl M. utca;
h) Béri B. Á. u. (Wesselényi útig);
i) Hunyadi utca;
j) Pollack M. u. (Pollack M. ltp-ig);
k) Toldi utca;
l) Kinizsi utca;
m) Bajcsy Zs. E. utca.”
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