
Mu rony Kiizs é g o nko rm ányzata Képvis el -tes tiiletének
!4 12013. (xII. 1 9.) tinkormányzati r endelete

akozteriilet haszná|atár l és annak rendjér l sz l
I0 12013. (VIII. 28.) iinkormányzati r endelet

m dosításár l

Murony Kozség Önkorm ányzata Képvisel -testtil ete az Alaptorv ény 32. cikk (1) bekezdés a)

és e) pontjaiban megh atározott feladatkorében , Magyarország helyi onkormányzatair | sz l
2011. évi CLXXXIX. torvény I43. $ (4) bekezdésének d) pontjaban, valamint a mozg képr l
sz 1 2004. évi II. torvény 37. $ (4)_(5) bekezdéseiben meghatározott felhatalmazása alapján a

kozterÍilet használat rendjét és diját az alíbbiak szerint határoZzameg:

1. s A koztertilet haszn á|atar lés annak rendjér l sz l lOl2O13. (Vm. 28.) onk ormányzati
rendelet _ a továbbiakban: R. - bevezet rendelkezése helyébe a kovetkez bevezeto
rendelkezés lép:

,,Murony Kozség Önkorm ényzata Képvisel -testiil ete az Alaptorv ény 32. cikk (1) bekezdés a)

és e) pontjaiban meghatározott feladatkorében, Magyarországhelyi onkormányzatair l sz l
2011. évi CLXXXIX. torvény I43. $ (4) bekezdésének d) pontjaban, valamint a mozg képr l
sz | 2004. évi II. torvény 37. $ (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott felhata|mazása alapján a

koztertilet haszn áIat rendjét és díját az aIábbiak szerint határo ZZa meg:'' .

2. s A R. 1. $ (2) bekezdése b) pontja helyébe a kcivetkezo rendelkezés lép:

,,(2) b) Ktizterrilet: kozhaszná|atra szolgál minden olyan onkormányzati tulajdonb an áll
foldteríilet, amely et az ingatlan_nyilvántartás ekként tart nyilván.''

3. s A R. 2. $ a) pontja helyébe a kovetkezo rendelkezésIép
,,2. $ E rendel et hatáIya kiterjed:
a) a kozhasználatra szolgál minden olyan onkormányzati tulajdonban á11 ingatlanra,
amelyet a rendeltetésének megfelel en bárkihasználhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként
tart nyilván;"

4.s A R. 3. $ (3) bekezdé se azalábbi e) ponttal egésnil ki:
,,(3) Nem kell megallapo ás megkotését kezdeményezni, de be kell a polgármester részére
jelenteni:
e) ko zteriil et fi l m fo r g atás i c é lri használatát."

5. s A R. 9. $ b) pontja helyébe a kovetkezo rendelkezésIép:
,,b) az ezenrendelet mellékletében meghatározott dijat koteles megftzetni.''

6. $ A R. 13. $ (1) bekezdése helyébe a kcivetkez rendelkezés lép:

,,13 . $ (1) Murony Kozség Önkorm ányzata tulajdon ában lév játsz tereket, az azokon
felállított játékokat rendeltetésének, korosztályának megfelel en, saját felel sségére, a (4)

b ek ez d é s éb en maghatár o zott él etko ri g b árki i n gyen e s en h a s zn áIhat1 a."

7.s (1) Hatályátveszti a R. 5. $ (1) bekezdésének d) pontja.

(2) Hatályát veszti a R. 5. $ (8) bekezdésének második mondata.



8. $ Ez a rendeletz}l{. jartuár l-jén IéphatáIyba.

Murony , 2013. december 4.

ffi,,,0,
po1gármester

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

}zÍurony ,2013. december 19.

Or. Or\4/rr,
JeTzo


