Oroszlány Város Önkormányzat
8/2004. (III. 10.) Ör. rendelet
a közterületek rendjéről és használatáról szóló
12/2003. (VII. 2.) ÖK rendelet módosításáról

Oroszlány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek rendjéről szóló 12/2003. (VII. 2.) ÖK
rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §

(1)

A R. 2. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) a közterület egyéb használatához területbérleti szerződés szükséges. Ez alól a családi házas
övezetben lakók a telkükkel határos közterület használatára vonatkozóan építési munkával kapcsolatos
állvány, építőanyag és törmelék tárolására évente két alkalommal maximum 10 napi időtartamra,
írásban történő bejelentési kötelezettség mellett mentesülnek. A családi házas övezet területi
lehatárolását a R. 1. sz. melléklete tartalmazza. A közterületet az egyéb használat során a fenti
mentességtől eltérő esetekben csak a szerződésben meghatározott módon lehet használni. A szerződés
nélküli, illetve a szerződéstől eltérő módon történő használat tilos!„

2. §

E rendelet 2004. március 10-én lép hatályba. Oroszlány Város Önkormányzata felhatalmazza a jegyzőt
a rendelet egységes szerkezetbe foglalására.

Oroszlány, 2004. február 24.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester
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1. sz. melléklet

- Borbála telep

(Arany J. u. – Bokodi u. – Vasút sor - Dózsa Gy. u. – Határ u. által

határolt terület),
- Kecskédi úti lakótelep

(Dózsa Gy. u. – Gábor Áron u. - Lengyel J. u. – Malom u. –

Kecskédi út – Dózsa Gy. u. által határolt terület), továbbá a Szeptember 6. u. Dózsa Gy.
u.-tól északra eső része
-

Ó-Takács u. – Várdomb u. – 1130. hrsz-ú közút – Alkotmány u. – Kossuth L. u. –
Eszterházy u. – Mészáros köz – Bányász körút – Kossuth L. u. – Széchenyi u. – Deák F.
u. – Haraszthegyi u. – Rákóczi F. út – Alkotmány u. által határolt terület

- Alkotmány utcának a 1130. hrsz-ú közúttól kifelé eső szakasza,
- Homoki út
- Asztalos J. u. páratlan számú oldala,
- Mészáros L. u. családi házas ingatlanai
- Táncsics M. u. családi házas ingatlanai
-

Takács I. u. páros számú oldala,

-

Takács I. u. páratlan számú oldala (69. számtól felfelé),

-

Majki u.,

