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Cegléd Város Önkormányzata 
 18/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatának rendjéről és feltételéről szóló 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, valamint  

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az 1. és 2. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
11. § (1) bekezdés 2. pontjában, 
a 3. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § A közterületek használatának rendjéről és feltételéről szóló 30/2011. (XII. 1.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Ör.1.) 3/A. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(3/A. § Értelmező rendelkezések a rendelet alkalmazásában) 
 
„17. Címtábla: a cégtábláéval azonos formájú és tartalmú, de nem gazdasági tevékenységgel 
kapcsolatos, hanem közérdekű információt megjelenítő jelzés, beleértve az ezekkel egybefüggően 
vagy külön elhelyezett közérdekű tájékoztatást. 

A telephelyre utaló tábla azt jelzi, hogy a megjelölt cég, vállalkozás telephelye milyen 
irányban érhető el. Fehér alapon, fekete keretben, fekete felirattal, a telephely irányába mutató, 
fekete nyílhegyben végződő megjelenésű tábla. A tábla kizárólag a cég, telephely nevét 
tartalmazhatja, távolságot, címet, logót stb. nem.” 
 
2. § Hatályát veszti 

1. az Ör.1. 3/A. § 14. pontja, 
2. az Ör.1. 7. § (1a) bekezdése, 
3. az Ör.1. 12. § (2), (3) és (5) bekezdései, 
4. az Ör.1. 3. mellékletének 2. pontja, 
5. az Ör.1. 4. mellékletének 7. pontja és 7.1.-7.4. alpontjai, 
6. az Ör.1. 4. mellékletének 8. pontja. 
 

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(7. § A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki) 

„a) megsérti a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló 30/2011. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, vagy a 13. § (2) 
bekezdésében foglaltakat,” 
 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, 2 napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta s. k. Takáts László s. k. 
 jegyző polgármester 
 


