
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelete 
 a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 31/2012.(VI.04.)  

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 10. § (1) bekezdés a.) pontja alapján – figyelemmel az Alkotmánybíróság 38/2012.(XI.14.) AB 
határozatából eredő deregulációs kötelezettségére – a következőket rendeli el: 
 

1 .§ 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokról szóló 31/2012.(VI.04.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 
2. § 

Hatályát veszti továbbá: 
 
(1) a város jelképeiről és azok használatáról szóló 38/1996.(IX.28.) önkormányzati rendelet 10. §-a, 
(2) a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 18/2001.(IV.20.) önkormányzati rendelet 19. §-a és a hozzá 

tartozó cím, 
(3) a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 

20/2001.(V.25.) önkormányzati rendelet 7. §-a és a hozzá tartozó cím, 
(4) a helyi értékvédelemről szóló 26/2001.(VI.22.) önkormányzati rendelet 16. §-a és a hozzá tartozó 

cím, 
(5) az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2002.(V.24.) önkormányzati rendelet 23. §-a és a hozzá 

tartozó cím, 
(6) a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2006.(VI.30.) önkormányzati rendelet 11. §-a és a 

hozzá tartozó cím, 
(7) a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 16/2007.(IV.28.) 

önkormányzati rendelet 13. §-a és a hozzá tartozó cím, 
(8) a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/2007.(XI.29.) önkormányzati 

rendelet 17/A. §-a és a hozzá tartozó cím, 
(9) a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól szóló 13/2008.(III.26.) önkormányzati rendelet 

11. §-a és a hozzá tartozó cím, 
(10) a „Balassagyarmat” név felvételéről és használatáról szóló 17/2008.(V.05.) önkormányzati 

rendelet 7. §-a és a hozzá tartozó cím, 
(11) vásárokról és piacokról szóló 26/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelet 15/A. §-a,   
(12) a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 39/2010.(XI.26.) önkormányzati 

rendelet 13. §-a és a hozzá tartozó cím, 
(13) a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló 19/2011.(IV.29.) 

önkormányzati rendelet 23. §-a és a hozzá tartozó cím, 
(14) a helyi zajvédelemről szóló 24/2011.(VI.15.) önkormányzati rendelet 9. §-a és az 
(15)  az üzletek működéséről és a vendéglátóhelyek nyitvatartásáról szóló 47/2011.(XII.23.) 

önkormányzati rendelet 5. §-a. 
3. § 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezései a hatályba lépését követő 
második napon hatályukat vesztik.  

 
 
 
/: Medvácz Lajos :/      /: Dr. Varga Andrea :/ 
    polgármester       aljegyző 
 
 

Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2013. április 02.     /: Dr. Varga Andrea :/ 
          aljegyző 


