
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete  

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. (X.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének 

első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 

figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló 11/2017. (X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli 

el: 

 

1. § (1) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. (X.18.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„4. § (1) b) a Pilisszentlászlói Körkép című nyomtatott vagy online kiadványban, és”. 

 

(2) A Rendelet 5. § b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„5. § b) a Pilisszentlászlói Körkép című nyomtatott vagy online kiadványban, és”. 

 

(3) A Rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„6. § (1) b) a Pilisszentlászlói Körkép című nyomtatott vagy online kiadványban, és”. 

 

(4) A Rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„6. § (2) b) a Pilisszentlászlói Körkép című nyomtatott vagy online kiadványban, és ”. 

 

(5) A Rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„6. § (3) b) a Pilisszentlászlói Körkép című nyomtatott vagy online kiadványban, és”. 

 

 

2. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Szentendre, 2017. november 21. 

 

 

         Tóth Attila dr. Gerendás Gábor 

               polgármester                 jegyző 

 

 

 

Záradék:  
A rendelet 2017. november 23-án került kihirdetésre. 

 

 

 

 

dr. Gerendás Gábor 
               jegyző 

 


