Rimaszombat Város 2018. évi 143. sz. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ
RENDELETE, amely kiegészíti és módosítja a 2010. évi általános érvényű
rendeletet (2010. 9. 21.) – Rimaszombat Város Alapszabályát
Az általános érvényű rendelet (ÁÉR, rendelet) tervezete, amely nyilvánosan elérhető
véleményezés céljából a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. tv. 6.§ 3-4 bek. és
későbbi módosításai értelmében:

A Város hivatali tábláján kifüggesztve:

2018.4.5.

A Város internetes honlapján közzétéve:

2018.4.5.

A véleményezési eljárás kezdő időpontja:

2018.4.6.

A véleményezési eljárás utolsó napja:

2018.4.16.

Az észrevételeiket a következő fórumokon nyújthatják be:
- írásban a következő címre: Mestský úrad, Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota
- email: zuzana.zsirosova@rimavskasobota.sk,
- szóban a Városi Hivatalban az ÁÉR javaslat kidolgozójánál: a belügyi
főosztályon
- tel.: 047/56 04618
Az ÁÉR javaslatára érkező észrevételek kiértékelése:

2018.4.17.

Az általános érvényű rendelet:
Elfogadva a képviselő-testület ülésén :
A Város hivatali tábláján kihirdetve:

2018. 4. 24.,
2018. évi 44. sz. határozat
2018. 5. 2.

A Város elektronikus hivatali tábláján kihirdetve:

2018. 5. 2.

Hatálybalépés:

2018. 5. 16.

A Város hivatali táblájáról levéve:

2018. 5. 17.

Rimaszombat Város 2018. évi 143. sz. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ
RENDELETE, amely kiegészíti és módosítja a 2010. évi általános érvényű
rendeletet (2010. 9. 21.) – Rimaszombat Város Alapszabályát

1. cikk
A Rimaszombati Városi Képviselő-testület az 1990. évi 369. sz. közigazgatási törvény 6. § (1)
bek. és a 11. § (4) bek. k) pontja és annak későbbi módosításai értelmében a 2010-es évi
általános érvényű rendeletet – Rimaszombat Város Alapszabályát - a következőképpen
módosítja és egészíti ki:

a 7. cikk (3) bek. kiegészül az „ u) ponttal “ , a következő szöveggel:
„bebiztosítja a Város tulajdonát képező erdőgazdaságot és az ebből a tevékenységből
származó nyersfa eladását, különleges szabályok alapján“.

2. cikk

1. Rimaszombat Város Alapszabályának módosítását és kiegészítését a Rimaszombati Városi
Képviselő-testület fogadta el, 2018. évi 44. sz. határozatában.
2. Kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

JUDr. Jozef Šimko
a Város polgármestere

