Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2014. (VIII.28) önkormányzati rendelete
az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. § Hatályát veszti a
1. 2/1991.(III.27.) számú Rendelet az 1991. évi költségvetésről,
2. 4/1991. (V.8.) számú Önkormányzati rendelete a lakáscélú kölcsönök kamatterheinek
támogatásáról,
3. 8/1991. (VII.31.). számú Önkormányzati Rendelet az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról,
4. 9/1991 /IX. 25./ önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló
6/1991. /VII.31./ önkorm. rendelet módosításáról,
5. 7/1991. /VII.31./ Önkormányzati Rendelet a népi kezdeményezésről,
6. 10/1991 /XI.25./ önkormányzati rendelet a népi kezdeményezésről szóló 7/1991. /VII.31./
Önkormányzati Rendelet módosításáról,
7. 1/1992. /II.27/ Önkormányzati Rendelet a helyi adókról szóló 12/1991. /XII.27/
Önkormányzati Rendelet módosításáról,
8. 2/1992. /II.27./ Önkormányzati Rendelet Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/1991. /VII.31/ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
9. 4/1992. /VI.5./ számú Rendelete az 1992 évi költségvetésről,
10. 7/1992. /XI.30/ Önkormányzati Rendelet A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
8/1991. /VII.31/ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
11. 8/1992. /XI.30/ Önkormányzati Rendelet az 1992. I. félévi pénzügyi számadásról szóló
6/1992. /VIII.17/. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről,
12. 2/1993. /IV.13/ számu Rendelete az 1993. évi költségvetésről,
13. 5/1993. /IV.13/ sz. Rendelete a lakásépítések, lakásvásárlások támogatásáról szóló 3/1991.
/V.8./ Önkorm. Rendelet módosításáról,
14. 6/1993. /IV.13./ sz. Rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/1991. /VII.31./ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
15. 9/1993. /VII.19/ sz. Rendelete az Egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993. /IV.13/ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
16. 10/1993. /VII.19/ sz. Rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről, a munka és
pihenőidejéről, illetményrendszer szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról szóló
8/1993. /IV.13./ önkormányzati rendelet módosításáról,
17. 11/1993. /VII.19/ sz. Rendelete a közigazgatásról, a környezetvédelemről és a
közterülethasználati díjakról, valamint az állattartásról szóló 3/1993 /IV.13./ számu
rendelettel módosított 1986 évi 3. sz. Tanács Rendelet módosításáról,
18. 12/1993. /XI.29/ sz. Rendelete az Egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993. (IV.13) Önkormányzati Rendelet módosításáról,
19. 14/1993./XII.20/ számú Rendelet Mány Község Önkormányzatának az 1993. évi
költségvetéséről szóló 2/1993./IV.13./ számú rendelet módosítása,
20. 1/1994. /II.3./ számú Rendelet az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről,
21. 2/1994. /II. 3./ sz. Rendelete Az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
22. 5/1994. /III.29/ számu Rendelete Az egyes szociális ellátások megállapításának
szabályairól szóló 7/1993./IV.13./sz. Rendeletének módosításáról,
23. 6/1994. /III.29./ számú rendelete A munkanélküliek közösségi munkavégzéséről,
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24. 7/1994 /VII.01./ számú Rendelete Az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról
szóló 2/1994. /II.03./ sz. rendeletének módosításáról,
25. 3/1995. /II. 27/ sz. Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
26. 4/1995 /II.27/ számu rendelet az Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről,
27. 6/1995. /VI.13./ számu Önkormányzati Rendelet MÁNY község Önkormányzata
Szervezeti és Működési szabályzatáról,
28. 7/1995. /VIII.31./ sz. Rendelete az 1995. évi költségvetésről szóló 4/1995. /II.27/ Önkorm.
Rendeletének módosításáról,
29. 8/1995. /XII. 8/ sz. Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
30. 9/1995. /XII.8/. Önkormányzati Rendelete A helyi adókról szóló 1/1992. /II.27/. számú
Önkormányzati Rendelettel módosított 12/1991. /XII.27./ számú Önkormányzati Rendelet
módosításáról,
31. 12/1995. /XII.22./ sz. Rendelete az 1995 évi költségvetésről szóló 7/1995. /VIII.31/
önkormányzati rendelet módosításáról,
32. 1/1996. /II.12./. sz. Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993. /IV.13./ számú rendeletének módosításáról,
33. 2/1996. /II.12./ sz. Rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről, a munka-és
pihenőidejéről, az illetményrendszer szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról szóló
8/1993. /IV.13/ számú önkormányzati rendeletének módosításáról,
34. 4/1996. /III.14./ számú rendelete az önkormányzat 1996 évi költségvetéséről,
35. 5/1996. /VIII.01./ számú Rendelete az 1996 évi költségvetésről szóló 4/1996. /III.14./
Önkorm. Rendeletének módosításáról,
36. 6/1996. /XII.I20./számú Rendelete az 1996. évi költségvetésről szóló 5/1996. /VIII.1./
Önkorm. Rendelettel módosított 4/1996. /III.14./ sz. Rendeletének módosításáról,
37. 7/1996. /XII.20./ számú Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
38. 1/1997. /II.14./ számú Rendelete az önkormányzat 1997 évi költségvetéséről,
39. 3/1997. /IV.14./ sz. Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993. /IV.13./ Önkormányzati Rendelet módosításáról,
40. 6/1997./XII.05./ sz. Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
41. 7/1997./XII.27./sz. Önkormányzati Rendelete a helyi adókról szóló 9/1995./XII.08./ és az
1992./II.27./ számú rendeletekkel módosított 12/1991./XII.27./ számú Önkormányzati
Rendelet módosításáról,
42. 1/1998. /II. 13./ számú Rendelete az önkormányzat 1998. évi költségvetéséről,
43. 3/1998.(II.13.)számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 7/1993./IV.13/önkormányzati rendelet módosításáról,
44. 6/1998. /X.15./ számú Rendelete az 1998.évi költségvetésről szóló 1/1998./II.13./ számú
Rendelet módosításáról,
45. 8/1998. (XII.04.) számú Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
46. 2/1999. /II.12./ számú Rendelete az önkormányzat 1999. évi költségvetéséről,
47. 7/1999. /XI.29./ számú Rendelete az Önkormányzat 1999.évi költségvetéséről szóló
2/1999./II.12./ számú Rendelet módosításáról,
48. 9/1999.(XII.27.) számú Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
49. 1/2000. (II. 11.) számú Rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/1999.
(III.13.) számú, 2/1998. (II.13.) számú, valamint az 5/1997. (VII.11) sz. rendelettel
módosított 2/1995. (II.06.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról,
50. 2/2000. (II.11.) számú Rendelete az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről,
51. 4/2000.(IV.21.)számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló többször módosított 7/1993.(IV.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
52. 6/2000. (IV.28.) számú Rendelete az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/1993. (XII.20.) számú rendelet módosításáról,
53. 7/2000. (V.26.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 6/1999. (VIII.27.) számú Rendelet módosításáról,

3
54. 8/2000.(VI.20.)sz. Rendelete az önkormányzat 2000.évi költségvetéséről szóló 2/2000.
(II.11.) sz. rendelet módosításáról,
55. 10/2000. (XII.04.) számú Rendelete A helyi adókról szóló 7/1997. (XII.05), a 9/1995.
(XII.08.), 5/1992.(VIII.07) és az 1/1992. (II.27.) sz. rendeletekkel módosított 12/1991. (XII.27.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról,
56. 11/2000. (XII. 04.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 7/2000. (V.26.) számú rendelettel módosított 6/1999. (VIII.27.) számú
rendelet módosításáról,
57. 12/2000. (XII.22.) számú Rendelete az ivóvíz közületi és lakossági díjának megállapításáról,
58. 13/2000. (XII.22.) számú Rendelete az Önkormányzat 2000.évi költségvetéséről szóló
8/2000.(VI.20.) számú rendelettel módosított 2/2000.(II.11.) számú rendelet módosításáról,
59. 1/2001. (II.14) számú Rendelete az Önkormányzat 2001.évi költségvetéséről,
60. 5/2001. (IV. 13.) számú Rendelete az önkormányzat 2001 évi költségvetéséről szóló 1/2001.
(II. 14) számú rendelet módosításáról,
61. 6/2001. (IV.13.) számú Rendelete a helyi adókról szóló 10/2000. (XII.04), a 7/1997. (XII.05.),
a 9/1995. (XII.08), az 5/1992. (VIII.07), és az 1/1992. (II.27) sz. rendeletekkel módosított
12/1991. (XII.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
62. 12/2001. (XII. 14.) számú Rendelete a 2002 évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
63. 13/2001.(XII.14.) számú Rendelete az Önkormányzat 2001.évi költségvetéséről szóló
5/2001.(IV.13.) számú Rendelettel módosított 1/2001.(II.14) számú Rendelet módosításáról,
64. 2/2002. (II.15.) számú Rendelete az önkormányzat 2002.évi költségvetéséről,
65. 5/2002. (X.11.) számú Rendelete az Önkormányzat 2002.évi költségvetéséről szóló 2/2002.
(II.15.) számú Rendelet módosításáról,
66. 7/2002. (XII. 06.) számú Rendelete a 2003. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
67. 9/2002. (XII.06.) számú Rendelete A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 10/2001. (X.31.) számú Rendelet
módosításáról,
68. 11/2002. (XII.20.) számú rendelete A belföldi gépjárműadó mértékéről szóló 10/1995.
(XII.08) számú rendelet módosításáról
69. 12/2002. (XII.20.) számú Rendelete az önkormányzat 2003.évi átmeneti gazdálkodásáról,
70. 1/2003. (II.14.) számú Rendelete az önkormányzat 2003.évi költségvetéséről,
71. 4/2003. (II. 14.) számú Rendelete a 2003. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról szóló 7/2002. (XII. 06.) számú rendelet módosításáról
72. 5/2003. (II.14.) számú Rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és helyiségek
bérletéről,
73. 10/2003. (V.01.) számú Rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról,
74. 13/2003. (VII.31.) számú rendelete a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének
helyi szabályairól,
75. 14/2003. (VII.31.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és
helyiségek bérletéről szóló 1/1995. (II.06.) rendelet, valamint az 5/2003. (II.14.) számú
önkormányzati rendelettel módosított 1/1995. (II.06.) módosításáról,
76. 18/2003. (IX.12.) számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának
szabályairól szóló 12/2003. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
77. 19/2003. (IX.12.) számú Rendelete a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének
helyi szabályairól szóló 13/2003. (VII.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
78. 20/2003. (X.09.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 7/2000. (V.26.) számú rendelettel módosított 6/1999. (VIII.27.) számú önkormányzati
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Rendelet módosításáról,
79. 21/2003. (XI.26.) számú Rendelete az Önkormányzat 2003.évi költségvetéséről szóló
1/2003. (II.14.) számú Rendelet módosításáról,
80. 23/2003. (XII. 19.) számú Rendelete a 2004. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
81. 26/2003. (XII.19.) számú Rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 10/2003.(V.01.) számú rendelettel
módosított 3/2003 (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
82. 1/2004. (II.13.) számú Rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről,
83. 2/2004. (II.13.) számú Rendelete önkormányzat tulajdonában levő lakások és helyiségek
bérletéről szóló 17/2003.(IX.12.), 14/2003.(VII.31.) és az 5/2003.(II.14.) számú rendeletekkel
módosított 1/1995.(II.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
84. 3/2004. (IV.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról,
85. 4/2004. (IV.02.) számú Rendelete a 2004. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról szóló 23/2003. (XII. 19.) számú rendelet módosításáról,
86. 5/2004. (IV.02.) számú Rendelete az önkormányzat 2004 évi költségvetéséről szóló 1/2004.
(II. 13.) számú rendelet módosításáról,
87. 6/2004. (IV.02) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 26/2003. (XII. 19.) és a 10/2003. (V.01.)
számú rendeletekkel módosított 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
88. 7/2004. (VI.03.) számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 18/2003. (IX.12.) számú rendelettel módosított 12/2003.(VI.20.) számú
Önkormányzati Rendelet módosításáról,
89. 8/2004. (VI.03.) számú rendelete az 1986 évi 3. számú Tanácsrendelet hatályon kívül
helyezéséről,
90. 9/2004. (VI.25.) számú Önkormányzati Rendelet az önkormányzat tulajdonában levő
lakások és helyiségek bérletéről szóló 2/2004. (II.13), 17/2003. (IX.12), 14/2003. (VII.31) és
az 5/2003. (II.14) számú rendeletekkel módosított 1/1995.(II.06) számú önkormányzati
rendelet módosításáról,
91. 10/2004. (VII. 16.) számú rendelete a talajterhelés díjáról és a környezetvédelmi alapról,
92. 11/2004. (VII.16.) számú rendelete Mány község hulladékgazdálkodási terve,
93. 12/2004 (VII.16.) számú Rendelete a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos
eljárásról szóló többször módosított 9/1994 (VII.01.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
94. 13/2004. (XII.17.) számú Rendelete a 2005 évi ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
95. 14/2004. (XII.17.) számú rendelete a helyi adókról szóló 24/2003 (XII. 19.) valamint 7/2003
(II.14.) számú rendelettel módosított 10/2002 (XII.20.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
96. 15/2004. (XII.17.) számú rendelete a talajterhelés díjáról és a környezetvédelmi alapról
szóló 10/2004. (VII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
97. 1/2005.(II.15.) számú Rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről,
98. 10/2005. (X.28.) számú Rendelete az egyes szociális ellátások megállapításának szabályairól
szóló 12/2003. (VI.20.) számú Önkormányzati Rendelet módosításól,
99. 11/2005. (X.28.) számú Rendelete a gyámügyi igazgatásról és gyermekek védelmének helyi
szabályairól szóló 13/2003 (VII.31.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról,
100. 12/2005. (X.28.) számú rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus
ügyintézésről,
101. 15/2005. (X.28) számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
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hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló a 10/2003. (V. 01.), a 26/2003. (XII.19.),
a 6/2004. (IV.02.) valamint a 2/2005. (II.15.) számú rendeletekkel módosított 3/2003. (II.14.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról,
102. 17/2005. (X.28.) számú Rendelet Mány-Háromrózsa ivóvízszolgáltatás közműépítési
érdekeltségi hozzájárulás lakossági díjának megállapításáról,
103. 18/2005. (X.28) számú Rendelet Mány-Háromrózsa közkifolyóről fogyasztott ivővíz
lakossági díjának megállapításáról,
104. 20/2005. (XII.15.) számú Rendelete a 2006 évi ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról
105. 21/2005. (XII.15.) számú Rendelete az Önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló
1/2005.(II.15.) számú Rendelet módosításáról
106. 23/2005. (XII.15) számú Rendelete a helyi adókról szóló 7/2003. (II.14), 24/2003. (XII.19),
14/2004. (XII.17), és a 19/2005. (XI. 25.) számú rendeletekkel módosított 10/2002. (XII.20.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
107. 1/2006. (II.14.) számú Rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről,
108. 3/2006.(II.14.) számú rendelet a luxusadóról
109. 4/2006. (II. 14.) számú Rendelete a Mány-Háromrózsa közkifolyóról fogyasztott ivóvíz
lakossági díjának megállapításáról szóló 18/2005. (X.28.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
110. 5/2006. (III.10.) számú rendelete a talajterhelés díjáról és a környezetvédelmi alapról szóló
10/2004. (VII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
111. 6/2006. (III.10.) számú rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 6/2005. (VII.08) 20/2003. (X.09.), 7/2000. (V.26.) számú rendeletekkel
módosított 6/1999. (VIII.27.) számú rendelet módosításáról
112. 13/2006. (XII.22.) számú Rendelete a 2007. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
113. 6/2007. (V.17.) számú rendelete (ÖR) Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 6/2006. (III.10.) 6/2005.(VII.08) 20/2003. (X.09, 7/2000. (V.26) számú
rendeletekkel módosított 6/1999. (VIII.27.) számú rendelet módosításáról
114. 11/2007. (VI.14.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 6/2007(V.17.), 6/2006.(III.10.), 6/2005.(VII.08.), 20/2003.(X.09.), 7/2000.(V.26.)
számú rendeletekkel módosított 6/1999.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
115. 1/2007. (II.15) számú Rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről,
116. 4/2007.(IV.19.) számú Rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.
(II.14.) számú Rendelet módosításáról,
117. 7/2007. (VI.14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 22/2005.(XII.15.), 2/2005(II.15.),
6/12004.(IV.02.), 26/2003.(XII.19.)és a 10/2003.(V.01.) számú rendeletekkel módosított
3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
118. 9/2007. (VI.14.) számú Rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról szóló
5/2007.(IV.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
119. 12/2007. (XII.15.) számú Rendelete a 2008. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
120. 1/2008. (II.14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a település folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 22/2005. (XII.15.), 2/2005. (II.05.),
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6/2004. (IV.12.), 26/2003. (XII. 19.) és 10/2003. (V.01.) számú rendeletekkel módosított
3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet,
121. 3/2008 (II.14.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET az önkormányzat 2008 évi
költségvetéséről
122. 7/2008. (VI.04.) számú Rendelete Mány helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 6/1999. (VIII.27.) számú rendelet módosításáról
123. 2/2009. (II.18.) rendelete a 2009. évi költségvetésről,
124. 13/2009. (X.28.) sz. önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.
(II.24.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról,
125. 14/2009. (XII.16.) számú rendelete a luxusadóról szóló 3/2006. (II.14.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról
126. 15/2009. (XII.16.) számú rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus
ügyintézésről szóló 12/2005 (X.28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
127. 16/2009. (XII.16.) számú rendelete a 2010. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról
128. 2/2010. (I.27.) számú rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális
és kegyeleti támogatásokról szóló 9/2001. (X.31.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
129. 1/2010. (I.27.) számú rendelete a 2010. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról,
130. 3/2010. (III.17.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről,
131. 5/2010. (VII.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (III.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
132. 6/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (VII.10.)
önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (III.17.) önkormányzati rendeletének
módosításáról,
133. 7/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (III.17.)
önkormányzati rendeletének módosításáról,
134. 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről
135. 15/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 11/2009. (VII.29.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról,
136. 16/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
137. 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről
138. 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról szóló
18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
139. 19/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
Indokolás

A technikai dereguláció elvégzése után mindenki számára világossá válik, hogy mely jogszabályok
hatályosak, és melyek nem. Így nagy hatással van a jogbiztonságra, mert mindenki pontosan
megismerheti jogait és kötelességeit. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, magasabb rendű jogszabályban foglalt kötelezettségét teljesíti az
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Önkormányzat a rendelet megalkotásával, a jogrendszer átláthatóságának biztosítása érdekében. A
rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztályának eljárását, önkormányzati rendelet megalkotására történő
utasítást vonhat maga után (mulasztásos törvénysértés).

