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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú 
függeléke  tartalmazza  a  hatályos  önkormányzati  rendeleteket.  Ennek  felülvizsgálata  során 
megállapítottuk,  hogy néhány önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül  helyezése  még  nem 
történt meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 8.

Tóth Csaba
polgármester
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Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
      /2011. (IX.        ) önkormányzati rendelete

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2009. (IX.16.) Kt. rendelet módosításáról

(tervezet)

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.  §  (1) bekezdésében foglalt  felhatalmazás  alapján és az Alkotmány 44/A.  § (2)  
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2009. (IX.15.) Kt. rendelete a következő 2. melléklettel egészül 
ki:

„2. melléklet a 11/2009. (IX.16.) Kt. rendelethez

A 2011. ………………. napjával hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek

A)
Sorszám

B)
Hatályon kívül  

helyezett rendelet  
száma

C)
Hatályon kívül helyezett rendelet megnevezése

1. 3/1991. (II.27.) A köztisztaságról
2. 6/1991. (IV.10.) A kedvezményes kamatozású lakásépítési kölcsönök felemelt  

törlesztő részletéhez nyújtható támogatásról
3. 5/1992. (VIII.25.) A kedvezményes kamatozású lakásépítési kölcsönök felemelt  

törlesztő  részletéhez  nyújtott  támogatásról  szóló  6/1991.  
(IV.10.) Kr. sz. rendelet módosításáról

4. 6/1994. (VI.6.) Az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  
szabályairól

5. 9/1994. (XI.24.) A  3/1993.  (III.4.)  Kr.  számú  helyi  adóról  szóló  rendelet  
módosításáról

6. 10/1994. (XI.24.) A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló  
7/1991. sz. rendelet módosításáról

7. 3/1995. (II.28.) A  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  
5/1996. (VII.11.) Kt. sz. rendelet módosításáról

8. 6/1995. (IV.4.) A  9/1994.  (XI.24.)  Kr.  sz.  rendelettel  módosított  3/1993.  
(III.4.)  Kr.  számú,  a  helyi  adókról  szóló  rendelet  
módosításáról

9. 8/1995. (XII.14.) A 9/1994. (XI.24.) Kr. számú rendelettel és a 6/1995. (IV.5.)  
Kr. számú rendelettel módosított 3/1993. (III.4.) Kr. számú, a  
helyi adókról szóló rendelet módosításáról

10. 6/1997. (VIII.28.) Az  önkormányzat  1/1997.  (I.24.)  Kt.  számú  rendeletének  
módosításáról és a költségvetés I. félévi teljesítéséről

11. 6/1998. (VIII.18.) A Balatonederics KKt és településcsoportjainak az általános  
rendezési tervéről szóló 1/1985. rendeletének módosításáról

12. 8/1998. (XIII.14.) A  helyi  adókról  szóló  3/1993.  (III.4.)  Kt.  számú  rendelet  
módosításáról

13. 9/1998. (XII.14.) A belföldi  gépjárművek  adójának  mértékéről  szóló  9/1995.  
(XII.15.) Kt. számú rendelet módosításáról

14. 1/2000. (II.25.) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
15. 3/2000. (III.29.) Az 1/2000. (II.25.) Kr. számú rendelettel módosított 3/1999.  

(VI.3.) Kt. számú, a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és  
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

16. 10/2000. (X.31.) A  gyermekek  védelméről,  a  gyermekvédelmi  ellátásokról  
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szóló 1/1998. (X.26.) Kt. számú rendelet módosításáról
17. 14/2000. (XII.8.) A többször módosított 3/1999. (VI.3.) Kt. számú, a Képviselő-

testület  és  szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  
szóló rendelet módosításáról

18. 15/2000. (XII.14.) A 8/1998.  (XII.14.)  Kt.  rendelettel,  a  8/1995.  (XII.15.)  Kt.  
számú rendelettel, a 6/1995. (IV.4.) Kt. számú rendelettel, a  
9/1994.  (XI.24.)  Kt.  számú  rendelettel  módosított  3/1993.  
(II.4.)  Kt.  számú,  a  helyi  adókról  szóló  rendelet  
módosításáról

19. 2/2001. (III.28.) A többször módosított 3/1999. (VI.3.) Kt. számú, a Képviselő-
testület  és  szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  
szóló rendelet módosításáról

20. 8/2001. (X.11.) A  Képviselő-testület  és  szervei  Szervezeti  és  Működési  
Szabályzatáról  szóló  3/1999.  (VI.3.)  Ör.  sz.  rendelet  
módosításáról

21. 11/2001. (XII.12.) A belföldi  gépjárművek  adójának  mértékéről  szóló  9/1998.  
(XII.14.) Kt.  sz.  rendelettel  módosított  9/1995. (XII.15.) Kt.  
számú rendelet módosításáról

22. 11/2002. (IX.19.) A többször módosított  építményadóról szóló 3/1993. (III.4.)  
Kt. számú rendelet módosításáról

23. 14/2002. (XII.11.) A helyi adókról szóló többször módosított 3/1993. (III.4.) Kt.  
számú rendelet módosításáról

24. 7/2004. (IV.20.) Az önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról
25. 8/2004. (V.20.) A  Képviselő-testület  és  szervei  Szervezeti  és  Működési  

Szabályzatáról  szóló  3/1999.  (VI.3.)  Kt.  számú  rendelet  
módosításáról

26. 11/2004. (VIII.6.) Az  önkormányzat  2004.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2004.  
(II.15.) rendelet módosításáról

27. 12/2004. (VIII.31.) A  település  címeréről,  zászlajáról  és  pecsétjéről,  valamint  
azok  használatáról  szóló  4/1999.  (VII.12.)  rendelet  
módosításáról

28. 13/2004. (IX.10.) Az  önkormányzat  2004.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2004.  
(II.15.) rendelet módosításáról

29. 16/2004. (IX.10.) A helyi adókról szóló 3/1993. (III.4.) rendelet módosításáról
30. 24/2004. (XII.1.) Az  önkormányzat  2004.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2004.  

(II.15.) rendelet módosításáról
31. 4/2005. (IV.20.) Az  önkormányzat  2004.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2004.  

(II.15.) sz. rendelet módosításáról
32. 6/2005. (IX.8.) Az önkormányzat  2005.  évi  költségevetéséről  szóló  1/2005.  

(II.15.) rendelet módosításáról
33. 15/2005. (XI.25.) A Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  

szóló 3/1999. (VI.3.) Kt. számú rendelet 6. sz. mellékletének  
módosításáról

34. 18/2005. (XII.15.) A Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  
szóló 3/1999. (VI.3.) Kt. számú rendelet 6. sz. mellékletének  
módosításáról

35. 5/2011. (II.14.) A helyi  adókról  szóló  18/2009.  (XI.20.)  Kt.  rendelet  egyes  
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

„

2.  §  Ez a  rendelet  2011.  szeptember  …… napján lép hatályba  és  2011.  szeptember  …… napján 
hatályát veszti.

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 22.
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Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
                         polgármester      körjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2011. szeptember …..

Dr. Takács Nóra
      körjegyző
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