
 

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testének 

11/2003. (V. 20.) számú rendelete 

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérõl 

 

 

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján  

- figyelemmel a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényben lefektetett elvekre - jelen 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) keretei között hatályon kívül helyezi azokat az 

önkormányzati rendeleteket, amelyeket 1991-tõl alkotott az önkormányzat, de már nem 

felelnek meg a magasabb szintû jogszabályi követelményeknek, ideje múltak, vagy 

alkalmazásukra nincs szükség. 

 

1. §. 

 

Önkormányzati költségvetés tárgyában született rendeletek hatályon kívül helyezése 

 

 

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi 

rendeleteket: 

 

Az önkormányzat 1991. évi költségvetésérõl szóló 1/1991. (III. 22.) számú rendeletet és annak 

módosításait: a 4/1991. (IX. 16.) és a 6/1991. (XI. 25.) számú rendeletet; 

Az önkormányzat 1993. évi költségvetésérõl szóló 1/1993. (II. 25.) számú rendeletet; 

Az önkormányzat 1994. évi költségvetésérõl szóló 3/1994. (III. 25.) számú rendeletet és annak 

módosításait: a 4/1994. (II. 21.), a 13/1994. (VIII. 9.), a 6/1995. (IV. 6.) számú rendeleteket; 

Az önkormányzat 1995. évi költségvetésérõl szóló 3/1995. (II. 21.) számú rendeletet és annak 

módosításait: a 8/1995. (IV. 6.), a 12/1995. (VIII. 22.), a 17/1995. (XII. 29.), a 4/1996. (III. 14.) 

számú rendeleteket; 

Az önkormányzat 1996. évi költségvetésérõl szóló 8/1996. (III. 14.) számú rendeletet és annak 

módosításait: a 9/1996. (VIII. 16.), a 7/1997. (II. 26.) számú rendeleteket; 

Az önkormányzat 1997. évi költségvetésérõl szóló 6/1997. (II. 26.) számú rendeletet és annak 

módosításait: a 11/1997. (VIII. 13.) számú rendeletet; 

Az önkormányzat 1998. évi költségvetésérõl szóló 1/1998. (II. 12.) számú rendeletet és annak 

módosításait: a 9/1998. (VIII. 28.), a 3/1999. (II. 9.), a 8/1999. (IV. 20.) számú rendeleteket; 

Az önkormányzat 1999. évi költségvetésérõl szóló 1/1999. (II. 9.) számú rendeletet és annak 

módosításait: a 9/1999. (IV. 20.), a 12/1999. (IX. 27.), a 8/2000. (IV. 19.) számú rendeleteket; 

Az önkormányzat 2000. évi költségvetésérõl szóló 1/2000. (II. 10.) számú rendeletet és annak 

módosításait: a 10/2000. (IX. 5.), az 5/2001. (II. 22.) számú rendeletet; 

Az önkormányzat 2001. évi költségvetésérõl szóló 6/2001. (II. 22.) számú rendeletet és annak 

módosításait: a 12/2001. (IX. 25.), a 4/2002. (III. 28.) számú rendeletet; 

Az önkormányzat 2002. évi költségvetésérõl szóló 3/2002. (II. 14.) számú rendeletet és annak 

módosításait: a 9/2002. (VIII. 29.) és a 6/2003. (IV. 1.) számú rendeletet. 

 

 

2. §. 

 

Az önkormányzat zárszámadásairól szóló rendeletek hatályon kívül helyezése 

 

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete hatályon kívül helyezi az 1991. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló 3/1992. (IV. 27.) számú rendeletet; 
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Az önkormányzat 1992. évi költségvetési beszámolójáról szóló 3/1993. (III. 25.) számú 

rendeletet; 

Az önkormányzat 1993. évi költségvetési beszámolójáról szóló 5/1994. (IV. 7.) számú 

rendeletet, 

Az 1994. évi zárszámadásáról szóló 7/1995. (IV. 5.) számú rendeletet; 

Az 1995. évi zárszámadásról szóló 5/1996. (III. 14.) számú rendeletet; 

Az önkormányzat 1996. évi zárszámadásáról szóló 8/1997. (IV. 22.) számú rendeletet; 

Az 1997. évi zárszámadásról szóló 6/1998. (IV. 30.) számú rendeletet; 

Az 1998. évi zárszámadásról szóló 4/1999. (IV. 20.) számú rendeletet; 

Az önkormányzat 1999. évi zárszámadásáról szóló 9/2000. (IV. 19.) számú rendeletet; 

Az önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról szóló 8/2001. (IV. 10.) számú rendeletet; 

Az önkormányzat 2001. évi zárszámadásáról szóló 5/2002. (III. 28.) számú rendeletet. 

 

 

3. §. 

 

Lakás és helyiség gazdálkodás körében született rendeletek 

hatályon kívül helyezése 

 

 

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete hatályon kívül helyezi a lakások és 

helyiségek bérletérõl szóló 6/1994. (VII. 15.) számú rendeletét és annak módosítását: a 

13/1995. (VII. 22.) számú rendeletet; 

Az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól 

szóló 7/1994. (VII. 15.) számú rendeletet és annak módosításait: a 10/1995. (IV. 6.), a 12/1997. 

(X. 30.) és az 1/2002. (I. 29.) számú rendeletet. 

 

4. §. 

 

Jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba. 

 

K. m. f. 

 

 

 

Tinyó Ottó sk.                                                                                           Dr.Herczeg Tibor sk. 

polgármester                                                                                                   jegyzõ  

 

 

Kihirdetve: Szuhakálló, 2003. május 20. 

 

 

 Dr. Herczeg Tibor 

          jegyzõ 


