
 

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2009. (X.1.) rendelete 

 
RENDELETEI ÁLTALÁNOS FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL 

 
 

 
Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Az Alkotmányról szóló 1949 XX. tv. 
44/A § (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja a helyi rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről. 
 

1. §. 
 

(1) A rendelet hatálya Papkeszi Községi Önkormányzata Képviselő-testületének megalkotott 
és hatályban lévő rendeleteire terjed ki. 
 
(2) A rendelet célja jogbiztonság és jogtisztaság megteremtése. 
 

2. §. 
(1) Papkeszi Község Önkormányzata Képviselõ-testülete az alábbiakban felsorolt 
rendeleteket hatályon kívül helyezi: 
 

 Száma Tárgya 
(1)  1/1999. (I.29.)  Az 1998. évi költségvetés módosításáról 
(2)  6/1999.(IV.2.) Az 1998. évi költségvetés végrehajtásáról. 
(3)  9/1999. (VIII.27.) Az 1999. évi költségvetés módosításáról. 
(4)  14/1999. (X.29.)  Az 1999. évi költségvetés módosítása. 

(5)  1/2000. (II.25.)  
Papkeszi Községi Önkormányzat 2000. évi 
költségvetéséről. 

(6)  6/2000. (III.31.) 1999. évi költségvetés végrehajtása. 

(7)  12/2000. (VIII.25.) 
2000. évi költségvetésről szóló 1/2000. 
(II.25.) ÖR. számú rendelet módosításáról.  

(8)  16/2000. (X.27.)  2000. évi költségvetés módosításáról. 
(9)  5/2001. (III.2.)  2001. évi költségvetésről. 

(10)  6/2001. (III.2.)  
A 2000. évi költségvetésről szóló 1/2000. 
ÖR. számú rendelet módosításáról. 

(11)  8/2001. (IV.27.) A 2000. évi költségvetés végrehajtásáról. 

(12)  12/2001. (IX.28.) 
A 2001. évi költségvetési rendelet 
módosításáról. 

(13)  13/2001. (X.26.) 
A 2001. évi költségvetési rendelet 
módosításáról.  

(14)  1/2002. (III.1.)  Önkormányzat 2002. évi költségvetése. 
(15)  4/2002. (III.29.)  2001. évi költségvetés módosítása.  
(16)  6/2002. (IV.26.)  2002. évi költségvetés módosításáról. 
(17)  7/2002.(IX.27.) 2002. évi költségvetés módosításáról. 
(18)  9/2002. (XI.29.) 2002. évi költségvetés módosítása. 
(19)  1/2003. (II.28.)  Az Önkormányzat 2003. évi költségvetése. 

(20)  3/2003. (III.28.)  
Az Önkormányzat 2002. évi 
költségvetéséről szóló 1/2002. (III.1.) ÖR. 
rendelet módosítása.  



 

(21)  8/2003 (IV.25.)  2002. évi költségvetés végrehajtása. 

(22)  11/2003. (VIII.8.)  
Az Önkormányzat 2003 évi 
költségvetéséről szóló 1/2003. (II.28.) ÖR. 
sz. rendelet módosításáról. 

(23)  15/2003. (X.31.)  
2003. évi költségvetésről szóló 1/2003. 
(II.28.) ÖR. rendelet módosításáról. 

(24)  17/2003. (XI.28.) 

Önkormányzati lakások lakbérének 
megállapításáról és lakbérek 
megfizetésének módjáról szóló 9/2001. 
(VII.27.) rendelet módosításáról. 

(25)  1/2004. (I.30.) 
A 2003. évi költségvetésről szóló 1/2003. 
(II.28.) rendelet módosításáról. 

(26)  2/2004. (I.30.)  
Az Önkormányzat 2004. évi 
költségvetéséről.  

(27)  5/2004. (V.3.) A 2003. évi költségvetés végrehajtásáról 

(28)  6/2004. (V.3.) 
A Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről 

(29)  7/2004. (V.3.) 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és 
a gyermekjóléti alapellátások 
megállapításának szabályairól 

(30)  9/2004. (VII.5.) 
A 2004 évi költségvetésről szóló 1/2004. 
(I.30.) rendeletének módosításáról. 

(31)  10/2004. (VIII.30.)  
A 2004. évi költségvetésről szóló 1/2004. 
(I.30.) rendeletének módosításáról.  

(32)  16/2004. (XI.26.) 
Az Önkormányzat 2004. évi 
költségvetésének módosításáról. 

(33)  2/2005. (I.31.)  
Az önkormányzat 2004. évi 
költségvetésének módosításáról.  

(34)  3/2005. (II. 25. ) 
Az önkormányzat 2005. évi 
költségvetéséről.  

(35)  5/2005. (IV. 30.) A 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. 

(36)  6/2005. (V. 29.) 
Az önkormányzat 2005. évi 
költségvetéséről szóló 3/2005. (II.25.) 
rendeletének módosításáról.  

(37)  8/2005. (V. 29.) 
Az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
9/2003. (V. 23.). rendelet módosításáról. 

(38)  10/2005. (VI. 30.) 
Az önkormányzat 2005. évi 
költségvetéséről szóló 3/2005. (II. 25.) 
rendeletének módosításáról.  

(39)  11/2005. (IX. 2.) 
Az önkormányzat 2005. évi 
költségvetéséről szóló 3/2005. (II.25.) 
rendeletének módosításáról.  

(40)  14/2005. (IX.30.)  Rendeleteinek általános felülvizsgálatáról. 

(41)  17/2004. (XI.26.) 

A települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról, igénybevételéről szóló 
13/2003. (X.3.) rendeletének módosításáról 

(42)  20/2005. (XII.2.) 
A települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési 



 

közszolgáltatásról, igénybevételéről szóló 
13/2003. (X.3.) rendeletének módosításáról 

(43)  18/2005. (X. 28.) 
Az Önkormányzat 2005. évi 
költségvetéséről szóló 3/2005. (II. 25.) 
rendeletének módosításáról. 

(44)  21/2005. (XII. 02.) 
A 2005. évi költségvetésről szóló 3/2005. 
(II. 25.) rendelet módosításáról 

(45)  24/2005. (XII. 16.) 

A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás és a 
gyermekjóléti alapellátások 
megállapításának szabályairól szóló 
7/2004. (III. 28.) rendelet módosításáról. 

(46)  25/2005. (XII. 16.) 
A Képviselő-testület hatáskör 
átruházásáról szóló 15/2005. (IX. 30.) 
rendeletének módosításáról. 

(47)  1/2006. (II. 03.) 
A 2005., évi költségvetésről szóló 3/2005. 
(II. 25.) rendelet módosításáról 

(48)  2/2006. (II. 03.) 
A szervezeti és működési szabályzatról 
szóló 17/2005. (X. 28.) rendelet 
módosításáról.  

(49)  3/2006. (II. 24.) 
Az Önkormányzat 2006. évi 
költségvetéséről.  

(50)  4/2006. (II. 24.) 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 17/2005. (X: 28.) rendelet 
módosításáról.  

(51)  5/2006. (II. 24.) 

A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás és a 
gyermekjóléti alapellátások 
megállapításának szabályairól szóló 
7/2004. (III. 28.) rendelet módosításáról.  

(52)  6/2006. (II. 24.) 

Az elektronikusan végezhető 
közigazgatási hatósági eljárási 
cselekményekről szóló 16/2005. (X. 28.) 
rendelet módosításáról. 

(53)  10/2006. (IV. 28.) 
A 2005. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló zárszámadásról.  

(54)  11/2006. (VIII. 31.) 
Az Önkormányzat 2006. évi 
költségvetésének módosításáról.  

(55)  12/2006. (IX. 04.) 
Az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyon-gazdálkodás szabályairól szóló 
9/2003. (V. 23.) rendelet módosításáról.  

(56)  13/2006. (X. 20.) 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 17/2005. (X. 28.) rendeletének 
módosításáról.  

(57)  14/2006. (XII.1.) 

A települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról, igénybevételéről szóló 
13/2003. (X.3.) rendeletének módosításáról 

(58)  16/2006. (XII. 01.)  Az Önkormányzat 2006. évi 



 

költségvetésének módosításáról.  

(59)  17/2006. (XII. 01.)  

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és 
a gyermekjóléti alapellátások 
megállapításának szabályairól szóló 
7/2004. (III. 28.) rendeletének 
módosításáról.  

(60)  18/2006. (XII. 15.) 
A szervezeti és működési szabályzatról 
szóló 17/2005. (X. 28.) rendeletének 
módosításáról.  

(61)  21/2006. (XII. 15.) 

Az Önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvízért, 
valamint az Ön-kormányzati tulajdonú 
víziközmű által biztosított 
szennyvízelvezetésért, szenny-
víztisztításért és kezelésért fizetendő 
díjakról szóló 12/2002. (XII. 20.) rendelet 
módosításáról.  

(62)  1/2007. (II. 02.) 
Az önkormányzat 2006. évi 
költségvetésének módosításáról.  

(63)  3/2007. (II. 16.) 
Az önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről.  

(64)  5/2007. (IV. 27.) 
A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló zárszámadási rendelet.  

(65)  6/2007. (VI. 1.) 
Az önkormányzat 2007. évi 
költségvetésének módosításáról.  

(66)  7/2007. (VI. 01.) 
A szervezeti és működési szabályzatról 
szóló 17/2005. (X. 28.) rendelet 
módosításáról.  

(67)  9/2007. (VII. 18.) 
Az önkormányzat 2007. évi 
költségvetésének módosításáról.  

(68)  10/2007. (VIII. 6.) 
Az önkormányzat 2007. évi 
költségvetésének módosításáról.  

(69)  11/2007. (VIII. 31.) 
Az önkormányzat 2007. évi 
költségvetésének módosításáról.  

(70)  13/2007. (VIII. 31.) 
Az önkormányzat 2007. évi 
költségvetésének módosításáról. .  

(71)  14/2007. (IX. 28.) 
Az önkormányzat 2007. évi 
költségvetésének módosításáról. .  

(72)  16/2007. (IX. 28.) 

Az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól 
szóló 2/1993. (II. 24.) rendelet 
módosításáról szóló 3/2002. (III. 1.) 
rendeletének hatályon kívül helyezéséről.  

(73)  17/2007. (IX. 28.)  
Az önkormányzat „Környezetvédelmi 
alap”-járól szóló 8/1996. (V. 31.) 
rendeletének módosításáról.  

(74)  18/2007. (IX. 28.)  
A helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezés helyi szabályairól szóló 
9/1995. (VII. 28.) rendelet módosításáról.  

(75)  19/2007. (XI. 05.) A Képviselő-testület hatáskör 



 

átruházásáról szóló 15/2005. (XI. 05.) 
rendeletének módosításáról.  

(76)  22/2007. (XI. 30.) 
Az önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről szóló 3/2007. (II. 16.) 
rendelet módosításáról. 

(77)  23/2007. (XI. 30.) 
A szervezeti és működési szabályzatról 
szóló 17/2005. (X: 28.) rendelet mód. 

(78)  26/2007. (XII. 17.) 

Az Önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvízért, 
valamint az Ön-kormányzati tulajdonú 
víziközmű által biztosított 
szennyvízelvezetésért, szenny-
víztisztításért és kezelésért fizetendő 
díjakról szóló 12/2002. (XII. 20.) rendelet 
módosításáról.  

(79)  1/2008.(III.04.) 
Papkeszi Község Önkormányzata 2007. évi 
költségvetéséről szóló 3/2007.(II.16.) 
rendelet módosításáról 

(80)  2/2008.(II.15.) 
Az önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről. 

(81)  3/2008.(III.28.) 
Papkeszi Község Önkormányzata SZMSZ-
ről szóló 17/2005.(X.28.) rendelet 
módosításáról 

(82)  4/2008.(IV.29.) 
Papkeszi Községi Önkormányzat A 2007. 
évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadási rendelet 

(83)  5/2008.(VI.30.) 
A Képviselő-testület hatáskör 
átruházásáról szóló 15/2005. (XI. 05.) 
rendeletének módosításáról. 

(84)  6/2008.(VI.30.) 
A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
20/2007.(XI.05.) rendelet módosításáról. 

(85)  8/2008.(VI.30.) 
Papkeszi Községi Önkormányzat SZMSZ-
ről szóló 17/2005.(X.28.) rendelet 
módosításáról 

(86)  9/2008.(VII.01.) 
Az önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2/2008.(II.15.) 
rendelet módosításáról. 

(87)  10/2008.(VIII.29.) 
Az önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2/2008.(II.15.) 
rendelet módosításáról. 

(88)  11/2008.(VIII.29.) 
A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
20/2007.(XI.05.) rendelet módosításáról 

(89)  13/2008.(IX.26.) 
Papkeszi Községi Önkormányzat SZMSZ-
ről szóló 17/2005.(X.28.) rendelet 
módosításáról 

(90)  14/2008.(X.31.) 

a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálásának szabályairól szóló 
15/2007.(IX. 28.) rendelet módosításáról. 

(91)  17/2008.(XI.27.) 
Az önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2/2008.(II.15.) 



 

rendelet módosításáról. 
(92)  7/2009.(IV.30.) 2008. évi költségvetés végrehajtásáról. 

 
3. § 

 
Ezen rendelet 2009. október 1-én lép hatályba. 
 
 
Papkeszi, 2009. szeptember 30. 
 
 
Ráczkevi Lajos      Fodor Krisztina 
 polgármester                jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
2009. október 1. 
 


