
 

 

 
PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 

 
13/2004. (VIII. 30.) RENDELETE 

 
A HELYI RENDELETEK HATÁLYON KÍVÛL HELYEZÉSÉRÕL 

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

1. §. 
Rendelet hatálya , célja 

 
(1) A rendelet hatálya Papkeszi Községi Önkormányzata Képviselõ-testületének megalkotott 
és hatályban lévõ rendeletére terjed ki. 
 
(2) A rendelet célja jogbiztonság és jogtisztaság megteremtése. 
 
 
 

2. §. 
 

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

Rendelet száma Rendelet tárgya 

4/1991. (XI.27.) A helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök költségtérítéséről. 

2/1992. (II.26.) A helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök költségtérítéséről 
és tiszteletdíjáról. 

5/1991.(XI.27.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő házingatlanok elidegenítéséről. 

7/1993. (VII.28.) A munkahelyi támogatásról. 

6/1994. (IV.27.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének rendjéről, 
fizetendő térítési díjak megállapításáról.  

10/1994. (VIII.24.) Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért 
fizetendő díjakról szóló 1/1994. (I.27.) számú rendelet módosítása.   

11/1994. (VIII.24.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, 
valamint elidegenítéséről.  

14/1994. (IX. 28.) Az önkormányzati lakások lakbérének és megfizetésének módjáról szóló 
9/1994. (VIII.24.) számú rendelet módosítása. 

15/1994. (IX.28.) A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli ellátásról és a 
közgyógyellátásról szóló 6/1993. (VI.30.) számú rendelet módosítása.  

6/1995. (III.31.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének rendjéről, 
fizetendő térítési díjak megállapításának módosításáról. 

3/1996. (II.29.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének rendjéről, 
fizetendő térítési díjak megállapításának módosításáról. 
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15/1996. (XII.30.) Az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért, 
valamint az önkormányzati tulajdonú viziközmű által biztosított 
szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezeléséért fizetendő 
díjakról.  

17/1997. (XII.29.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása. 

18/1997. (XII.29.) Az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról és a lakbér 
megfizetésének módja.  

4/1998. (II.13.) Köztisztviselők közszolgálati viszonyával kapcsolatos szabályairól szóló 
16/1995. (XII.30.) számú rendelet módosítása. 

5/1998. (II.13.) Önkormányzat által fenntartott intézmények élelmiszer nyersanyag 
költségének megállapításáról szóló 20/1997. (XII.29.) számú rendelet 
módosítása. 

7/2000. (III.31.) Az állattartásról szóló 10/1999. (X.1.) számú rendelt módosítása.  

17/2000. (XII.1.) Önkormányzat által fenntartott intézmények élelmezési nyersanyag 
költségének és gyermekétkeztetésért fizetendő díjak megállapításáról 
szóló 20/1997. (XII.29.) számú rendelet módosítása. 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 
 

3. §. 
 

A rendelet 2004. szeptember 1-én lép hatályba.  
 
 
Papkeszi, 2004. augusztus 19. 
 
 
 
 
 
 
Horváth Gyula        Fodor Krisztina 
polgármester                            jegyzõ 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve:  2004. augusztus 30. 
 
 
         Fodor Krisztina 
                 jegyzõ 


