
UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelete 

 
az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről123 

 
(Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2012. február 16.) 

 
 
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás az 
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A képviselő-testület az 1. sz. mellékletben foglalt önkormányzati rendeleteket hatályon kívül helyezi.  
 

2. § 
 
 
(1) A rendelet 2009. szeptember 16. napján lép hatályba, kivéve a 2. §. (1) bekezdés e) pontja, amely 
2009. október 01. napján lép hatályba. 
Ezzel egyidejűleg: 
a) az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 6/2004. (V.28.) Kt. rendelet,  
b)az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 13/2005. (X.29.) Kt. rendelet,  
c) az önkormányzat 2006. évi saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló 2/2006. (III.01.) Kt. 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2006. (IV.26.) Kt. rendelet,  
d) a belföldi gépjárművek adójának mértékéről szóló 2/1995. (XII. 14.) ÖR rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2/2004. (II.15.) Kt. rendelet, valamint 
e) a közigazgatási eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 12/2005. (X.28.) Kt. rendelet hatályát 
veszti. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

 
 

  Kovács Károly sk.     Dr. Takács Nóra sk. 
  polgármester                 körjegyző 
 
Kihirdetve:  
 
Lesenceistvánd, 2009. szeptember 16. 
 
         Dr. Takács Nóra sk. 
                   Körjegyző 
 
Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2012. február 16. 
 
 
Dr. Takács Nóra 
körjegyző 
 

                                                 
1  A 14/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: 2011. 
szeptember 16. 
2 A 18/2011. (XI.23.) önkormányzati rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: 2011. 
november 30. 
3 A 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: 2012. január 
01. 



1.) számú melléklet 45678 
 

Sorszám Hatályon kívül helyezett 
rendelet száma 

Megnevezése 

1.)  17/2004. (XII.10.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
szennyvízelvezetés díjának megállapításáról 
szóló 13/2003. (XII.23.) sz. rendelet 
módosításáról. 

2.)  4/2005. (IV.25.) Az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

3.)  6/2005. (X.28.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
10/2004. (IX.20.) Kt. rendelet módosításáról 

4.)  9/2005. (X.28.) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíj pályázatról szóló 10/2003. (IX.15.) 
Kt. rendelet módosításáról 

5.)  16/2005. (XII.15.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
szennyvízelvezetés díjának megállapításáról 
szóló 13/2003. (XII.23.) sz. rendelet 
módosításáról 

6.)  1/2006. (II.08.) Uzsa Települési Önkormányzat 2006. évi 
költségvetéséről 

7.)  3/2006. (III.1.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
10/2004. (IX.20.) sz. rendelet módosításáról 

8.)  5/2006. (IV26.) Uzsa Község Önkormányzatának 2005. évi 
költségvetéséről szóló 1/2005. (II.15.) rendelet 
módosításáról 

9.)  6/2006. (IV.26.) Az Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

10.)  13/2006. (IX.18.) Uzsa Települési Önkormányzat 2006. évi 
költségvetéséről szóló 1/2006. (II.08.) rendelet 
módosításáról 

11.)  15/2006 (IX.18.) Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök 
átruházásáról szóló 11/2005. (X.28.) Kt. 
rendelet módosításáról 

12.)  10/2006. (VI.16.) A Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíj pályázatról szóló 
10/2003. (IX.15.) számú rendelet 
módosításáról 

13.)  17/2006. (X.11.) Egyes önkormányzati hatósági hatáskörök 
átruházásáról szóló 11/2005. (X.28.) Kt. 
rendelet módosításáról 

14.)  18/2006. (XII.13.) Uzsa Települési Önkormányzatának 2006. évi 
költségvetéséről szóló 13/2006. (IX.13.) 
rendelettel módosított 1/2006. (II.8.) rendelet 
módosításáról 

                                                 
4 Az 1. sz. melléklet 1-30. sorszám alatt felsorolt rendeletek a 9/2009. (IX.16.) sz. rendelet 1. sz. melléklete által 
hatályon kívül helyezett rendeletek. 
5 Az 1. sz. melléklet 31-62. sorszám alatt felsorolt rendeletek a 6/2004. (V.28.) Kt. rendelet 1. sz. melléklete által 
hatályon kívül helyezett rendeletek. 
6 Az 1. sz. melléklet 63-64. sorszám alatt felsorolt rendeletek a 13/2005. (X.29.) Kt. rendelet által hatályon kívül 
helyezett rendeletek. 
7 Az 1 sz. melléklet 65-67. sorszám alatt felsorolt rendeletek a 9/2006.(IV.26.) Kt. rendelet által hatályon kívül 
helyezett rendeletek. 
8 Az 1. sz. melléklet 68. sorszámú rendelet a 2/2004. (II.15.) Kt. rendelet által hatályon kívül helyezett rendelet.  



15.)  22/2006. (XII.20.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
szennyvízelvezetés díjának megállapításáról 
szóló 13/2003. (XII.23.) sz. rendelet 
módosításáról 

16.)  23/2006. (XII.29.) A települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról 
és a környezet védelméről szóló 12/2006. 
(VI.30.) Kt. rendelet módosításáról 

17.)  3/2007. (III.14.) A 14/2006. (IX.18.) Kt. rendelet módosításáról 
18.)  4/2007. (IV.03.) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről 

szóló 1/2006. (II.08.) rendelet módosításáról 
19.)  5/2007. (IV.05.) Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának 

zárszámadásáról 
20.)  6/2007. (IV.05.) A 14/2006. (IX.18.) Kt. rendelet módosításáról 
21.)  13/2007. (XII.17.) A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 14/2006. (IX.18.) Kt. 
rendelet módosításáról 

22.)  14/2007. (XII.17.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
szennyvízelvezetés díjának megállapításáról 
szóló 13/2003. (XII.23.) Kt. rendelet 
módosításáról 

23.)  15/2007. (XII.17.) A települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról 
és a környezet védelméről szóló 12/2006. 
(VI.30.) Kt. rendelet módosításáról 

24.)  1/2008. (II.08.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
25.)  2/2008. (IV.10.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 

szóló 1/2008. (II.08.) Kt. rendelet 
módosításáról 

26.)  4/2008. (IV.29.) Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

27.)  12/2000. (XII.07.) A helyi adókról egységes szerkezetben 
28.)  13/2003. (XII.23.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi 

szennyvízelvezetés díjának megállapításáról 
29.)  21/2006. (XII.20.) Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök 

átruházásáról szóló 11/2005. (X.28.) Kt. 
rendelet módosításáról 

30.)  14/2005. (XII.14.) Átmeneti gazdálkodásról 
31.)  1/1996. (III. 18.) Az 1996. évi költségvetésről 
32.)  2/1996. (VIII. 22.) Uzsa települési Önkormányzat Képviselő-

testületének az 1/1996. (III. 18.) KT. számú 
rendelet módosításáról 

33.)  1/1997. (I. 24.) Az 1997. évi költségvetésről 
34.)  2/1997. (IV. 3.) Az 1996. évi költségvetés végrehajtásáról és az 

1996. évi zárszámadásról 
35.)  3/1997. (IV. 3.) A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 
36.)  4/1997. (VIII. 27.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-

testületének az 1/1997. (I. 24.) Kt. számú 
rendelet módosításáról 

37.)  2/1998. (I. 28.) A Szociális Igazgatásról és szociális 
Ellátásokról szóló 3/1997. (IV. 2.) Kt. számú 



rendelet módosításáról  
38.)  3/1998. (II. 13.) Az 1998. évi költségvetésről 
39.)  4/1998. (III. 25.) Az 1997. évi költségvetés végrehajtásáról és az 

1997. évi zárszámadásról  
40.)  5/1998. (VIII. 17.) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-

testületének a 3/1998. (II. 13.) Kt. számú 
rendelet módosításáról 

41.)  8/1998. (XII. 15.) Az étkezési díjak megállapításáról 
42.)  1/1999. (II. 18.) Az 1999. évi költségvetésről 
43.)  2/1999. (IV. 28.) Az 1998. évi költségvetés végrehajtásáról és az 

1998. évi zárszámadásró 
44.)  3/1999. (VII. 28.) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 

1/1999. (II. 18.) Kt. számú rendelet 
módosításáról 

45.)  4/2000. (V. 11.) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 
3/1999. (VII. 28.) sz. rendelettel módosított 
1/1999. (II. 18.) sz. rendeletéről  

46.)  5/2000. (V. 11.) Az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról 
47.)  6/2000. (VII. 19.) A 2000. évi költségvetés megállapításáról 

szóló 1/2000. (02. 03.) KT. számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

48.)  9/2000. (XII. 7.) A 2000. évi költségvetés megállapításáról 
szóló 6/2000. (VII. 19.) számú rendelettel 
módosított 1/2000. (II. 03.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról  

49.)  2/2001. (IV. 24.) A 2000. évi költségvetés megállapításáról 
szóló 7/2000. (XI. 18.) számú rendelettel 
módosított 1/2000. (II. 03.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról  

50.)  3/2001. (IV. 24.) Uzsa Község Önkormányzati Képviselő-
testületének a 2000. évi költségvetés 
végrehajtásáról és a 2000. évi zárszámadásról 

51.)  5/2001. (IX. 12.) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 
1/2001. (II. 12.) számú rendelet módosításáról  

52.)  7/2001. (XI. 26.) Uzsa Község Önkormányzatának 
költségvetéséről szóló 5/2001. (IX. 12.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról  

53.)  3/2002. (IV. 23.) Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 
4/2001. (IX. 12.) számú rendelettel módosított 
1/2001. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról  

54.)  4/2002. (IV. 23.) Uzsa Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a 2001. évi költségvetés 
végrehajtásáról és a 2001. évi zárszámadásról 

55.)  6/2002. (V. 24.) A 2002. évi költségvetés megállapításáról 
szóló 1/2002. (II. 13.) KT. számú rendelet 
módosításáról 

56.)  7/2002. (VIII. 28.) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 
1/2002. (II. 13.) számú rendelet módosításáról  

57.)  1/2003. (II. 13.) Az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről 
58.)  3/2003. (IV. 25.) Az önkormányzat 2002. évi gazdálkodásának 

zárszámadásáról  
59.)  4/2003. (IV. 25.) Az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről 

szóló 1/2003. (II. 13.) Kt. számú rendelet 



módosításáról 
60.)  6/2003. (VII. 24.) Az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről 

szóló, a 4/2003. (IV. 30.) Uzsa Kt. ör. számú 
rendelettel módosított 1/2003. (II. 13.) Uzsa 
Kt. ör. számú rendelet módosításáról  

61.)  7/2003. (IX. 15.) Az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről 
szóló 6/2003. (VII. 25.) számú önkormányzati 
rendelettel módosított 1/2003. (II. 13.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról  

62.)  4/2004. (IV. 20.) Az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről 
szóló 1/2003. (II. 13.) számú rendelet 
módosításáról  

63.)  1/2004. (II.15.) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről 
64.)  5/2004. (IV.20.) az önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának 

zárszámadásáról 
65.)  12/2003. (XII.01.) Az önkormányzat 2004. évi saját bevételeinek 

alapjául szolgáló díjakról 
66.)  10/2004.(XI.20.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1. sz. 

melléklete 
67.)  2/2006 (III.01.) Az Önkormányzat 2006. évi saját bevételeinek 

alapjául szolgáló díjakról 
68.)  2/1995. (XII.14.) A belföldi gépjárművek adójának mértékéről szóló 

ÖR. 
 



2. melléklet a 9/2009. (IX.16.) Kt. rendelethez9 
 

A 2011. szeptember 16. napjával hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek 
 
 

Sorszám Hatályon kívül 
helyezett rendelet 

száma 

Hatályon kívül helyezett rendelet megnevezése 

1. 5/1997. (XII.12.) A helyi adóról szóló 1/1995. (XII.15.) Kt. számú rendelet 
módosításáról 

2. 6/1998. (XII.15.) A helyi adóról szóló 1/1995. (XII.15.) Kt. számú rendelet 
módosításáról 

3. 7/1998. (XII.15.) A belföldi gépjárművek adójának mértékéről szóló 2/1995. 
(XII.14.) Kt. számú rendelet módosításáról 

4. 8/2000. (XI.08.) A gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról 
szóló 1/1998. (I.28.) Kt. számú rendelet módosításáról 

5. 11/2000. (XII.07.) Az önkormányzat helyi adókról szóló 1/1995. (XII.15.) Kt. 
számú rendeletének módosításáról 

6. 8/2002. (VIII.28.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
7/2000. (XI.8.) Kt. számú rendelet módosításáról 

7. 9/2002. (X.31.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/1996. (X.4.) 
Kt. számú rendelet módosításáról 

8. 12/2002. (XII.12.) A helyi adókról szóló 1/1995. (XII.15.) Kt. számú rendelet 
módosításáról 

9. 5/2003. (IV.30.) A helyi lakáscélú támogatásokról szóló 2/2003. (II.13.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról 

10. 8/2003. (IX.15.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
7/2000. (XI.8.) Kt. sz. rendelet módosításáról 

11. 9/2003. (IX.15.) A gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról 
szóló 1/1998. (I.28.) Kt. sz. rendelet módosításáról 

12. 3/2004. (II.15.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
7/2000. (XI.8.) Kt. sz. rendelet módosításáról 

13. 8/2004. (IX.10.) A 2004. évi költségvetésről szóló 1/2004. (II.12.) rendelet 
módosításáról 

14. 16/2004. (XII.1.) Az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004. 
(II.12.) rendelet módosításáról 

15. 3/2005. (IV.25.) Az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004. 
(II.12.) rendelet módosításáról 

16. 5/2005. (IX.8.) Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. 
(II.15.) rendelet módosításáról 

17. 10/2005. (X.28.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/1996. (X.04.) sz. rendelet módosításáról 

18. 5/2011. (II.16.) A helyi adókról szóló 16/2007. (XII.14.) Kt. rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

                                                 
9 A 2. mellékletet beillesztette a 14/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2011. 
szeptember 16. 



3. melléklet a 9/2009. (IX.16.) Kt. rendelethez10 
 

A 2011. november 30. napjával hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek 
 
 

A) 
Sorszám 

B) 
Hatályon kívül 

helyezett rendelet 
száma 

C) 
Hatályon kívül helyezett rendelet megnevezése 

1. 10/2003.(IX.15.)  Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj  
pályázatról 

                                                 
10 A 3. mellékletet beillesztette a 18/2011. (XI.23.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2011. 
november 30. 



4. melléklet a 9/2009. (IX.16.) Kt. rendelethez11 
 
 

A 2012. január 1. napjával hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek 
 
 

A B C 

 
Sorszám 

 
Hatályon kívül 

helyezett rendelet 
száma 

 
Hatályon kívül helyezett rendelet megnevezése 

1. 9/2008.(XI.26.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő díjról  

 

                                                 
11 A 4. mellékletet beillesztette a 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2012. január 01. 


