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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 
 

10/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 
 

 az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről  
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény  13. § és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazása alapján a következőket 
rendeli el. 
 

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉS 
 
1. § 
 

Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 22/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet és annak 1.) 
melléklete helyébe jelen rendelet és annak 1.) melléklete lép. 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
2. § 
 

(1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 22/2009. (XI. 27.) Ökt 

rendelet. 
(3) E rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon 

érhető el. 
 
 
 
 
           Forgó Henrik              Kató Pálné 

          polgármester                      jegyző 
 

Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése:  2010. december 10. 
 
 
 
 
                 Kató Pálné 

     jegyző 



10/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1.) melléklete  
 

Hatályon kívül helyezett jogszabályok jegyzéke: 
 

 
8/2001.(VII. 02.) ÖKT rendelet A veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásának helyi szabályairól szóló 

21/2000.(XI.28.) ÖKT rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete 
2001. július 02-án hatályát vesztette, 

 
22/2003.(IX. 27.) ÖKT rendelet A belföldi gépjárművek adójáról szóló 18/2001. (XI.18.) ÖKT rendelettel 

módosított 18/2000.(XI.15.) ÖKT rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
rendelete 2004. január 1-jén hatályát vesztette, 

 
28/2003.(XII. 15.) ÖKT rendelet Köztisztasággal összefüggő tevékenységről szóló 17/1991.(XI.28.) ÖKT 

rendelet, valamint az azt módosító 3/1992.(II.26.) ÖKT rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló rendelete 2004. január 1-jén hatályát vesztette, 

 
29/2004.(XII. 15.) ÖKT rendelet A lakbérek legmagasabb összegéről szóló 8/1991.(VI.07.) ÖKT rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete 2005. január 1-jén hatályát veszti. 
 
12/2004.(II. 07.) ÖKT rendelet A vásárokról és piacokról szóló 11/1997.(IX.17.) ÖKT rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló rendelete 2004. március 1-jén hatályát vesztette, 
 
17/2004.(III. 24.) ÖKT rendelet A parlagfű irtásáról szóló 16/1999.(XI.18.) ÖKT rendelettel módosított 

3/1998.(III.18.) ÖKT rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete 
2004. április 1-jén hatályát vesztette, 

 
18/2004.(III. 4.) ÖKT rendelet Az ár- és belvíz, valamint a rendkívüli időjárás okozta kárt szenvedett 

személyi tulajdonú lakóépületek helyreállítására kapott központi támogatás 
felhasználásáról szóló 12/1999. (IX.14.) ÖKT rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelete  2004. április 1-jén hatályát vesztiette, 

 
20/2005. (IX. 29.) ÖKT rendelet Az állatok tartásáról és védelméről szóló rendelet 2006. február 1-jén hatályát 

vesztette, 
 
34/2005. (XI. 29.) ÖKT rendelet Csanytelek Község helyi építési szabályzatáról szóló rendelete záradékából: a 

„a hirdetőről való levételének időpontja” szöveg, és a „jelen rendelet a 
közösségi normákkal jogharmonizált központi hatályos jogszabályokon 
alapul” hatályát vesztette 2008. január 1-jén, 

 
14/2007. (VIII. 08.) Ökt rendelet A település hulladékgazdálkodási tervéről szóló rendelet záradékából: a 

rendelet kihirdetése napja, és „a rendelet a hatályos vonatkozó jogharmonizált 
központi jogszabályokon alapul” hatályát vesztette 2008. január 1-jén, 

 
15/2007. (VIII. 30.) Ökt rendelet A képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendelet záradéka: „a rendelet jogharmonizált központi jogszabályokon 
alapul, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) céljából felülvizsgált.” hatályát  vesztette 
2008. január 1-jén, 

 
21/2007. (XI. 29.) Ökt rendelet A közterület használatáról és díjairól szóló rendelete hatályát vesztette 2008. 

május 31-én, 
 
5/2006. (II. 15.) ÖKT rendelet A luxusadó megállapítása alapját képező lakóingatlanok fajtái forgalmi 

értékhatárairól szóló rendelete 2008. május 31-én hatályát vesztette, 
 
17/2007. (XI. 29.) Ökt rendelet Az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló rendelete 2009. 

április 1-jén hatályát vesztette, 
 
39/2007. (XI.29.) Ökt rendelet A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézkedések 

kizárásáról szóló rendelete 2009. november 1-jén hatályát vesztette, 
 



13/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet A tagintézményi általános iskolai felvételi eljárásban „sajátos helyzet” 
meghatározásáról szóló rendelet 2010. január 1-jén hatályát vesztette, 

 
16/2009. (X. 30.) Ökt rendelet Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 2010. 

január 1-jén hatályát vetette, 
 
27/2007. (XI. 29.) Ökt rendelet A vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet 2011. január 1-jén hatályát 

veszti, 
 
30/2007. (XI. 29.) Ökt rendelet Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet 2010. december 31. napján hatályát 

veszti, 
 
22/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 

2010. december 31. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 

 


