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Gégény Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

11/2012.(V.31.) 

önkormányzati rendelete 

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1.§ tekintetében az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében, a 2.§ tekintetében a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

24.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 3. §. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 237.§-ában, a 4.§ tekintetében a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, az 5.§ tekintetében a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 93.§(2) bekezdésében, a 6.§ 

tekintetében  az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6.§ 

(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az 1-4.§ és 6.§ tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22.§(1) bekezdés 

a) és d) pontjaiban, az 5.§ tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8.§(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

Hatályát veszti az ivóvízbekötések támogatása érdekében kamatmentes kölcsön biztosításáról 

szóló 13/1995. (XI.06.) rendelet. 

 

2.§ 

Hatályát veszti a fák védetté nyilvánításáról szóló 9/1998. (IX.11.) rendelet. 

 

3.§ 

Hatályát veszti a köztisztviselők juttatásairól szóló 10/2001.(X.30.) rendelet. 

 

4.§ 

Hatályát veszti a szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatásáról szóló 7/2009. (V.20.) 

rendelet. 

 

5.§ 

(1) Hatályát veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a 

díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi 

szabályairól szóló 12/2009.(XII.01.) önkormányzati rendelet. 

(2) Hatályát veszti a veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a 

közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak 

megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 12/2009.(XII.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 15/2010.(XII.18.) önkormányzati rendelet. 

(3) Hatályát veszti 15/2010.(XII.18.) a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg 

a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak 

megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 12/2009.(XII.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 11/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet. 

 

6.§ 

Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 7/2001.(VII.6.) rendelet. 
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7.§ 

Ez a rendelet 2012. június 1-én lép hatályba. 

 

 

     Zakor Ildikó                     Balázsné Keller Olga    

        polgármester             jegyző 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2012. május 31. 

 

 

Gégény, 2012. május 31.     Balázsné Keller Olga 

         jegyző 

 

 


