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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2020.(VII.15.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

13.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Demecser Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2020.(I.7.) önkormányzati rendelet 26.§ 

(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottsági 

vélemények kikérésével az alábbiakat rendeli el:  

 

1.§ 

Hatályát veszti a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 22/2019.(XI.11.) 

önkormányzati rendelet. 

2.§ 

Hatályát veszti az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 3/2019.(I.22.) önkormányzati rendelet. 

 

3.§ 

Hatályát veszti a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 24/2018.(XI.20.) önkormányzati rendelet. 

 

4.§ 

Hatályát veszti a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 20/2018.(X.30.) 

önkormányzati rendelet 

5.§ 

Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaságról szóló 

22/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2015.(XII.15.) önkormányzati 

rendelet. 

6.§ 

Hatályát veszti a szociális földprogramról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. 

 

7.§ 

Hatályát veszti a piacról szóló 19/2012 (X.25.) rendelet módosításáról szóló 1/2015.(II.4.) 

önkormányzati rendelet.  

8.§ 

Hatályát veszti az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 16/2012. (IX.19.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet. 

 

9.§ 

Hatályát veszti a hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet 

módosításáról szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet. 
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10.§ 

Hatályát veszti a nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók által 

fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 5/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

24/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet. 

 

11.§ 

Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 18/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2012.(XI.20.) önkormányzati 

rendelet. 

 

12.§ 

Hatályát veszti a piacról szóló 19/2012.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

21/2012.(XI.20.) önkormányzati rendelet. 

 

13.§ 

Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2008. (XI.07) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 17/2012.(X.25.) önkormányzati rendelet. 

 

14.§ 

Hatályát veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, ill. a közüzemű csatornamű használatáért 

fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves 

ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 18/2008.(VIII.28.) rendelet 1 mellékletének 

hatályon kívül helyezéséről szóló 5/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelet. 

 

15.§ 

Hatályát veszti a nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók által 

fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 15/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelet. 

 

16.§ 

Hatályát veszti a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezéséről szóló 1/2011.(I.19.) önkormányzati rendelet. 

 

17.§ 

Hatályát veszti a Demecser Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetéséről szóló 

13/2010.(IX.14.), a 12/2010.(VIII.05) rendelettel módosított 5/2010.(II.19) rendelet módosításáról szóló 

18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet. 

 

18.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2009.évi költségvetéséről szóló 

10/2009.(VII.03), 12/2009.(VIII.11.), 15/2009.(XII.01.) rendeletekkel módosított 2/2009.(II.27) rendelet 

módosításáról szóló 6/2010.(III.09.) önkormányzati rendelet. 

 

19.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2008.(II.15.) rendeletének módosításáról szóló 3/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet. 
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20.§ 

Hatályát veszti a hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet 

módosításáról szóló 21/2009.(XII.29.) önkormányzati rendelet. 

 

21.§ 

Hatályát veszti a Demecser Város Önkormányzatának 2009.évi költségvetéséről szóló 

10/2009.(VII.03), 12/2009.(VIII.11.) rendeletekkel módosított 2/2009.(II.27) rendelet módosításáról 

szóló 15/2009.(XII.01.) önkormányzati rendelet. 

 

22.§ 

Hatályát veszti a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján önkormányzati 

rendeletek felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 14/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet. 

 

23.§ 

Hatályát veszti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat szabályairól szóló 

22/2005. (XI.24.) Ör. rendelet módosításáról szóló 13/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelet. 

 

24.§ 

Hatályát veszti a Demecser Város Önkormányzatának 2009.évi költségvetéséről szóló 

10/2009.(VII.03) rendelettel módosított 2/2009.(II.27) rendelet módosításáról szóló 12/2009.(VIII.11.) 

önkormányzati rendelet. 

 

25.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 2/2009.(II.27.) rendelet módosítására szóló 10/2009.(VII.03.) önkormányzati 

rendelet. 

 

26.§ 

Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.) Ör. rendelet 

módosításáról szóló 9/2009.(VI.19.) önkormányzati rendelet. 

 

27.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 5/2009.(IV.10) rendelet módosításáról szóló 8/2009.(V.26) önkormányzati 

rendelet. 

 

28.§ 

Hatályát veszti a 6/2008(II.18) költségvetési rendelet módosításáról szóló 3/2009.(II.27.) 

önkormányzati rendelet. 

 

29.§ 

Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról  szóló 21/2007.(XII.15) számú rendelet 

módosításáról szóló 34/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet. 
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30.§ 

Hatályát veszti a hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II.03.) rendelet 

módosításáról szóló 31/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet. 

 

31.§ 

Hatályát veszti a Demecser Város Önkormányzatának 2008.évi költségvetéséről szóló 

24/2008.(XI.28), 16/2008.(VIII.01.) és a 14/2008.(V.14) rendelettel módosított 6/2008.(II.18) rendelet 

módosításáról szóló 29/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet. 

 

32.§ 

Hatályát veszti Demecser város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 15/2005. 

(VII.29.) Ör. rendelet módosításáról szóló 27/2008.(XI.28.) önkormányzati rendelet. 

 

33.§ 

Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

4/2008.(II.15.) rendelettel módosított 32/2006.(XII.29.) rendelet módosításáról szóló 25/2008.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet. 

 

34.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 

16/2008.(VIII.01.) és a 14/2008.(V.14.) rendelettel módosított 6/2008.(II.18.) rendelet módosításáról 

szóló 24/2008.(XI.28.) önkormányzati rendelet. 

 

35.§ 

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások és az önkormányzati munkahelyi 

vendéglátás térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2008.(IV.18.) rendelet módosításáról szóló 

23/2008.(XI.07.) önkormányzati rendelet. 

 

36.§ 

Hatályát veszti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat szabályairól szóló 

22/2005.(IX.24.) Ör. rendelet módosításáról szóló 22/2008.(XI.07.) önkormányzati rendelet. 

 

37.§ 

Hatályát veszti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat szabályairól szóló 

22/2005.(IX.24.) Ör. rendelet módosításáról szóló 20/2008.(IX.16.) önkormányzati rendelet. 

 

38.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 14/2008.(V.14) 

rendelettel módosított 6/2008.(II.18) rendelet módosításáról szóló 16/2008.(VIII.01.) önkormányzati 

rendelet. 

 

39.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 8/2008.(IV.18) rendelet módosításáról szóló 15/2008.(VIII.01.) önkormányzati 

rendelet. 
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40.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 6/2008.(II.15.) rendelet módosításáról szóló 14/2008.(V.15.) önkormányzati 

rendelet. 

41.§ 

Hatályát veszti Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2007. (XI. 30.) rendelet 

módosításáról szóló 13/2008.(IV.18.) önkormányzati rendelet. 

 

42.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló, módosított 3/2007.(II.06) rendelet módosításáról szóló 7/2008.(III.06.) 

önkormányzati rendelet. 

43.§ 

Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2006. 

(XII. 29.) rendelet módosításáról szóló 4/2008.(II.15.) önkormányzati rendelet. 

 

44.§ 

Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 27/2006 (X.12.) rendelet 

módosításáról szóló 3/2008.(I.22.) önkormányzati rendelet. 

 

45.§ 

Hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 17/2004.(XI.19) rendelet módosításáról 

szóló 25/2007.(XII.20.) önkormányzati rendelet. 

 

46.§ 

Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2007.(V.18.) rendelet 

módosításáról szóló 18/2007.(XI.30.) önkormányzati rendelet. 

 

47.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló, módosított 3/2007.(II.06) rendelet módosításáról szóló 16/2007.(XI.15.) 

önkormányzati rendelet. 

48.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló, módosított 

3/2007.(II.06.) rendelet módosításáról szóló 14/2007.(VIII.10.) önkormányzati rendelet. 

 

49.§ 

Hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 8/2006.(II.24.) rendelet 

módosításáról szóló 11/2007.(V.18.) önkormányzati rendelet. 

 

50.§ 

Hatályát veszti a Demecser Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 

3/2007.(II.06.) rendelet módosításáról szóló 10/2007.(V.03.) önkormányzati rendelet. 
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51.§ 

Hatályát veszti Demecser város Önkormányzatának 2006.évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.03.) 

rendeletének módosításáról szóló 4/2007.(III.02.) önkormányzati rendelet. 

 

52.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló, módosított 1/2006.(II.03) rendelet módosításáról szóló 29/2006.(XII.01.) 

önkormányzati rendelet. 

53.§ 

Hatályát veszti a temetőkről és temetkezésről szóló 10/2005. (V.12.) Ör. rendelet módosításáról szóló 

28/2006.(XII.01.) önkormányzati rendelet. 

54.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

2/2006.(II.03.) rendelet módosításáról szóló 26/2006.(X.12.) önkormányzati rendelet. 

 

55.§ 

Hatályát veszti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat szabályairól szóló 

22/2005. (IX.24.) Ör. rendelet módosításáról szóló 25/2006.(IX.15.) önkormányzati rendelet. 

 

56.§ 

Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2006.(III.31.) Ör. rendelet 

módosításáról szóló 24/2006.(VII. 28) önkormányzati rendelet. 

 

57.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2006.évi költségvetéséről szóló, módosított 

1/2006.(II.03.) rendeletének módosításáról szóló 23/2006.(VII.28.) önkormányzati rendelet. 

 

58.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló, módosított 1/2006.(II.03) rendelet módosításáról szóló 22/2006.(V.25.) 

önkormányzati rendelet. 

59.§ 

Hatályát veszti a hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II.03.) rendelet 

módosításáról szóló 21/2006.(V.19.) önkormányzati rendelet. 

 

60.§ 

Hatályát veszti a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 18/2006.(V.19.) önkormányzati 

rendelet. 

61.§ 

Hatályát veszti a Demecser Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló, módosított 3/2005.(II.25.) rendelet módosításáról szóló 5/2006.(II.24.) 

önkormányzati rendelet. 
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62.§ 

Hatályát veszti a Demecser Város Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.25.) Ör 

módosításáról szóló 16/2005.(VIII.09.) önkormányzati rendelet. 

 

63.§ 

Hatályát veszti az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 36/2001.(XII.21.) 

Kt.sz. rendelet módosításáról szóló 13/2005.(VI.23.) önkormányzati rendelet. 

 

64.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.25.) ÖR 

módosításáról szóló 12/2005.(VI.23.) önkormányzati rendelet. 

 

65.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról szóló 7/2005.(III.24.) önkormányzati rendelet. 

 

66.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról szóló 4/2005.(III.09.) önkormányzati rendelet. 

 

67.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.24.) 

Ör. módosításáról szóló 23/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet. 

 

68.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2004.évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.24.) 

ÖR. módosításáról szóló 19/2004.(XI.19.) önkormányzati rendelet. 

 

69.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2004.évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.24.) 

ÖR. módosításáról szóló 19/2004.(XI.19.) önkormányzati rendelet. 

 

70.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetése végrehajtásának 

szabályairól szóló 6/2004.(II.24.) Ör módosításáról szóló 16/2004.(VII.28.) önkormányzati rendelet. 

 

71.§ 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 14/2003. (V.29.) Ör. rendelet módosításáról szóló 

15/2004.(VII. 28.) önkormányzati rendelet. 

 

72.§ 

Hatályát veszti az élelmezési nyersanyagköltség, valamint a térítési díjak meghatározásáról szóló 

16/2011.(VIII.28.) Kt rendelettel módosított 13/2001.(VII.31.) Kt, valamint a 23/2003.(XII.28.) Kt 

rendelet módosításáról szóló 5/2004.(II.05.) önkormányzati rendelet. 
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73.§ 

Hatályát veszti a 4/2003.(II.27.) többször módosított rendelet, amely Demecser Város 

Önkormányzatának 2003.évi költségvetésének végrehajtásának szabályairól szóló 3/2004.(II.05.) 

önkormányzati rendelet. 

 

74. §. 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 

    Rátkai Sándor sk.      Bötykös Katalin sk. 

                polgármester             jegyző 

 

 

 

A rendeletet 2020. július 15. napján kihirdettem. 

         Bötykös Katalin sk. 

jegyző  
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Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 13/2020.(VII.15.) 

önkormányzati rendelethez 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

 egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezethez 

 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi következményei nincsenek. 

 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségi következményei 

nincsenek. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet megalkotásával összhangba kerül az önkormányzati szabályozás rendszere a 

hatályos jogi környezettel. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

Nem releváns. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

A rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ában foglaltaknak 

megfelelően eljárva, az alábbiak szerint indokolom: 

 

A rendelet 1- 73.§-ához: Hatályon kvül helyező rendelkezést tartalmaz 

A rendelet 74.§-ához: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 

megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

 


