
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelete 

önkormányzati rendeleteket korábban módosító rendeletek  

hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. tv. 13. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének 

megfelelően a következők szerint rendelkezik: 

 

1. § 

 

A jelen rendelet hatálybalépésével a következő – más önkormányzati rendeleteket korábban 

módosító illetve hatályon kívül helyező – rendeletek hatályukat vesztik: 

 

a) A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 12/1998. (VII. 

6.) önkormányzati rendeletet módosító 6/2010. (XI. 3.) önkormányzati rendelet; 

 

b) Az önkormányzati forrásokból megvalósuló útépítéshez és közműfejlesztésekhez 

igényelt hozzájárulásról szóló 14/1998. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 14/2005. (IXC. 7.) önkormányzati rendelet;  

 

c) Az összevont rendezési terv szabályozási előírásairól szóló 24/1995. (XII. 27.) Kt. 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2002. (VII. 31.) önkormányzati rendelet; 

 

d) Az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 8/2004. (VII. 5.) rendeletet módosító 

13/2004. (IX. 8.) önkormányzati rendelet;  

 

e)  A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/2006. (VII. 12.) rendeletet 

módosító 3/2007. (II. 7.) önkormányzati rendelet; 

 

f) Nagycenk község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2003. 

(VII. 14.) rendeletet módosító 5/2008. (IV. 9.) önkormányzati rendelet;   

 

g) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 11/2006. (V. 3.) 

rendeletet módosító 7/2008. (VI. 4.) önkormányzati rendelet;  

 

h) A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 23/2007. (XI. 25.) rendeletet 

módosító 7/2009. (VII. 1.) önkormányzati rendelet és 11/2011. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet; 

 

i) Az étkezési nyersanyagnormákról és az intézményi térítési díjakról szóló 9/2006. (IV. 

5.) rendeletet módosító 3/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelet; 

 

j) A köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a 

szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 10/2008. (IX.10.) Kt rendelet 

módosításáról szóló 3/2009. (IV. 1.) önkormányzati rendelet; 
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k) A lakások után fizetendő térítési díjak mértékéről szóló 4/2009. (IV.01.) számú 

rendelet módosításáról szóló 4/2011 (III. 9.) önkormányzati rendelet; 

 

l) A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő 

díjak mértékéről szóló 8/2011. (V.4.) rendelet módosításáról szóló 11/2011. (IX.10.) 

önkormányzati rendelet. 

 

2.  

 

E rendelet 2012. július 4-én lép hatályba, és 2012. július 5-én hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

Csorba János      Percze Szilvia 

polgármester                                  jegyző  

 

 

 

 


