MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2003.(XII.3.) Ök. rendelete
az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az egyes
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről az alábbiak szerint
rendelkezik:
1. §.
A rendelet kihirdetésével egyidejűleg az alábbi rendeletek hatályukat vesztik:
(1) 1996. év:
a) 4/1996.(III.13.) Ök. rendelet az 1996. évi költségvetésről és az ezt módosító:
12/1996. (VII.31.) Ök. rendelet,
15/1996. (VIII.28.) Ök. rendelet,
17/1996. (XI.27.) Ök. rendelet;
b) 8/1996. (IV.3.) Ök. rendelet az 1995. évi költségvetés végrehajtásáról.
c) 18/1996. (XII.14.) Ök. rendelet a gépjárműadóról.
(2) 1997. év:
a) 3/1997.(III.5.) Ök. rendelet az 1997. évi költségvetésről és az ezt módosító:
8/1997. (IX.24.) Ök. rendelet,
12/1997. (XI.26.) Ök. rendelet;
b) 4/1997. (III.26.) Ök. rendelet az 1996. évi költségvetési beszámolóról ;
(3) 1998. év:
a) 3/1998.(III.4.) Ök. rendelet az 1998. évi költségvetésről és az ezt módosító:
8/1998. (IV.1.) Ök. rendelet,
13/1998.(VII.29.) Ök. rendelet,
14/1998. (IX.16.) Ök. rendelet,
17/1998. (XII.16.) Ök. rendelet;
b) 7/1998.(III.25.) Ök. rendelet a piacról és vásárról szóló 12/1995.(VII.5.) Ök.
r. módosításáról;
c) 9/1998. (IV.1.) Ök. rendelet az 1997. évi költségvetés végrehajtásáról.
d) 11/1998.(VII.17.) az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott
ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés, valamint a szippantott
kommunális szennyvíz szállítás, tisztítás és kezelés legmagasabb hatósági
díjáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1998.(III.25.) Ök. rendelet
módosításáról.

(4) 1999. év:
a) 2/1999.(III.7.) Ök. rendelet az 1999. évi költségvetésről és az ezt módosító:
13/1999. (V.19.) Ök. rendelet,
18/1999. (IX.1.) Ök. rendelet,
21/1999.(XII.1.) Ök. rendelet,
b) az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint
az
önkormányzati
tulajdonú
víziközmű
által
biztosított
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés, valamint a szippantott
kommunális szennyvíz szállítás, tisztítás és kezelés legmagasabb
hatósági díjáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló
4/1998.(III.25.) Ök. rendelet módosításáról rendelkező 3/1999.(III.17.)
Ök. rendelet 1. §-a, valamint a 27/1999.(XII.15.) Ök. rendelet;
c) a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 18/1993.
(XII. 21.) Ök. rendeletet módosító 8/1999. (III.31.) Ök rendelet és a
23/1999.(XII.15.) Ök. rendelet;
d) piacról és vásárról szóló 12/1995.(VII.5.) Ök. r. módosításáról
rendelkező 9/1999. (III.31.) Ök. rendelet és a 22/1999. (XII.15.) Ök.
rendelet;
e) 14/1999. (IV.14.) Ök. rendelet az 1998. évi költségvetés
végrehajtásáról;
2.§
Az alábbi rendeletek 2003. december 31-én hatályukat vesztik:
A gépjárműadóról szóló 13/1997.(XI.26.) Ök. rendelet, valamint az ezt
módosító 25/1999. (XII.15.) Ök. rendelet, a 26/2000. (XI.29.) Ök. rendelet, és
a 25/2002. (XI.27.) Ök. rendelet.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Medgyesegyháza, 2003. november 27.

Nagy Béla
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

Záradék: a rendelet 2003. december 3-án kihirdetve.
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jegyző

