
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete 
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva egyes 
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Hatályát veszti:  

1. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 8/1993. (III.8.) Ör. számú 
rendelet módosításáról szóló 29/1995. (XII.8.) Ör. számú rendelet; 

2. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 7/1997. (IV.30.) Ör. számú rendelet 
módosításáról szóló 12/1997. (IX 20.) Ör. számú rendelet; 

3. az "Orosháza Városért" kitüntetés alapításáról szóló 9/1993. (III.08.) Ör. 
számú rendelet módosításáról szóló 11/1998. (VII.10.) Ör. számú 
rendelet; 

4. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 12/1997. (IX. 20.) Ör. számú 
rendelettel módosított 7/1997.(IV.30.) Ör. számú rendelet módosításáról 
szóló 12/1999. (X.05.) Ör. számú rendelet; 

5. az „Orosháza város Sportjáért” kitüntető díj alapításáról és 
adományozásáról szóló 13/1995. (IV.20.) Ör. számú rendelet 
módosításáról szóló 13/2001. (III.31.) Ör. számú rendelet; 

6. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 12/1997. (IX.20.) Ör. számú és a 
12/1999. (X.05.) Ör. számú rendeletekkel módosított 7/1997. (IV.30.) Ör. 
számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 6/2002. (V.03.) Ör. 
számú rendelet; 

7. az önkormányzati tervtanácsról és működésének rendjéről szóló 23/2001. 
(XI.27.) Ör. számú rendelet módosításáról szóló 24/2002. (XII.20.) Ör. 
számú rendelet;  

8. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló, 12/1997. (IX.20.) Ör. számú, 
12/1999. (X.05.) Ör. számú és a 6/2002. (V.03.) Ör. számú rendelettel 
módosított és kiegészített 7/1997. (IV.30.) Ör. számú rendelet 
módosításáról szóló 12/2003. (IV.30.) Ör. számú rendelet; 

9. a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 
12/2004. (VII.15.) Ör. számú rendelet módosításáról szóló 19/2004. 
(VII.15.) Ör. számú rendelet;
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10. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 29/2003. (XII.29.) Ör. számú 
rendelet módosításáról szóló 24/2004. (X.01.) Ör. számú rendelet; 

11. a helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X.11.) Ör. számú rendelet 
módosításáról szóló 8/2005. (IV.09.) Ör. számú rendelet; 

12. a helyi környezet védelméről szóló, a 8/2005. (IV.09.) Ör. számú 
rendelettel módosított 25/2004. (X.11.) Ör. számú rendelet módosításáról 
szóló 23/2005. (XI.10.) Ör. számú rendelet; 

13. az „ÉV TŰZOLTÓJA OROSHÁZÁN” kitüntető cím alapításáról szóló 
7/2006. (III.31.) Ör. számú rendelet; 

14. az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatokról szóló 15/2004. (IV.24.) 
Ör. számú rendelet módosításáról szóló 9/2006. (V.08.) Ör. számú 
rendelet; 

15. a magánerős útépítés támogatási rendszeréről, valamint az útépítési 
érdekeltségi hozzájárulásról szóló 6/2005. (IV.09.) Ör. számú rendelet 
módosításáról szóló 11/2006. (VI.06.) Ör. számú rendelet; 

16. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló, a 24/2004. (X.01.) Ör. számú, a 
29/2004. (XII.27.) Ör. számú és a 29/2005. (XII.23.) Ör. számú 
rendeletekkel módosított 29/2003. (XII.29.) Ör. számú rendelet 
módosításáról szóló 19/2006. (XII.15.) Ör. számú rendelet; 

17. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 16/2006. (IX.15.) 
Ör. számú rendelet módosításáról szóló 28/2006. (XII.27.) Ör. számú 
rendelet; 

18. a 28/2006. (XII.27.) Ör. számú rendelettel módosított az önkormányzati 
lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 
szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelete módosításáról 
szóló 16/2007. (XI.23.) számú rendelet; 

19. az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosításáról szóló 17/2007. 
(XI.23.) számú rendelet; 

20. a 28/2006. (XII.27.) Ör. számú rendelettel és a 16/2007. (XI.23.) számú 
rendelettel módosított, az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére 
és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. 
számú rendelete módosításáról szóló 1/2008. (I.31.) számú rendelet; 

21. egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 4/2008. 
(II.27.) számú rendelet; 

22. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet egyes 
rendelkezései végrehajtásának felfüggesztéséről szóló 16/2008. (VIII.29.) 
számú rendelet; 
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23. a 28/2006. (XII.27.) Ör. számú rendelettel, a 16/2007. (XI.23.) számú 
rendelettel és az 1/2008. (I.31.) számú rendelettel módosított, az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet 
módosításáról szóló 23/2008. (XII.09.) számú rendelet; 

24. a „DR. HAMPEL FERENC DÍJ OROSHÁZA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” 
kitüntető cím alapításáról szóló 28/2007. (XII.22.) számú rendelet 
módosításáról szóló 25/2008. (XII.09.) számú rendelet; 

25. a „THÉK ENDRE DÍJ OROSHÁZA GAZDASÁGÁÉRT” kitüntető cím 
alapításáról szóló 5/2008. (II.27.) számú rendelet módosításáról szóló 
26/2008. (XII.09.) számú rendelet; 

26. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló, a 24/2004. (X.01.) Ö.r. számú, a 
19/2006. (XII.15.) Ö.r. számú és a 22/2007. (XII.22.) számú rendeletekkel 
módosított 29/2003. (XII.29.) Ö.r. számú rendelet módosításáról szóló 
29/2008. (XII.20.) számú rendelet; 

27. a „DR. HAMPEL FERENC DÍJ OROSHÁZA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” 
kitüntető cím alapításáról szóló, a 25/2008. (XII.09.) számú rendelettel 
módosított 28/2007. (XII.22.) számú rendelet módosításáról szóló 3/2009. 
(II.23.) számú rendelet; 

28. a lakóingatlan-fajtáknak a luxusadó megállapítása során alkalmazandó 
települési átlagértékeiről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 5/2009. (III.17.) számú rendelet; 

29. a helyi környezet védelméről szóló a 8/2005.(IV.09.) Ör. számú és a 
23/2005. (XI.10.) Ör. számú rendelettel módosított 25/2004. (X.11.) Ör. 
számú rendelet módosításáról szóló 10/2009. (IV.16.) számú rendelet; 

30. a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2008. (VIII.04.) számú rendelet 
módosításáról szóló 17/2009. (IX.10.) számú rendelet; 

31. az egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő 
ellátásáról szóló 18/2009. (IX.10.) számú rendelet; 

32. az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló 21/2009. (X.12.) számú rendelet; 

33. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló, a 24/2004. (X.01.) Ör. számú, a 
19/2006. (XII.15.) Ör. számú, a 29/2008. (XII.20.) számú és a 18/2009. 
(IX.10.) számú rendeletekkel módosított 29/2003. (XII.29.) Ör. számú 
rendelet módosításáról szóló 24/2009. (XII.07.) számú rendelet; 

34. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról szóló a 28/2006. (XII.27.) Ör. számú rendelettel, a 
16/2007. (XI.23.) számú rendelettel, az 1/2008. (I.31.) számú rendelettel, a 
23/2008. (XII.09.) számú rendelettel, és a 18/2009. (IX.10.) számú 
rendelettel módosított 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosításáról 
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szóló 31/2009. (XII.19.) számú rendelet; 

35. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.08.) számú 
rendelet; 

36. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2010. 
(VI.15.) önkormányzati rendelet; 

37. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló, a 24/2004. (X.01.) Ör. számú, a 
19/2006.(XII.15.) Ör. számú, a 29/2008. (XII.20.) számú, a 18/2009. 
(IX.10.) számú és a 24/2009. (XII.07.) számú rendeletekkel módosított 
29/2003. (XII.29.) Ö.r. számú rendelet módosításáról szóló 
12/2010.(VIII.30.) önkormányzati rendelet; 

38. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 
13/2010.(IX.20.) önkormányzati rendelet; 

39. az egyes rendeleteknek közszolgáltatások ellátására vonatkozó 
kizárólagos jogok biztosításával összefüggő módosításáról szóló 17/2010. 
(X.28.) önkormányzati rendelet; 

40. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról szóló, a 28/2006. (XII.27.) Ör. számú rendelettel, a 
16/2007. (XI.23.) számú rendelettel, az 1/2008. (I.31.) számú rendelettel, a 
23/2008. (XII.09.) számú rendelettel, a 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel 
és a 31/2009. (XII.19.) számú rendelettel módosított 16/2006. (IX.15.) Ör. 
számú rendelet módosításáról szóló 21/2010. (XII.20.) önkormányzati 
rendelet; 

41. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 
22/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet; 

42. az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2010. (X.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2011. (II.08.) 
önkormányzati rendelet; 

43. Orosháza város jelképeiről, azok használatáról szóló 14/2007. (IX.28.) Ör. 
sz. rendelet módosításáról szóló 3/2011. (II.08.) önkormányzati rendelet; 

44. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.07.) 
önkormányzati rendelet; 

45. Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 15/2010. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
6/2011. (III.23.) önkormányzati rendelet; 

46. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, a 9/2010. (VI.15.) 
önkormányzati rendelettel, a 13/2010. (IX.20.) önkormányzati rendelettel 
és a 22/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2010. 
(II.08.) számú rendelet módosításáról szóló 8/2011. (IV.21.) 
önkormányzati rendelet; 
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47. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
9/2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelet; 

48. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, 5/2011 (II.07.) számú 
rendelet módosításáról szóló 14/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelet; 

49. Orosháza város jelképeiről, azok használatáról szóló a 18/2009. (IX.10.) 
számú rendelettel és a 3/2011. (II.08.) önkormányzati rendelettel 
módosított 14/2007. (IX.28.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló 15/2011. 
(IX.21.) önkormányzati rendelet; 

50. az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
felújításának támogatásáról szóló 3/2008. (II.27.) Ör. sz. rendelet 
módosításáról szóló 19/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelet; 

51. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, 14/2011. (VI.28.) 
önkormányzati rendelettel módosított 5/2011. (II.07.) számú rendelet 
módosításáról szóló 20/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelet; 

52. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, 20/2011. (IX.21.) és 
14/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 5/2011 (II.07) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2011. (X.24.) 
önkormányzati rendelet; 

53. a DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL szóló, a 29/1995. (XII.8.) 
Ör. számú rendelettel módosított 8/1993. (III.8.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 27/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelet; 

54. az “OROSHÁZA VÁROSÉRT” kitüntetés alapításáról szóló, a 11/1998. 
(VII.10.) Ör. számú rendelettel módosított 9/1993. (III.8.) Ör. számú 
rendelet módosításáról szóló 28/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelet; 

55. az “Orosháza város Sportjáért” kitüntető díj alapításáról és 
adományozásáról szóló, a 13/2001. (III.31.) Ör. számú rendelettel 
módosított 13/1995. (IV.20.) Ör. rendelet módosításáról szóló 29/2011. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet; 

56. az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló, a 9/2006. (V.08.) 
Ör. számú rendelettel, a 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel és a 17/2010. 
(X.28.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2004. (IV.24.) számú 
rendelet módosításáról szóló 30/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelet; 

57. a közművelődésről szóló 11/2010. (VII. 07.) számú rendelet módosításáról 
szóló 31/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelet; 

58. az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 28/2003. 
(XII.29.) Ör. számú rendelet módosításáról szóló 33/2011. (XII.23.) 
önkormányzati rendelet; 

59. a 18/2009. (IX.10.) számú és a 19/2010. (XII.20.) számú rendeletekkel 
módosított, a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 1/2009.(I.26.) számú rendelet módosításáról szóló 
34/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet; 
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60. a temetőkről és a temetkezésről szóló, a 17/2009. (IX.10.) számú 
rendelettel módosított 14/2008. (VIII.04.) számú rendelet módosításáról 
szóló 35/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet; 

61. a helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 36/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet; 

62. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatás igénybevételéről szóló, a 24/2004. (X.01.) Ör. számú, a 
19/2006.(XII.15.) Ör. számú, a 29/2008. (XII.20.) számú, a 18/2009. 
(IX.10.) számú, a 24/2009. (XII.07.) számú és a 12/2010. (VIII.30.) 
önkormányzati rendeletekkel módosított 29/2003. (XII.29.) Ör. számú 
rendelet módosításáról szóló 38/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet; 

63. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról szóló, a 28/2006. (XII.27.) Ör. számú rendelettel, a 
16/2007. (XI.23.) számú rendelettel, az 1/2008. (I.31.) számú rendelettel, a 
23/2008. (XII.09.) számú rendelettel, a 18/2009. (IX.10.) számú 
rendelettel, a 31/2009. (XII.19.) számú rendelettel és a 21/2010. (XII.20.) 
önkormányzati rendelettel módosított 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet 
módosításáról szóló 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet; 

64. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, 14/2011. (VI.28.), 
20/2011. (IX.21.) és a 25/2011. (X.24.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított 5/2011. (II.07.) számú rendelet módosításáról szóló 40/2011. 
(XII.23.) önkormányzati rendelet; 

65. Orosháza város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2011. (V.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2012. (I.13.) 
önkormányzati rendelet; 

66. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 16/2011. (IX.21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2012. (II.06.) 
önkormányzati rendelet; 

67. a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 5/2012. (II.06.) önkormányzati rendelet; 

68. a szociális szolgáltatásokról szóló, 5/2012. (II.06.) önkormányzati 
rendelettel módosított 7/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 8/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet; 

69. az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 22/2011. (X.24.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 9/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet; 

70. a rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem 
minősülő személyek együttműködési kötelezettségéről szóló 23/2011. 
(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2012. (III.28.) 
önkormányzati rendelet; 

71. a gyermekek ellátásáról szóló 17/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 11/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet; 
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72. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 14/2011. (VI.28.), 
20/2011. (IX.21.), 25/2011. (X.24.) és a 40/2011. (XII.23.) önkormányzati 
rendeletekkel módosított 5/2011 (II.07.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 12/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet; 

73. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2012. (IV.24.) 
önkormányzati rendelet; 

74. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 14/2011. (VI.28.), a 
20/2011. (IX.21.), a 25/2011. (X.24.), a 40/2011. (XII.23.) és a 12/2012. 
(III.28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 5/2011. (II.07.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2012. (IV.24.) 
önkormányzati rendelet; 

75. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, 
a 17/2007. (XI.23.) számú és a 18/2009. (IX.10.) számú rendeletekkel 
módosított 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosításáról szóló 
17/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet; 

76. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, a 14/2012. (IV.24.) 
önkormányzati rendelettel módosított 6/2012 (II.06.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet; 

77. a szociális szolgáltatásokról szóló, 8/2012. (III.28.) önkormányzati 
rendelettel és 5/2012. (II.06.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2011. 
(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2012. (VIII.28.) 
önkormányzati rendelet; 

78. a talajterhelési díjról szóló 37/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 21/2012. (VIII.28.) önkormányzati rendelet; 

79. az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról szóló, a 28/2006. (XII.27.) Ör. számú rendelettel, a 
16/2007. (XI.23.) számú rendelettel, az 1/2008. (I.31.) számú rendelettel, a 
23/2008. (XII.09.) számú rendelettel, a 18/2009. (IX.10.) számú 
rendelettel, a 31/2009. (XII.19.) számú rendelettel, a 21/2010. (XII.20.) 
önkormányzati rendelettel és a 39/2011. (XII.23.) önkormányzati 
rendelettel módosított 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosításáról 
szóló 22/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet; 

80. a helyi környezet védelméről szóló, a 8/2005. (IV.09.) Ör. számú, a 
23/2005. (XI.10.) Ör. számú, a 10/2009. (IV.16.) számú rendelettel, a 
11/2009. (V.14.) számú rendelettel, a 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, 
a 17/2010. (X.28.) önkormányzati rendelettel és a 13/2012. (IV.24.) 
önkormányzati rendelettel módosított 25/2004. (X.11.) Ör. számú rendelet 
módosításáról szóló 23/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet; 

81. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, a 19/2012. (VI.28.) 
önkormányzati rendelettel és a 14/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelettel 
módosított 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
24/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet; 
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82. Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló a 6/2011. (III.23.) önkormányzati rendelettel, a 11/2011.(V.30.) 
önkormányzati rendelettel és a 29/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelettel 
módosított 15/2010. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
25/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet; 

83. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, 
a 17/2007. (XI.23.) számú és a 18/2009. (IX.10.) számú, a 
17/2012.(VI.28.) számú és a 24/2012. (IX.27.) számú rendeletekkel 
módosított 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet módosításáról szóló 
26/2012. (X.27.) önkormányzati rendelet. 

 
 
2. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  
 
 
 
 

( Dr. Dancsó József ) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária ) 
polgármester címzetes főjegyző 

 
 
 

Kihirdetve: 2012. december 01-én. 

 
 
 
 

 ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária ) 
 címzetes főjegyző 

 


