
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 
26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
14/2018. (VI. 28.)  

 
önkormányzati rendelete  

 
 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
1. § Hatályukat vesztik a rendelet mellékletében felsorolt jogszabályok, valamint a 
megjelölt jogszabályok meghatározott rendelkezései. 
 
 
2. § Ez a rendelet 2018. június 28. napján lép hatályba, azzal, hogy a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
  Szőkéné Vadon Edit sk.    Lipták József sk. 
      polgármester                  jegyző  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Záradék: 

 

Ezen rendelet 2018. június 28. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2018. június 28. 

 

           Lipták József sk. 

              jegyző 
 
 

 
 

  



Melléklet az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 
14/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez. 
 
 

Hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek, rendelkezések 
 

2014. év 
 

- Nyírmeggyes Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 7/2014. 
(VIII. 01.), önkormányzati rendelet;                                       

- Nyírmeggyes Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
módosításáról szóló 8/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelet;                                       

 
2015. év 

 
- az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 3/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet;                                       

- az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 14/2015. (VIII. 28.) 
önkormányzati rendelet;                                      
 

2016. év 
 

- az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 2/2016. (II. 17.) 
önkormányzati rendelet; 

- az önkormányzati jelképekről, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseinek módosításáról rendelkező 5/2016. (III. 18.) önkormányzati 
rendelet 15. §-a; 

- a helyi családi támogatásról, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet ezzel összefüggő 
módosításáról rendelkező 14/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 19. §-a; 

- a közterületek használatának helyi szabályairól, valamint az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet ezzel 
összefüggő hatáskör átruházási rendelkezéseinek módosításáról rendelkező 
24/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 23. §-a;  

- az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 26/2016. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet;  
                                                                        

2017. év 
 

- az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 9/2017. (VIII. 31.) 
önkormányzati rendelet; 



- az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 18/2017. (IX. 28.) 
önkormányzati rendelet; 

- a köztisztviselőkre vonatkozó helyi szabályok megállapításáról, valamint azzal 
kapcsolatban egyéb önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 20/2017. 
(IX. 28.) önkormányzati rendelet 13., 14. és 15. §-a; 

                                                                                                            
2018. év 

 
- az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 2/2018. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet; 

- a tanyagondnoki szolgálatról, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet ezzel összefüggő 
hatáskör átruházási rendelkezéseinek módosításáról rendelkező 5/2018. (III. 
28.) 17. és 18. §-a; 

- a közcsatornához történő utólagos csatlakozás feltételeiről, valamint az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet ezzel összefüggő hatáskör átruházási rendelkezéseinek 
módosításáról rendelkező 6/2018. (III. 28.) 19. §-a; 

- a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (V. 31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 7/2018. (III. 28.) 
önkormányzati rendelet; 

- az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 9/2018. (III. 28.) 
önkormányzati rendelet. 

 
------------------------------------------------ 

 
  



  


