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3 .  N a p i r e n d  
E LŐT E R J E S Z T É S  

egyes helyi rendeletek hatályon kívül helyezése 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének egyes hatályban lévő helyi rendeleteinek 
hatályon kívül helyezése javasolt az alábbi indokok alapján. 
 

a) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995. (III.29.) 
sz. rendeletének módosításáról szóló 11/1995. (VII.20.) sz. Kvt. rendelet 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 2/1999. (II.26.) Önk.rendelet (mely 2008.01.01-től hatálytalan) hatályon 
kívül helyezte az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/1995. (III.29.) sz. rendeletet, viszont az 5/1995. (III.29.) rendeletet módosító 11/1995. 
(VII.20.) hatályon kívül helyezése nem történt meg. Tekintettel arra, hogy az alaprendelet 
hatálytalan, az alaprendeletet módosító rendeletet is hatályon kívül kell helyezni. 

 
b) A háztartási tüzelőolaj felhasználás lakossági támogatásáról szóló 13/1995. (XI.03.) rendelet, 

valamint a háztartási tüzelőolaj felhasználás lakossági támogatásáról szóló13/1995. (XI.03.) 
Önk.rendelet módosításáról szóló 18/1995. (XII.22.) rendelet 

A helyi rendeletben megállapított szabályok nem kerülnek alkalmazásra, ezért szükségtelen a 
rendelet hatályban tartása.  
 

c) A főállású munkaviszonyban álló polgármester részére biztosított ruházati hozzájárulásról 
szóló 5/1999. (VI.18.) Önk. rendelet 

A helyi rendeletben megállapított szabályok nem kerülnek alkalmazásra, ezért szükségtelen a 
rendelet hatályban tartása.  
 

d) A szociális ellátások rendjéről szóló 8/2004. (VII.20.) rendelet módosításáról szóló 10/2005. 
(X.06.) számú rendelet 

A szociális ellátások rendjéről szóló 5/2006. (VII.25.) helyi rendelet hatályon kívül helyezte a 
szociális ellátások rendjéről szóló 8/2004. (VII.20.) számú rendeletet, viszont az e rendeletet 
módosító 10/2005. (X.06.) rendelet hatályon kívül helyezése nem történt meg. Tekintettel arra, 
hogy az alaprendelet hatálytalan, az alaprendeletet módosító rendeletet is hatályon kívül kell 
helyezni. 
 

e) helyi rendeletek módosításáról szóló 3/2009. (II.16.) rendelet 

A rendelet által elrendelt módosító szabályozás beépült az eredeti, módosított helyi 
rendeletekbe, így e módosító rendelkezés hatályban tartása nem szükséges. 

 
f) egyes helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2009. (III.19.) rendelet 

A rendelet által elrendelt rendeletek a rendelet hatályba lépésével hatályon kívül helyezésre 
kerültek, így e módosító rendelkezés további hatályban tartása nem szükséges. 

 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján döntést hozni, illetve a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Tolmács, 2009. október 22. 
 Tisztelettel: 
  
 Torma Andrea 
 körjegyző 


