
12/1997. (VI.10.) 
 

számú rendelet 
 
 

az egyes önkormányzati rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről 

 
 
A rendelet szövegét lásd a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 

 
 

12/1997. (VI.10.) számú  
 

rendelet 
 

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről 

 
A jogszabály szerkesztésről szóló 12/1987. (XII.29.) IM rendelet 9. §-a alapján Arló 
Nagyközség Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 

A helyi rendeletek hatályosulását felülvizsgálva az 1. sz. mellékletben felsorolt 
rendeleteket hatályon kívül helyezi. 
 

2. §. 
 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Zsigrai Árpád sk.                   Elekné Almási Ibolya sk. 
polgármester                         jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
1997. június 10. 
 
 
Kovácsné Dorkó Andrea 
főelőadó 

 



Az önkormányzati rendeletek  
hatályon kívül helyezéséről szóló  
12/1997. (VI.10.) számú  rendelet  

1. sz. melléklete 
 

Hatályon kívül helyezendő rendeletek: 
 

Rendelet száma Rendelet tárgya 
 

2/1991. (III.22.) 1991. évi pénzügyi tervről 
 

10/1991. (VI.28) az 1990. évi zárszámadásról, a pénzalap 
felhasználásról 
 

13/1991. (VIII.30.) Az 1991. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
2/1991. számú rendelet módosításáról, valamint 
az 1991. I. félévi pénzalap felhasználásról 
 

16/1991. (IX.30.)  Az egyes pénzügyi rendeletek módosításáról 
 

17/191. (X.25.)  Az egyes pénzügyi rendeletek módosításáról 
 

20/1991. (XII.19.) Az 1991. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
2/1991. sz. rendelet módosításáról 
 

2/1992. (III.27.) Az 1991. évi zárszámadásról, az évi pénzalap 
felhasználásról 
 

3/1992. (III.27.)  Az 1992. évi pénzügyi terv elfogadásáról 
 

9/1992. (V.29.) A megemelt lakáscélú hitelkamatok támogatásáról 
 

11/1192. (VI.29.) Az 1992. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
3/1992. (III.27.) számú rendelet módosításáról 
 

12/1992. (IX.24.)  Az 1992. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
módosított 3/1992. (III.27.) számú rendelet 
módosításáról 
 

14/1992. (XI.27.)  Az 1992. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
többször módosított 3/1992. (III.27.) sz. rendelet 
módosításáról 
 

2/1993. (II.26.) Az 1993. évi pénzügyi terv elfogadásáról 
 

4/1993. (III.26.)  Az 1992. évi pénzalap felhasználásról, 



zárszámadásról 
 

7/1993. (V.28.) Az 1993. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
2/1993. (II.26.) számú rendelet módosításáról 
 

8/1993. (VIII.27.) Az 1993. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
2/1993. (II.26.) számú rendelet módosításáról 
 

2/1994. (II.25.) Az 1994. évi pénzügyi terv elfogadásáról 
 

8/1994. (III.25.) Az 1993. évi pénzalap felhasználásról, a 
zárszámadásról 
 

10/1994. (VIII.8.) Az 1994. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
2/1994. (II.25.) számú rendelet módosításáról 
 

13/1994. (XI.25.) Az 1994. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
2/1994. (II.25.) számú rendelet módosításáról 
 

14/1994. (XII.22.) Az 1994. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
2/1994. (II.25.) számú rendelet módosításáról 
 

4/1995. (III.2.) Az 1994. évi pénzalap felhasználásról, a 
zárszámadásról 
 

5/1995. (III.2.) A lakossági közkifolyókon történő vízfogyasztásról 
és a bérlakás víz- és csatornadíjáról szóló 4/1994. 
(II.25.) számú rendelet módosítása 
 

6/1995. (III.2.) Az 1995. évi pénzügyi terv elfogadásáról 
 

9/1995. (VI.15.) Az 1995. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
6/1995. (III.2.) számú rendelet módosítása 
 

14/1995. (XII.21.) Az 1995. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
6/1995. (III.2.) számú rendelet módosítása 
 

17/1995. (XII.21.) Az 1995. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
6/1995. (III.2.) számú rendelet módosítása 
 

1/1996. (I.17.) A lakossági közkifolyón történő vízfogyasztásról, a 
bérlakások víz- és csatornadíjáról szóló 
módosított 4/1994. (II.25.) sz. rendelet módosítása 
 

4/1996. (III.4.) Az 1995. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
6/1995. (III.2.) számú rendelet módosítása 
 

5/1996. (III.4.) Az 1995. évi pénzalap felhasználásról, 
zárszámadásról 



 

6/1996. (III.4.)  Az 1996. évi pénzügyi terv elfogadásáról 
 

13/1996. (IV.12.) Az 1996. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
6/1996. (III.4.) számú rendelet módosításáról 
 

20/1996. (XI.5.) Az 1996. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
6/1996. (III.4.) számú rendelet módosításáról 
 

1/1997. (II.10.) Az 1996. évi pénzügyi terv elfogadásáról szóló 
6/1996. (III.4.) számú rendelet módosításáról 

 
 


