
KIVONAT 

a 2012. május 31-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2012. (VI.04.) önkormányzati rendelete 

 

a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

 

1. § Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 11/2006. (X.01.) önkormányzati rendelet 

11.§ (3) bekezdése, 22.§-a, 23.§ (1) bekezdése.  

 

2. §  Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 11/2006.(X.01.) önkormányzati rendeletet 

módosító 15/2007.(V.17.) önkormányzati rendelet. 

3. § Hatályát veszti a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról a plakátok, hirdetések, 

falragaszok elhelyezéséről, valamint a zöldterületek használatáról szóló 

12/2006.(X.01.) önkormányzati rendelet 20. §-a. 

4. § Hatályát veszti a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról a plakátok, hirdetések, 

falragaszok elhelyezéséről, valamint a zöldterületek használatáról szóló 12/2006. 

(X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2007. (VII..04.) 

önkormányzati rendelet 2. §-a. 

 

5. § Hatályát veszti a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2005.(X.21.) 

önkormányzati rendelet 41. §-a. 

 

6. § Hatályát veszti a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2005.(X.21.) 

számú rendelet módosításáról szóló 14/2006. (X.01.) önkormányzati rendelet 3. §-a. 

 

7. § Hatályát veszti a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2005.(X.21.) 

számú rendelet módosításáról szóló 13/2009. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 1.§-a. 

 

8. § Hatályát veszti a közterületen történő alkoholfogyasztás szabályairól szóló 

17/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet. 

9. § Hatályát veszti a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 

13/2006. (IX.21.) önkormányzati rendelet 3.§(10) bekezdése, 6.§(6) bekezdése, 11.§ 

(4) bekezdése, 14. § (2) bekezdése, 15.§(5) bekezdése, 18.§-a, 20. §-a. 

 

 



10.§ Hatályát veszti a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 

5/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 12.§-a. 

 

11.§  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 

 

Boldog István       Dr. Gaszparjan Karen  

polgármester       jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. június  hó 01. napján. 

 

 

         Dr. Gaszparjan Karen 

           jegyző 

 

 

 

 

 

 


