
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2022. (XII. 2.) 

rendelete 
 

 
A végrehajtott és további joghatás kiváltására nem alkalmas rendeletek 

hatályon kívül helyezéséről 
 
 
 

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) h) 
pontjában, és a Magyarország önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában 
kapott felhatalmazásával élve a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Dh. Kt.) 
2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 
szóló 3/2005. (III. 1.) számú rendeletét, valamint az ezt módosító következő rendeleteket: 

- 11/2005. (VI. 28.) 
- 17/2005. (X. 25.) 
- 2/2006. (II. 28.). 

 

2. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2004. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2005. (IV. 26.) számú rendeletét. 

 
3. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2006. évi 

költségvetéséről szóló 3/2006. (II. 28.) számú rendeletét, valamint az ezt módosító következő 
rendeleteket: 

- 9/2006. (VI. 26.) 
- 13/2006. (IX. 12.) 
- 16/2006. (XI. 14.) 

 
4. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2005. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2006. (IV. 25.) számú rendeletét. 
 
5. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2007. évi 

költségvetéséről szóló 4/2007. (II. 27.) számú rendeletét, valamint az ezt módosító következő 
rendeleteket: 

- 9/2007. (VI. 26.) 
- 13/2007. (IX. 25.) 
- 16/2007. (XI. 27.) 

 
6. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2006. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2007. (IV. 24.) számú rendeletét. 
 
7. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2008. évi 

költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 26.) számú rendeletét, valamint az ezt módosító következő 
rendeleteket: 

- 15/2008. (VII. 1.) 
- 20/2008. (IX. 30.) 
- 25/2008. (XI. 25.) 
- 2/2009. (II. 24.) 
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8. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2007. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2008. (IV. 29.) számú rendeletét. 

 
9. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 24.) számú rendeletét, valamint az ezt módosító következő 
rendeleteket: 

- 10/2009. (VI. 30.) 
- 16/2009. (XII. 1.) 
- 1/2010. (II. 23.) 

 
10. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2008. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2009. (V. 26.) számú rendeletét. 
 
11. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 23.) számú rendeletét, valamint az ezt módosító következő 
rendeleteket: 

- 9/2010. (VI. 29.) 
- 11/2010. (IX. 28.) 
- 14/2010. (XII. 14.) 
- 3/2011. (III. 1.) 

 
12. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2010. (IV. 27.) számú rendeletét. 
 
13. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló 5/2011. (III. 1.) számú rendeletét, valamint az ezt módosító következő 
rendeleteket: 

- 12/2011. (VI. 28.) 
- 14/2011. (IX. 27.) 
- 17/2011. (XI. 29.) 
- 3/2012. (II. 28.) 

 
14. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2011. (IV. 27.) számú rendeletét. 
 
15. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 28.) számú rendeletét, valamint az ezt módosító következő 
rendeleteket: 

- 15/2012. (V. 11.) 
- 17/2012. (VI. 29.) 
- 21/2012. (IX. 28.) 
- 25/2012. (XII. 1.) 
- 4/2013. (III. 1.) 

 
16. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2012. (IV. 24.) számú rendeletét. 
 
17. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 1.) számú rendeletét, valamint az ezt módosító következő 
rendeleteket: 

- 13/2013. (VI. 28.) 
- 15/2012. (X. 4.) 
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- 1/2014. (II. 28.) 
 

18. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2013. (V. 15.) számú rendeletét. 

 
19. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) számú rendeletét. 
 

20. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2014. (V. 5.) számú rendeletét. 
 

21. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) számú rendeletét. 

 
22. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2015. (IV. 3.) számú rendeletét. 
 

23. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 1.) számú rendeletét. 
 

24. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (IV. 29.) számú rendeletét. 
 

25. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) számú rendeletét. 
 

26. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2017. (V. 31.) számú rendeletét. 
 

27. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) számú rendeletét. 
 

28. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2018. (V. 31.) számú rendeletét. 
 

29. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 28.) számú rendeletét. 
 

30. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2019. (V. 31.) számú rendeletét. 
 

31. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) számú rendeletét. 
 

32. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2020. (VII. 3.) számú rendeletét. 
 

33. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2021. (V. 20.) számú rendeletét. 

 
34. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi az Önkormányzat a piacra 

vonatkozó védelmi intézkedésekről szóló 10/2020. (V. 22.) számú rendeletét. 
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35. § Dh. Kt. 2022. november 28. napjával hatályon kívül helyezi a maszkviselés helyi 
szabályairól szóló 22/2020. (XI. 11.) számú rendeletét. 

 
36. § (1) A 2022. évi igazgatási szünetről szóló 11/2022. (IV. 29.) számú rendelet 2. §-a és 4. §-

a a következők szerint módosul: 
„2. § A Hivatalban 2022. december 23., 27., 28., 29., 30., valamint 2023. január 2., 3., 4., 5., 6. 

napja igazgatási szünet. 
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és 2023. január 7-én hatályát veszti.” 
 
37. § Záró rendelkezések 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és 2023. január 7-én hatályát veszti. 
 
 
 
 

Dr. Szalay László              Kiss Gergely 
                      polgármester                             jegyző 
 
 
Záradék: A rendelet kihirdetve 2022. december 2-án. 
 
 
Dunaharaszti, 2022. december 2. 
        Kiss Gergely 
            jegyző 
 
 
 
 
 
 


