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AZ ÖNKORMÁNYZAT HATÁLYOS  

 RENDELETEINEK JEGYZÉKE 
 

 

Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő-

pontja 

Megjegyzés 

1.  9/2004.(III.1.) rendelet 

Dévaványa Környezetvédelmi 

Programjáról 

 

 

 

2004.III.1. 2004.III.1. 33/2004.(IX.17.) 

ör.  rendelettel 

módosítva 

2.  10/2004.(III.1.) rendelet 

Dévaványa Város Környezet-

védelmi Alapjáról 

 

 

2004.III.1. 2004.III.1.  

3.  32/2004.(IX.17.) rendelet 

A települési hulladékgazdálko-

dási tervekről 

 

 

2004.IX.17. 2004.IX.17.  

4.  11/2005.(IV.29.) rendelet 

A települési folyékony hulla-

dékkal kapcsolatos kötelező 

helyi közszolgáltatás igénybe-

vételéről 

 

 

 

 

2005.IV.29. 2005.V.1.  

5.  12/2006.(III.31.) rendelet 

A fiatalok életkezdési kiegészí-

tő támogatásáról  

 

 

2006.III.31. 2006.I.1-ig 

visszamenő-

legesen lép 

hatályba 

 

 

 

6.  24/2006.(VI.30.) rendelet 

Az iparosított technológiával 

épült lakóépületek energia-

megtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának 

és a lakóépületek környezete 

felújításának támogatási rend-

szeréről 

 

 

 

 

2006.VI.30. 2006.VII.1.  
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Sor-

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő-

pontja 

Megjegyzés 

7.  7/2007.(II.23.) rendelet 

A középületek és közterületek 

fellobogózásáról  

7/2007.II.23. 2007.III.1. 20/2000.(X.1.) 

ör. rendelet hatá-

lyát veszti 

2007.III.1. 

8.  8/2007.(II.23.) rendelet 

A háziorvosi körzetekről 

 

 

7/2007.II.23. 2007.III.1. 12/2002.(VII.1.) 

ör. rendelet hatá-

lyát veszti 

2007.III.1. 

22/2008.(IX.26.) 

rendelettel mód. 

hatályon kívül 

helyezte a 

12/2016.(VII.27.) 

önk.rendelet 

9.  11/2007.(III.30.) rendelet 

A köztisztaságról, a települési 

környezet fenntartásáról 

2007.III.30) 2007.IV.1. 11/2000.(V.1.) 

ör. rendelet hatá-

lyát veszti 

2007.IV.1. 

10.  15/2007.(III.30.) rendelet 

Az ifjúságról  

 

2007.III.30. 2007.IV.1. 10/1996.(III.28.) 

önkormányzati 

rendelet hatályát 

veszti. 

11.  7/2008.(III.6.) ör rendelet 

Dévaványa településen 2008. 

március 1-2-án végigvonuló 

vihar által lakóingatlanokban 

okozott károk helyrehozatalá-

nak érdekében nyújtandó támo-

gatás szabályairól 

2008.III.6. 2008.III.6. 8/2008. (III.12.) 

ör. módosította 

12.  25/2009.(X. 30.) ör. rendelet 

Egyes önkormányzati rendele-

tek felülvizsgálatáról 

2009.X.30. 2009.XI.1.  

13.  26/2009.(X.30.) ör. rendelet 

A város címeréről, zászlójáról, 

pecsétjéről  

2009.X.30. 2009.XI.1. 28/2004.(VII.1.) 

ör. rendelet hatá-

lyát veszti 

14.  21/2010.(XI.26.) önkormány-

zati rendelet 

 A talajterhelési díjról 

2010.XI.26. 2010.XII.1. 10/2007.III.30. ör. 

rendelet hatályát 

veszti 

hatályon kívül 

helyzete a 

10/2019.(V.17.) 

ör. 

15.  22/2010.(XI.26.) önkormány-

zati rendelet 

A közművelődésről 

2010.XI.26. 2010.XII.1. 10/2006.(III. 10.) 

ör. rendelet hatá-

lyát veszti 

16.  
 

26/2010.(XII.10.) önkormány-

zati rendelet 

A köztisztviselőket megillető 

szociális, jóléti juttatásokról, 

valamint a szociális és kegyeleti 

támogatásokról  

2010.XII.10. 2010.XII.15. 6/2007.(II.23.) 

18/2008.(VI.27.) 

ör. rendelet hatá-

lyát veszti 
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Sor-

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő-

pontja 

Megjegyzés 

17.  3/2011.(I.28.) önkormányzati 

rendelet 

A közterület-használat rendjéről 

2011.I.28. 2011.III.1. 27/2009.X.30. ör. 

rendelet hatályát 

veszti 

18.  7/2011.(II.25.) önkormányzati 

rendelet 

A házasságkötések és a bejegy-

zett élettársi kapcsolatok létesí-

tésének engedélyezéséről és 

szolgáltatási díjairól 

2011.II.25. 2011.III.1. Hatályon kívül 

helyezte a 

12/2017.(VI.30.) 

önkormányzati 

rendelet 

 

19.  8/2011.(IV.1.) önkormányzati 

rendelet 

Az önkormányzati vagyonról és 

a vagyontárgyak feletti tulajdo-

nosi rendelkezési jog gyakorlá-

sáról 

2011.(IV.1.) 2011.(IV.4.) 20/2010.(XI.26.) ör. 

rendelet hatályát 

veszti 

20/2011.(VII.1.) 

önkormányzati 

rendelettel módosít-

va 

35/2012.(XII.14.) 

önkormányzati 

rendelet módosítva 

11/2013.(VI.28.) 

önkormányzati 

rendelettel módosít-

va 

9/2014.(II.28.) ön-

kormányzati rende-

lettel módosítva 

12/2014.(IV.17.) 

önkormányzati 

rendelettel mód. 

20/2014.(V.30.) 

önkormányzati 

rendelettel.mód. 

14/2015.(X.22).önk. 

rendelettel mód. 

3/2019.(III.1.) módo-

sította 

20.  9/2011.(IV.1.) önkormányzati 

rendelet 

A lakások és helyiségek bérleté-

ről 

 

2011.(IV.1.) 2011.(V.1.) 42/2006.(XII.15.) 

22/2009.(I.29.)  
2/2010.(I.29.) 

11/2010.(IV.29.) 

ör. rendelet hatályát 
veszti 

19/2011.(V.27.) 

önkormányzati rende-
lettel módosítva 

27/2012.(X.11.) 

önkormányzati rende-
lettel módosítva 

29/2012.(XI.29.) 

önkormányzati rende-
lettel módosítva 

10/2013.(VI.14.) 

önkormányzati rende-
lettel módosítva 

10/2014.(III.28.) 

önkormányzati rende-
lettel mód. 

13/2015.(IX.29.) 

önkormányzati rende-
lettel módosítva 

A 17/2016.(XI.15.) 
önk. rend. hatályon 

kívül helyezi 

2017.01.01-től 
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Sor-

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő-

pontja 

Megjegyzés 

21.  10/2011.(IV.1.) önkormányzati 

rendelet 

A köztemetőről 

 

2011.(IV.1.) 2011.(IV.15.) 23/2009.(X.30.) 

16/2010.(X.29.) ör. 

rendelet hatályát 
veszti 

15/2011.(IV.29.) 

önkormányzati rende-
lettel módosítva 

30/2012.(XI.30.) 

önkormányzati rende-
lettel módosítva 

16/2013.(XII.13.) 

önkormányzati rende-
lettel mód. 

4/2014.(I.31.) mód. 

 

22.  13/2011.(IV.29.) önkormányzati 

rendelet 

A 2010. évi zárszámadásról 

 

2011.(IV.29.) 2011.(V.2.) 5/2010.(II.26.) 

7/2010.(III.26.) 

12/2010.(VI.28.) 

14/2010.(X.1.) 

4/2011.(II.25.) 

önkormányzati 

rendelet hatályát 

veszti 

17/2011.(V.27.) 

önkormányzati 

rendelettel módo-

sítva 

23.  17/2011.(V.27.) önkormányzati 

rendelet 

A 2010. évi zárszámadásról szóló 

13/2011.(IV.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

2011.(V.27.) 2011.(V.2.)  

24.  18/2011.(V.27.) önkormányzati 

rendelet 

Az állatok tartásáról  

2011.(V.27.) 2011.(VI.15.) 

2014.(I.1.) 

14/2007.(III.30.) 

önkormányzati 

rendelet hatályát 

veszti 

24/2011.(IX.30.) 

önkormányzati 

rendelettel módo-

sítva 

28/2012.(X.26.) 

önkormányzati 

rendelettel módo-

sítva 

 

25.  28/2011.(XI.25.) önkormány-

zati rendelet 

A helyi adókról 

 

 

 

2011.(XI.25.) 2012.(I.1.) 19/2010.(XI.26.) 

önkormányzati 

rendelet hatályát 

veszti 

 

Módosította: 

31/2012.(XII.1.) 

38/2012.(XII.14.)  

15/2020.(XI.25.)  

18/2020.(XII.8.) 

19/2020.(XII.18.)  
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő-

pontja 

Megjegyzés 

26.  8/2012.(II.24.) önkormányzati 

rendelet 

a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű önkormány-

zati tulajdonban lévő nemzeti 

vagyon elemekről  

 

2012.(II.24.) 2012.(III.1.)  

27.  13/2012.(IV.27.) önkormány-

zati rendelet 

a 2011. évi zárszámadásról 

2012.(IV.27.) 2012.(V.2.) 5/2011.(II.25.), 

16/2011.(V.27.), 

22/2011.(IX.30.), 

30/2011.(XII.9.), 

7/2012.(II.24.) 

önkormányzati 

rendelet hatályát 

veszti 

28.  14/2012.(IV.27.) önkormány-

zati rendelet 

egyes önkormányzati rendeltek 

szabálysértési rendelkezéseinek 

hatályon kívül helyezéséről  

 

 

2012.(IV.27.) 2012.(V.1.)  

29.  8/2013.(IV.26.) önkormányzati 

rendelet 

a 2012. évi zárszámadásáról 

 

2013.(IV.26.) 2013.(IV.29.) 6/2012.(II.24.) 

17/2012.(VI.1.), 

21/2012.(VIII.2.), 

22/2012.(IX. 28.), 

33/2012.(XII.14.)

5/2013.(III.1.) 

önkormányzati 

rendelet hatályát 

veszti 

2013.04.29. 

30.  14/2013.(XI.29.) önkormány-

zati rendelet 

a település helyi építési szabá-

lyozásáról  

 

 

2013.(IX.29.)  1/2004.(II.2.) 

önkormányzati 

rendelet hatályát 

veszti 

14/2016.(VIII.2.) 

önkormányzati 

rendelettel módo-

sítva 

2/2017.(I.27.) 

önkormányzati 

rendelettel módo-

sítva 

31.  17/2013.(XII.13.) önkormány-

zati rendelet 

A szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos közszolgáltatások-

ról szóló 1/2011.(I.28.) önkor-

mányzati rendelet hatályon kí-

vül helyezéséről. 

 

2013.(XII.13.) 2014.(I.1) 

 

1/2011.(I.28.) 

önkormányzati 

rendelet hatályát 

veszti 



 6 

Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő-

pontja 

Megjegyzés 

32.  19/2013.(XII.13.) önkormányzati 

rendelet 

a közterületek elnevezésének, azok 

jelölésének, és a házszámozás 

rendjéről  

2013.(XII.13.) 2014.(I.1) 

 

a 2/2009.(I.30.) 

önkormányzati 

rendelet hatályát 

veszti 

2014.01.01. 

33.  21/2013.(XII.13.) önkormány-

zati rendelet 

a gyermekvédelem helyi rend-

szeréről 

2013.(XII.13.) 2014.(I.1) 

 

6/2010.(II.26.) 

önkormányzati 

rendelet hatályát 

veszti 2014.01.01 

34.  22/2013.(XII.22.) önkormány-

zati rendelet 

a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatásról  

2013.(XII.20.) 2014.(I.1) 

 

27/2010.(XII.17.)4/

2012.(I.27.),  

26/2012.(IX.28.), 

34/2012.(XII.14.)1/

2013.(II.1.) önkor-

mányzati rendelet 

hatályát veszti 

2014.01.01. 

Módosította a 

10/2016.(V.27.) 

önkormányzati 

rendelet 

Módosította a 

13/2016.(VII.27.) 

önkormányzati 

rendelet 

35.  2/2014.(I.31.) önkormányzati 

rendelet 

az Önkormányzat által adomá-

nyozható kitüntetésekről és el-

ismerő címekről 

2014.(I.31.) 2014.(II.3.) 10/2012.(II.24.) 

önkormányzati 

rendelet hatályát 

veszti 

11/2014.(IV.17.) 

önkormányzati 

rendelettel mód. 

 

 

36.  14/2014.(IV.25.) önkormány-

zati rendelet 

A 2013. évi zárszámadásról 

2014.(IV.25.

) 

2014.(IV.28.

) 

 

37.  16/2014.(V.30.) önkormányza-

ti rendelet 

a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és megszegésük 

jogkövetkezményeiről 

2014.(V.30.) 2014.(VI.14.) 23/2014.(VIII.29.) 

15/2016.(IX.9.)  

18/2016.(XI.25.) 

16/2020.(XI.16.)  

önkormányzati 

rendelettel módo-

sítva 

 

 

38.  19/2014.(V.30.) önkormányza-

ti rendelet 

Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabály-

zatáról 

 

 

 

2014.(V.30.) 2014.(VI.2.) Módosította: 

26/2014.(X.20.)  

7/2015.(III.27.)  

3/2016.(I.29.)  

13/2017. (VIII.28.)  

8/2019.(III.7.) 

hatályon kívül 

helyezte: 

18/2019.(X.25.) 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő-

pontja 

Megjegyzés 

39.  21/2014.(VI.27.) önkormány-

zati rendelet 

az otthonteremtés helyi támoga-

tásáról 

 

 

 

 

2014.(VI.27.) 2014.(VII.1.) 1/2014.(I.31.) 

önkormányzati 

rendelet hatályát 

veszti 

Hatályon kívül 

helyezte a 

6/2018.(II.26.) 

önkormányzati 

rendelet 

 

 

40.  22/2014.(VIII.29.) önkor-

mányzati rendelet 

Az üzletek éjszakai nyitva tartá-

sának rendjéről 

 

 

2014.(VIII.29.) 2014.(IX.10.) 8/2009.(III.27.) 

önkormányzati 

rendelet hatályát 

veszti 

41.  27/2014.(X.21.) önkormányza-

ti rendelete 

az önkormányzati képviselők és 

bizottságok tagjainak tiszteletdí-

járól 

 

2014.(X.21.)  

 

2014.(X.21.) 17/2014.(X.29.) 

önkormányzati 

rendeletet hatá-

lyát veszti 

42.  2/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet 

az Önkormányzat 2015. évi költ-

ségvetéséről 

 

2015.(II.27.) 2015.(III.2.) 9/2015.(V.29) 

önkormányzati 

rendelettel módo-

sítva 

12/2015.(IX.30.) 

önkormányzati 

rendelettel módo-

sítva 

2/2016.(I.29.) 

önkormányzati 

rendelettel módo-

sítva 

17/2015.(XII.11.) 

önkormányzati 

rendelettel módo-

sítva 

2/2016.(I.29.) 

önkormányzati 

rendelettel módo-

sítva 

4/2016.(II.25.) 

önkormányzati 

rendelettel módo-

sítva 

Hatályon kívül 

helyezte a 

8/2016.(IV.29.) 

önkormányzati 

rendelet 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő-

pontja 

Megjegyzés 

43.  4/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet 

a szociális igazgatásról és a szo-

ciális ellátásokról  

 

2015.(II.27.) 2015.(III.1.) 

2015.(IV.1.) 

hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti 

20/2013.(XII.13.) 
rendelet és az azt 

módosító 

5/2014.(II.7.), 
8/2014.(II.8.), 

13/2014.(IV.18.) 

önkormányzati rende-
let hatályát veszti. 

Módosította a 

6/2015.(III.17.) ön-
kormányzati rendelet. 

Módosította: 

7/2016.(IV.1.) önk. 
rendelet. 

hatályon kívül helyez-

te a 4/2016. (III.1.) 
önkormányzati rende-

let 

44.  5/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet 

a vásárokról és piacokról 

2015.(II.27.) 2015.(IV.1.) 31/2004.(VII.1.)önkor
mányzati rendelet 

hatályát veszti 

hatályon kívül helyez-
te a 18/2018.(XI.26.) 

45.  8/2015.(V.8.) önkormányzati 

rendelet 

a 2014. évi zárszámadásról 

2015.(V.8.) 2015.(V.11.) 6/2014.(II.28.) ön-

kormányzati rendelet 

hatályát veszti 

46.  10/2015.(VI.26.) önkormányzati 

rendelet 

A gyermekétkeztetési térítési díjak-

ról 

2015.(VI.29.) 2015.(IX.1.) 3/2014.(I.31.) 
önkormányzati rende-

let hatályát veszti 

módosította: 
18/2017.(XI.10.) 

6/2019.(III.1.) 

 
 

 

47.  1/2016.(I.29.) önkormányzati rende-

let  

az Önkormányzat 2016. évi költségve-

téséről 

2016.(I.29.) 2016.(I.29.) 

rendelkezéseit 

2016. január 1. 

napjától kell 

alkalmazni. 

Módosította: a 
9/2016.(V.27.) önkor-

mányzati rendelet 

a 16/2016.(X.28.) 
önkormányzati rende-

let 

módosította 6/2017. 
(IV.21.) önkormányza-

ti rendelet 

a 8/2017. (V.26.) 
önkormányzati rende-

let hatályon kívül 

helyezte 
 

48.  2/2016.(I.29.) önkormányzati rende-

let 

az Önkormányzat 2015. évi költségve-

téséről szóló 

2/2015.(II. 27.) önkormányzati rende-

let módosításáról 

 

2016.(I.29.) 2016.(I.29.) 

 

Hatályba lépését 

követő napon hatályát 

veszti 

49.  3/2016.(I.29.) önkormányzati rende-

let 

a Képviselő-testület és szervei szerve-

zeti és működési szabályzatáról szóló  

19/2014.(V.30.) önkormányzati ren-

delet módosításáról  

 

2016.(I.29.) 2016.(I.29.) 
 

Hatályba lépését 

követő napon hatályát 

veszti 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő-

pontja 

Megjegyzés 

50.  4/2016.(II.29.) önkormányzati 

rendelet 

az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 

2/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet  

módosításáról 

2016.(II.29.) 2016.(III.1.) 

 

Hatályba lépését 

követő napon 

hatályát veszti 

51.  5/2016.(II.29.) önkormányzati 

rendelet 

A helyi vállalkozások munka-

helyteremtő támogatásáról szóló 

15/2014.(IV.30.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezé-

séről 

 

2016.(II.29.) 2016.(III.1.) 

 

Hatályba lépését 

követő napon 

hatályát veszti 

52.  6/2016.(IV.1.) önkormányzati 

rendelet 

egyes önkormányzati rendeletek 

hatályon kívül helyezéséről 
 

2016.04.01. 2016.04.02. Hatályba lépését 

követő napon 

hatályát veszti 

53.  7/2016.(IV.1.) önkormányzati 

rendelet 

a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 

4/2015.(II.27.) önkormány-

zati rendelet módosítása 

2016.04.01. 2016.04.01. Hatályba lépését 

követő napon 

hatályát veszti 

54.  8/2016.(IV.29.) önkormányzati 

rendelet 

a 2015. évi zárszámadásról 

2016.04.29. 2016.05.01. Hatályát veszti a 

2/2015.(II.27.) 

55.  9/2016.(V.27.) önkormányzati 

rendelet 

Önkormányzat 2016. évi költ-

ségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) 

önkormányzati rendelet módosí-

tásáról 

2016.(V.27.) 2016.(VI.1.) Hatályba lépését 

követő napon 

hatályát veszti 

56.  10/2016.(V.27.) önkormányza-

ti rendelet 

a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatásról szóló 

22/2013.(XII.20.) önkormány-

zati rendeletének módosításáról 

2016.(V.27.) 2016.(VI.20.) Hatályba lépését 

követő napon 

hatályát veszti 

57.  11/2016.(VI.16.) önkormány-

zati rendelet 

a 2016. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről 

 

2016.(VI.16.) 2016.(VII.1.) 2017. január 2. 

napján hatályát 

veszti 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő 

pontja 

Megjegyzés 

58.  12/2016.(VII.27.) önkormány-

zati rendelet 

az egészségügyi alapellátás kör-

zeteiről 

 

2016.(VII.27.) 2016.(VII.28.) hatályon kívül 

helyezte a 

8/2007.(II.23.) 

önkormányzati 

rendeletet 

módosította a 

19/2016.(XI.25.) 

önkormányzati 

rendelet 

59.  13/2016.(VII.27.) önkormányzati 

rendelet 

a hulladékgazdálkodási közszolgál-

tatásról szóló 

22/2013.(XII.20.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

2016.(VII.27.) 2016.(VIII.1.) Hatályba lépését 

követő napon 

hatályát veszti 

60.  14/2016.(VIII.2.) önkormányzati 

rendelet 

a települési helyi építési szabályozásá-

ról szóló 14/2013.(XI.29.) önkormány-

zati rendelet módosításáról 

2016.(VIII.2.) 2016.(VIII.3.) Hatályba lépését 

követő napon 

hatályát veszti 

61.  15/2016.(IX.9.) önkormányzati 

rendelet 

a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és megszegésük jog-

következményeiről szóló 

16/2014.(V.30.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

2016.(IX.9.) 2016.(X.1.) Hatályba lépését 

követő napon 

hatályát veszti 

62.  16/2016.(X.28.) önkormányza-

ti rendelet 

az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2016.(I.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

2016.(X.28.) 2016.(XI.2.) Hatályba lépését 

követő napon 

hatályát veszti 

63.  17/2016.(XI.15.) önkormány-

zati rendelet 

a lakások és helyiségek bérleté-

ről 

2016.(XI.15.) 2017.(I.1.) Hatályba lépésé-

vel hatályát veszti 

a 9/2011.(IV.1.) 

ör. 

Módosította: 

10/2017. (VI.30.) 

14/2018.(VI.29.) 

19/2018.(XI.30.) 

2/2019.(I.31.)  

7/2019.(II.28.) 

9/2019.(III.29.) 

17/2019.(IX.30.) 

3/2020. (I.31.) 

8/2020.(IV.24.) 

önkormányzati 

rendelet 

64.  18/2016.(XI.25.) önkormányzati 

rendelet 

a közösségi együttélés alapvető szabá-

lyairól és megszegésük jogkövetkez-

ményeiről szóló 16/2014.(V.30.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról 

2016.(XI.25.) 

a trágyatároló 

kialakításának 

határideje 

2017.VI.01. 

2016.(XII.1.) Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti  
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő 

pontja 

Megjegyzés 

65.  19/2016.(XI.25.) önkormányzati 

rendelet 

az egészségügyi alapellátás körze-

teiről szóló 

12/2016.(VII.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

2016.(XI.25.) 2016.(XI.26.) Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti  

66.  20/2016.(XII.9.) önkormány-

zati rendelet 

A 2017. évkezdet átmeneti gaz-

dálkodásáról 

2016.(XII.9.) 2017.(I.1.) A 2017. évi költ-

ségvetési rendelet 

hatályba lépésé-

vel egyidejűleg 

hatályát veszti 

67.  1/2017.(I.27.) önkormányzati 

rendelet 

az Önkormányzat 2017. évi költ-

ségvetéséről 

2017.(I.27.) 2017.(I.28.) Módosította a 

9/2017. (VI.30.).  

hat.kiv.helyezte: 

8/2017.(V:26.) 

önkormányzati 

rendelet 

68.  2/2017.(I.27.) önkormányzati 

rendelet 

a település helyi építési szabá-

lyozásáról szóló  

14/2013.(XI.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

2017.(I.27.) 2017.(I.28.) 2017.I.28-án 

hatályát veszti 

69.  3/2017. (II.24.) önkormányzati 

rendelet 

az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2016.(I.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

2017.(II.24.) 2017.(II.27.) Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

70.  4/2017. (III.1.) önkormányzati 

rendelet 

a szociális igazgatásról és a szo-

ciális ellátásokról  

 

 

2017.(III.1.) 2017.(III.1.) Hatályba lépésé-

vel egyidejűleg 

hatályát veszti a  

4/2015.(II.27.) 

önkormányzati 

rendelet 

módosította az 

5/2017. (III.9.) 

önkormányzati 

rendelet 7/2017. 

(V.1.) önkor-

mányzati rendelet 

Hatályon kívül 

helyezte a 

7/2018.(II.26.) 

önkormányzati 

rendelet 

71.  5/2017. (III.9.) önkormányzati 

rendelet 

a szociális igazgatásról és a szo-

ciális ellátásokról szóló 4/2017. 

(III.1.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

2017.(III.9.) 2017.(IV.1.) Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő 

pontja 

Megjegyzés 

72.  6/2017. (IV.21.) önkormányza-

ti rendelet 

az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2016.(I.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

2017.(IV.21.) 2017.(IV.21.) Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

73.  7/2017. (IV.28.) önkormányza-

ti rendelet 

a szociális igazgatásról és a szo-

ciális ellátásokról szóló 4/2017. 

(III.1.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

2017.(IV.28.) 2017.(V.1.) Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

74.  8/2017. (V.26.) önkormányzati 

rendelet 

a 2016. évi zárszámadásról 

2017.(V.26.) 2017.(V.29.)  

75.  9/2017. (VI.30.) önkormányza-

ti rendelet 

az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2017.(I.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

2017.(VI.30.) 2017.(VII.1.) Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

76.  10/2017. (VI.30.) önkormány-

zati rendelet 

a lakások és helyiségek bérleté-

ről szóló 17/2016.(XI.15.) ön-

kormányzati rendelet módosítá-

sa 

 

2017.(VI.30.) 2017.(VII.1.) Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

77.  11/2017. (VI.30.) önkormány-

zati rendelet 

a 2017. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről 

 

2017.(VI.30.) 2017.(VII.1.) 2018. január 8. 

napján hatályát 

veszti 

78.  12/2017. (VI.30.) önkormány-

zati rendelet 

Házasságkötés engedélyezésé-

nek szabályairól, valamint az 

azokért fizetendő térítési díjak-

ról 

 

2017.(VI.30.) 2017.(VII.1.) Hatályát veszti a 

7/2011.(II.25) 

önkormányzati 

rendelet 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő 

pontja 

Megjegyzés 

79.  13/2017. (VIII.28.) önkor-

mányzati rendelet 

a helyi népszavazás kezdemé-

nyezéséről 

 

 

2017.(VIII.28.) 2017.(IX.1.)  

80.  14/2017.(IX.29.) önkormány-

zati rendelet 

az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2017.(I.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

2017.(IX.29.) 2017.(X.1.) Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

81.  15/2017.(IX.29.) önkormány-

zati rendelet 

a településfejlesztési és telepü-

lésrendezési dokumentumok, 

valamint az egyes településren-

dezési sajátos jogintézmények 

partnerségi egyeztetésének sza-

bályairól. 

2017.(X.3.) 2017.(X.4.)  

82.  16/2017.(IX.29.) önkormány-

zati rendelet 

a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatásról szóló  

22/2013.(XII.20.) rendelet mó-

dosításáról. 

2017.(IX.29.) 2017.(X.1.) Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

83.  17/2017.(X.27.) önkormányza-

ti rendelet 

az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2017.(I.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

2017.10.27. 2017.11.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

84.  18/2017.(XI.10.) önkormány-

zati rendelet 

A gyermekétkeztetési térítési 

díjakról szóló 10/2015.(VI.29.) 

önkormányzati rendelet módosí-

tása 

2017.11.10. 2018.01.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

85.  19/2017.(XI.30.) önkormány-

zati rendelet 

az önkormányzati képviselők és 

bizottságok tagjainak tiszteletdí-

járól szóló 27/2014.(X.21.) ön-

kormányzati rendelet módosítá-

sáról. 

2017.11.30. 2017.12.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő 

pontja 

Megjegyzés 

86.  20/2017.(XII.01.) önkormány-

zati rendelet 

a reklámok, reklámhordozók 

elhelyezésének követelményei-

ről 

2017.12.01. 2018.01.01. Hatályon kívül 

helyezve a 
12/2018.(VI.29.) 

önkormányzati 

rendelettel 
 

87.  21/2017.( XII.01.) önkormány-

zati rendelet 

A helyi adókról szóló 28/2011 

(XI.25.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

2017.12.01. 2018.01.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

88.  22/2017.( XII.15.) önkormány-

zati rendelet 

A 2018. évkezdet átmeneti gaz-

dálkodásáról 

 

2017.12.15. 2018.01.01. a 2018. évi költ-

ségvetési rendelet 

hatályba lépésé-

vel egyidejűleg 

hatályát veszti. 

89.  1/2018.(I.26.) önkormányzati 

rendelet  

az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről 

 

2018.01.26. 2018.01.29. rendelkezéseit 

2018. január 1. 

napjától kell 

alkalmazni. 

módosította: 

11/2018.(VI.29.), 

15/2018.(IX.28.), 

16/2018.(XI.5.). 

5/2019.(III.1.) 

önkormányzati 

rendelet 

11/2019.(V.31.) 

hat.kiv.helyezte 

 

90.  2/2018.(29.) önkormányzati 

rendelet 

az önkormányzati képviselők és 

bizottságok tagjainak tiszteletdí-

járól szóló 27/2014.(X.21.) ön-

kormányzati rendelet módosítá-

sáról. 

2018.01.29. 2018.02.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

91.  3/2018.(I.29.) önkormányzati 

rendelet 

a szociális igazgatásról és a szo-

ciális ellátásokról szóló 

4/2017.(III.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

2018.01.29. 2018.03.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

92.  4/2018.(II.26.) önkormányzati 

rendelet 

a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabály-

zatáról szóló 19/2014.(V.30.) 

önkormányzati rendelet módosí-

tásáról. 

2018.02.26. 2018.03.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő 

pontja 

Megjegyzés 

93.  5/2018.(II.26.) önkormányzati 

rendelet 

az otthonteremtés helyi támoga-

tásáról 

 

2018.02.26. 2018.03.01. Hatályba lépésé-

vel egyidejűleg 

hatályát veszti a 

21/2014.(VI.27.) 

önkormányzati 

rendelet 

Hatályon kívül 

helyezte a 

17/2018.(XI.7.) 

önkormányzati 

rendelet 

2018.XII.1-től 

94.  6/2018.(II.26.) önkormányzati 

rendelet 

a szociális igazgatásról és a szo-

ciális ellátásokról  

 

2018.02.26. 2018.03.01. Hatályba lépésé-

vel egyidejűleg 

hatályát veszti a 

4/2017.(III.1.) 

önkormányzati 
rendelet. 

módosította: 

4/2019.(III.1.)ör. 

2/2020. (I.31.) 

4/2020.(II.28.) 

hat.kiv.hely. 

95.  7/2018.(II.26.) önkormányzati ren-

delet 

az Önkormányzat 2017. évi költségve-

téséről 

1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

2018.02.26. 2018.02.27. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

96.  8/2018.(III.14.) önkormányza-

ti rendelet 

a szociális igazgatásról és a szo-

ciális ellátásokról szóló 

6/2018.(II.26.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

2018.03.14. 

 

2018.03.14. 

2018.05.01. 

Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

97.  9/2018.(IV.27.) önkormányzati 

rendelet 

a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabály-

zatáról szóló 19/2014.(V.30.) 

önkormányzati rendelet módosí-

tásáról 

2018.04.27. 2018.04.27. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

98.  10/2018.(V.31.) önkormányza-

ti rendelet 

a 2017. évi zárszámadásról 

 

2018.05.31. 2018.05.31. Hatályba lépésé-

vel egyidejűleg 

hatályát veszti az 

1/2017.(I.27.) 

önkormányzati 
rendelet. 

99.  11/2018.(VI.29.) önkormányzati 

rendelet 

Az Önkormányzat 2018. évi költség-

vetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

 

2018.(VI.29.) 2018.(VII.2.) Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő 

pontja 

Megjegyzés 

100.  12/2018.(VI.29.) önkormány-

zati rendelet 

Dévaványa város településké-

pének védelméről 

 

2018.(VI.29.) 2018.(VI.30.) Hatályba lépésé-

vel egyidejűleg 

hatályát veszti a 
20/2017.(XII.01.) 

önkormányzati 
rendelet. 

101.  13/2018.(VI.29.) önkormány-

zati rendelet 

a 2018. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről 

 

2018.(VI.29.) 2018.(VII.1.) A rendelet 2019. 

január 7. napján 

hatályát veszti 

102.  14/2018.(VI.29.) önkormány-

zati rendelet 

a lakások és helyiségek bérleté-

ről szóló 17/2016.(XI.15.) ön-

kormányzati rendelet módosítá-

sa 

 

2018.(VI.29.) 2019. 01.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

103.  15/2018.(IX.28.) önkormány-

zati rendelet 

Az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2018.(I.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

2018.(IX.28.) 2018.(X.01.) Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

104.  16/2018.(XI.5.) önkormányzati 

rendelet 

Az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2018.(I.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

2018.(XI.5.) 2018.(XI.6.) Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

105.  17/2018.(XI.7.) önkormányzati 

rendelet 

Az otthonteremtés helyi támo-

gatásáról 

2018.(XI.7.) 2018.(XII.1.) Hatálybalépésé-

vel egyidejűleg 

hatályát veszti az 

5/2018.(II.26.) 

önkormányzati 

rendelet 

106.  18/2018.(XI.26.) önkormány-

zati rendelet 

a helyi termelői piac működésé-

ről és üzemeltetéséről 

2018.(XII.1.)  Hatálybalépésé-

vel egyidejűleg 

hatályát veszti az 

5/2015.(II.27.)ör.

13/2019.(VI.14.)

mód. 

107.  19/2018.(XI.30.) önkormány-

zati rendelet 

a lakások és helyiségek bérleté-

ről szóló 17/2016.(XI.15.) ön-

kormányzati rendelet módosítá-

sáról 

2019.(XI.30.) 2019.01.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő 

pontja 

Megjegyzés 

108.  20/2018.(XII.14.) önkormány-

zati rendelet 

A 2019. évkezdet átmeneti gaz-

dálkodásáról 

2018.12.14. 2019.01.01. a 2019. évi költ-

ségvetési rendelet 

hatályba lépésé-

vel egyidejűleg 

hatályát veszti. 

109.  1/2019.(II.5.) önkormányzati 

rendelet 

az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről. 

 

2019.02.05 2019.02.06 rendelkezéseit 2019. 

január 1. napjától 
kell alkalmazni. 

módosította: 

12/2019.(V.31.) 
16/2019.(IX.30.) 

19/2019.(XII.2.) 

Hat.kiv. helyezte: 
11/2019.(V.31.) 

110.  2/2019.(I.31.) önkormányzati 

rendelet 

a lakások és helyiségek bérleté-

ről szóló 17/2016.(XI.15.) ön-

kormányzati rendelet módosítá-

sa. 

 

2019.01.31 2019.02.01 Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

111.  3/2019.(III.1.) önkormányzati 

rendelet 

az önkormányzati vagyonról és 

a vagyontárgyak feletti tulajdo-

nosi rendelkezési jog gyakorlá-

sáról szóló 8/2011.(IV.1.) ön-

kormányzati rendelet módosítá-

sáról 

 

2019.03.01. 2019.03.04. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

112.  4/2019.(III.1.) önkormányzati 

rendelet 

a szociális igazgatásról és a szo-

ciális ellátásokról szóló 

6/2018.(II.26.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

2019.03.01. 2019.03.15. 

2019.05.01. 

Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

113.  5/2019.(III.1.) önkormányzati 

rendelet 

az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről 1/2018.(I.26.) 

önkormányzati rendelet módosí-

tása. 

2019.03.01. 2019.03.04. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

114.  6/2019.(III.1.) önkormányzati 

rendelet 

A gyermekétkeztetési térítési 

díjakról szóló 10/2015.(VI.29.) 

önkormányzati rendelet módosí-

tása. 

 

2019.03.01. 2019.04.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő 

pontja 

Megjegyzés 

115.  7/2019.(II.28.) önkormányzati 

rendelet 

a lakások és helyiségek bérleté-

ről szóló 17/2016.(XI.15.) ön-

kormányzati rendelet módosítá-

sa 

 

2019.02.28. 2019.03.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

116.  8/2019.(III.7.) önkormányzati 

rendelet 
a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabály-

zatáról szóló  

19/2014.(V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

2019.03.07 2019.03.08 Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

117.  9/2019.(III.29.) önkormányza-

ti rendelet 

a lakások és helyiségek bérleté-

ről szóló 17/2016.(XI.15.) ön-

kormányzati rendelet módosítá-

sa 

 

2019.03.29. 2019.04.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

118.  10/2019.(V.17.) önkormányza-

ti rendelet 

a talajterhelési díjról 

 

2019.05.17. 2019.05.17. hatályát veszti a 
21/2010.(XI.26.) 

119.  11/2019.(V.31.) önkormányza-

ti rendelet 

a 2018. évi zárszámadásról 

 

2019.05.31. 2019.05.31. hatályát veszti a 
1/2018.(I.26.) 

120.  12/2019.(V.31.) önkormányza-

ti rendeletét 

az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 

1/2019.(II.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

2019.05.31. 2019.05.31. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

121.  13/2019.(VI.14.) önkormány-

zati rendeletét 

a helyi termelői piac működésé-

ről és üzemeltetéséről szóló 

18/2018.(XI.26) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

2019.06.14. 2019.06.15. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő 

pontja 

Megjegyzés 

122.  14/2019.(VI.28.) önkormány-

zati rendelet 

a 2019. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről 

 

2019.06.28. 2019.07.01. 2020. január 6-án  

hatályát veszti 

123.  15/2019.(VI.28.) önkormány-

zati rendelet 

a Közszolgálati Tisztviselők 

Napja munkaszüneti nappá 

nyilvánításáról 

 

2019.06.28. 2019.07.01.  

124.  16/2019.(IX.30.) önkormány-

zati rendelet 

az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló  

1/2019.(II.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

2019.09.30. 2019.10.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

125.  17/2019.(IX.30.) önkormány-

zati rendelet 

a lakások és helyiségek bérleté-

ről szóló 17/2016.(XI.15.) ön-

kormányzati rendelet módosítá-

sa 

 

2019.09.30. 2019.10.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

126.  18/2019.(X.25.) önkormányza-

ti rendelet 

Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabály-

zatáról 

 

2019.10.25. 2019.10.25. Módosította: 

5/2020.(II.28.)ör. 

127.  19/2019.(XII.2.) önkormány-

zati rendelet 

az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló  

1/2019.(II.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

2019.12.02. 2019.12.03. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

128.  20/2019.(XII.13.) önkormány-

zati rendelet 

A 2020. évkezdet átmeneti gaz-

dálkodásáról 

 

2019.12.13. 2019.12.13. a 2020. évi költ-

ségvetési rendelet 

hatályba lépésé-

vel egyidejűleg 

hatályát veszti. 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő 

pontja 

Megjegyzés 

129.  1/2020. (I.31.) önkormányzati 

rendelet 

az  Önkormányzat 2020. évi költ-

ségvetéséről 

 

2020.01.31. 2020.02.01. Hatályon kívül 

helyezte 

a10/2020.(VI.29.)

önkormányzati 

rendeltet.  

módosította: 

12/2020.(VII.13.), 

2/2021.(II.25.) 

 önkormányzati 

rendelet 

130.  2/2020. (I.31.) önkormányzati 

rendelet 

a szociális igazgatásról és a szo-

ciális ellátásokról szóló  

6/2018.(II.26.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

2020.01.31. 2020.02.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

131.  3/2020. (I.31.) önkormányzati 

rendelet 

a lakások és helyiségek bérleté-

ről szóló 17/2016.(XI.15.) 

önk.rend. módosítása 

2020.01.31. 2020.02.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

132.  4/2020. (II.28.) önkormányzati 

rendelet 

A szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról  

2020.02.28. 2020.03.05. Módosította a 

6/2020.(III.31.) 

önkormányzati 

rendelet 

133.  5/2020. (II.28.) önkormányzati 

rendelet 

Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabály-

zatáról szóló 18/2019.(X.25.) 

önkormányzati rendelet módosí-

tása 

2020.02.28. 2020.02.28. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

134.  6/2020.(III.31.) önkormányzati 

rendelet 

a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló  

4/2020.(II.28.) önkormány-

zati rendelet módosításáról 

2020.03.31. 2020.04.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

135.  7/2020.(IV.6.) önkormányzati 

rendelet 

az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló  

1/2019.(II.5.) önk rendelet mód. 

2020.04.06. 2020.04.07. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

136.  8/2020.(IV.24.) önkormányzati 

rendelet 

a lakások és helyiségek bérleté-

ről szóló17/2016.(XI.15.) ön-

kormányzati rendelet módosítá-

sáról 

2020.04.24. 2020.04.27. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő 

pontja 

Megjegyzés 

137.  9/2020.(V.4.) önkormányzati 

rendelet 

a helyi termelői piac veszély-

helyzetben történő nyitva tartá-

sának és a 65. életévüket betöl-

tött személyek általi látogatásá-

ról  

2020.05.04. 2020.05.05. A rendelet ve-

szélyhelyzet meg-

szűnését követő 

napon hatályát 

veszti.  

 

138.  10/2020.(VI.29.) önkormány-

zati rendelet 

Önkormányzat 2019. évi zár-

számadásáról 

2020.06.29. 2020.06.30.  

139.  11/2020.(VI.29.) önkormány-

zati rendelet 

a 2020. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről 

2020.06.29. 2020.07.01. 2021. január 4-én  

hatályát veszti 

140.  12/2020.(VII.13.) önkormány-

zati rendelet 
az Önkormányzat 2020. évi költ-

ségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) 

önkormányzati rendelet módosí-

tása. 

2020.07.13. 2020.07.14. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

141.  13/2020.(IX.25.) önkormány-

zati rendelet 
az Önkormányzat 2020. évi költ-

ségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) 

önkormányzati rendelet módosí-

tása. 

2020.09.25. 2020.09.28. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

142.  14/2020.(X.30.) önkormányza-

ti rendelet 
az Önkormányzat 2020. évi költ-

ségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) 

önkormányzati rendelet módosí-

tása. 

2020.10.30. 2020.11.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

143.  15/2020.(XI.16.) önkormány-

zati rendelet 

A helyi adókról szóló 

28/2011.(XI.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról.  

2020.11.16. 2021.01.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

144.  16/2020.(XI.16.) önkormány-

zati rendelet 

a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és megszegésük 

jogkövetkezményeiről szóló 

16/2014.(V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról.  

2020.11.16. 2020.11.17. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 
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Sor- 

szám 

Az önkormányzati rendelet 

száma, tárgya 

Megalkotás 

időpontja 

Hatályba 

lépés idő 

pontja 

Megjegyzés 

145. 1 17/2020.(XII.11.) önkormány-

zati rendelet 

A 2021. évkezdet átmeneti gaz-

dálkodásáról 

 

2020.12.11. 2021.01.01. 2021. évi költ-

ségvetési ren-

delet hatályba 

lépésével egy-

idejűleg hatá-

lyát veszti. 

 

146.  18/2020.(XII.08.) önkormány-

zati rendelet 

A helyi adókról szóló 

28/2011.(XI.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 

15/2020.(XI.26.) önkormányzati 

rendelet hatályáról 

 

2020.12.08. 2020.12.31. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

147.  19/2020.(XII.18.) önkormány-

zati rendelet 

A helyi adókról szóló 

28/2011.(XI.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

2020.12.18. 2021.01.01. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

148.  1/2021.(II.24.) önkormányzati 

rendelet  

az Önkormányzat 2021. évi költ-

ségvetéséről 

 

2021.02.24. 2021.02.25. rendelkezéseit 

2021. január 1. 

napjától kell 

alkalmazni. 
 

149.  2/2021.(II.24.) önkormányzati 

rendelet  

A házasságkötés engedélyezé-

sének szabályairól, valamint az 

ezzel kapcsolatos 

 térítési díjakról szóló 

12/2017.(VI.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

2021.02.24. 2021.03.01. rendelkezéseit 

2021. február 1. 

napjától kell 

alkalmazni. 
 

150.  3/2021.(II.25.) önkormányzati 

rendelet  

az Önkormányzat 2020. évi költ-

ségvetéséről szóló 1/2020.(I.31.) 

önkormányzati rendelet módosí-

tása 

2021.02.25. 2021.02.26. Hatályba lépést 

követő napon 

hatályát veszti 

 


