
PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
HATÁLYOS RENDELETEINEK JEGYZÉKE 

 
Ssz Rendelet száma Rendelet címe Feltöltve 

1. 5/1994. (IV. 29.) A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Igen 
2. 25/2014. (XI.19.) A polgármester juttatásairól, valamint a helyi önkormányzati 

képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és 
költségtérítéséről 

Igen 

3. 1/1999 (I. 29.) A közművelődés helyi feladatairól Igen 
4. 20/2014. (VIII. 28.) Az állattartás helyi szabályairól Igen 
5. 21/1999. (XI. 31.) A kitüntetések alapításáról és adományozásáról Igen 
6. 14/2000. (IX. 8.) A temetőkről és temetkezésekről Igen 
7. 6/2000. (III.23.) A helyi lakáscélú támogatásokról  
8. 23/2014. (XI.19.) A helyi népszavazásról  Igen 
9. 9/2013. (VII. 12.) az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a 

vagyon kezeléséről 
Igen 

10. 12/2001. (XI. 6) A helyi környezetvédelem szabályairól Igen 
11. 4/2003. (II. 14.) A helyi építési szabályzatról  
12. 10/2003. (IX. 2.) A helyi iparűzési adóról Igen 
13. 10/2004. (VI. 25.) A talajterhelési díj helyi szabályairól Igen 
14. 8/2004. (V. 28.) A Helyi Környezetvédelmi Alapról  
15. 7/2006. (V. 26.) az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére, 

valamint azok elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról 
 

16. 4/2007. (III. 30.) a Szervezeti és Működési szabályzatról Igen 
17. 10/2007. (XI. 30.) a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Igen 
18. 7/2011. (III.10.) a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 

Igen 

19. 4/2015. (II.13.) a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási 
formák szabályairól. 

Igen 

20. 18/2012. (XI.29.) Pétervására városban a magánszemélyek kommunális adójáról Igen 
21. 19/2012. (XI.29.) az idegenforgalmi adóról Igen 
22. 10/2013. (VII. 12.) A közterület-használatról Igen 
23. 3/2014. (I. 15.) a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Igen 
24. 7/2014. (II.18.) a közterületek elnevezésről és a házszámozás rendjéről Igen 
25. 6/2014. (II.18.) egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről   
26. 8/2014. (II. 18.) a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról 
Igen 

27. 24/2014. (XI.19.) a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól Igen 
28. 6/2010. (XI.26.) a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról Igen 
29. 3/2015. (II.13.) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Igen 
30. 7/2015. (IV.30.) Pétervására Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
Igen 

31. 1/2006. (II. 10.) Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának 
meghatározásáról 

 

 


