
1. számú melléklet 
 

Az Európai Parlament és a Tanács – belsőpiaci szolgáltatásokról szóló – 
2006/123. EK irányelve által érintett egyes önkormányzati rendeletek 
jogharmonizációjáról szóló 24/2009. (X. 29.)Kt. számú rendeletéhez 

 
1.   3/1991. (IV. 16.) sz. rendelete  a  

fiatal  házasok első lakáshoz jutásának támogatására 
 
2.   7/1991. (VI. 19.) sz. rendelete az 

idegenforgalmi adóról 
 
3.   8/1991. (VI. 19.) sz. rendelete a  

helyi iparűzési adóról 
 
4.   3/1992. (VI. 9.) Kt. sz. rendelete a  

díszpolgári cím, valamint a „Pro Urbe” kitüntetés alapításáról és 
adományozásáról 

 
5.     5/1993. (VI. 25.) sz. rendelete a 

 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
   

6.    6/1993. (VI. 25.)Kt. számú rendelete  
a piacokról 

 
7.    9/1995. (VI. 19.) sz. rendelet  

az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről 
   
8.    14/1995. (X. 27.) sz. rendelet  

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről 
 
9.    13/1997. (V. 29.) sz. rendelet  

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 
 
10.    8/1998. (IV. 23.) sz. rendelet  

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 
 
11.    19/1998. (XII. 17.)sz. rendelet 

a mezői őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról 
 
12.    13/1999. (VI. 3.)Kt. számú rendelet 

a belvízsújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó 
önkormányzati támogatásról 
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13.  12/2000. (VI. 15.)Kt. számú rendelet  

a közterület használatáról 
 
14.    13/2000. (VI. 15.)Kt. számú rendelet  

a környezetvédelemről 
 
15.    14/2000. (VI. 15.)Kt. számú rendelet 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 
 
16.    13/2001. (X. 31.)Kt. számú rendelete 

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és 
kegyeleti támogatásokról. 

 
17.    14/2001. (XI. 29.)Kt. számú rendelete 

az építményadóról 
 
18.   11/2002. (XII. 10.)Kt. sz. rendelet a felsőoktatási tanulmányokat folytató 

fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló rendelet 
 
19.  13/2002. (XII. 10.)Kt. sz. rendelet az önkormányzat közművelődési 

feladatairól szóló rendelet 
 
20.    6/2003. (IV. 1.)Kt. számú rendelete  

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
 
21.    8/2003. (IV. 1.)Kt. számú rendelete 

a háziorvosi körzetek határainak megállapításáról 
 
22.    9/2003. (IV. 1.)Kt. számú rendelete 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatás igénybevételéről 

 
23.    27/2003. (XII. 18.)Kt. számú rendelet 

a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről 
 
24.    10/2004. (V. 27.)Kt. számú rendelet 

a talajterhelési díjról 
 
25.    11/2004. (V. 27.) Kt. számú rendelet 

a környezetvédelmi alap létrehozásáról 
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26.   14/2004. (VI. 29.)Kt. számú rendelet 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 
27.   18/2004. (IX. 29.)Kt. számú rendelete 

Füzesgyarmat város hulladékgazdálkodásáról 
 
28.   20/2005. (XI. 30.)Kt. számú rendelet 

a térítési díj és a tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról 
 
29.   24/2007. (XII. 20.)Kt. számú rendelet 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
költségvetéséhez és zárszámadásához kapcsolódó kötelező mellékletek 
tartalmi meghatározásáról 

 
30.   4/2008. (II. 14.)Kt. számú rendelet a helyi építési szabályokról 
 
31.  5/2008. (II. 14.)Kt. számú rendelet az önkormányzati képviselők, a 

bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról 
 
32.   20/2008. (IX. 11.)Kt. számú rendelet  

az elektronikus ügyintézés bevezetéséről 
 
33.   28/2008. (XII. 16.)Kt.sz. rendelet az ivóvíz- ellátási és szennyvíz-elvezetési 

szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes 
kérdéseiről 

 
34.     33/2008. (XII. 16.)Kt. sz. rendelet 

az ebtartás szabályairól 
 
35. 2/2009. (II. 12.)Kt. számú rendelet 

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
 
36.    8/2009. (IV. 29.)Kt. számú rendelete a sportról 
 
37.  9/2009. (IV. 29.)Kt. számú rendelet 

az önkormányzat 2008. évi zárszámadása 
 
38.     12/2009. (VII. 3.)Kt. számú rendelet  

a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 
 

39.  23/2009. (X. 29.)Kt. sz. rendelet 
Füzesgyarmat város hulladékgazdálkodási tervéről  


