Rendeletek
Tiszaigar Község Önkormányzata hatályos rendeleteinek jegyzéke

Rendelet száma

Rendelet címe

8/1996.(VIII.19.)

a Honfoglalás 1100.
évfordulójának emléknapjáról

Módosító rendelet
száma

az 1848/49. magyar polgári
3/1998.(III.13.)

forradalom és szabadságharc 150.
évfordulójának megemlékezéséről
az önkormányzat rendeleteiben

14/2001.(IX.19.)

meghatározott szabálysértési

21/2001.(XII.25.)

rendelkezések felülvizsgálatáról
a közterület rendeltetéstől
21/2001.(XII.25.)

eltérő célú használatának
általános szabályairól

11/2004.(VI.11.)

16/2004.(XI.9.)
18/2004.(XI.9.)
11/2005.(V.18.)

13/2005.( VII.1.)

a környezetvédelem helyi
szabályairól
Tiszaigar Község Helyi Építési
Szabályzatáról
az egészségügyi alapellátási
körzetek kialakításáról
a fiatal házasok
lakástámogatásának feltételeiről
a Tisza-tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás
Közös Helyi Hulladékgazdálkodási
Tervéről

15/2005.(X.21.)

Tiszaigar Község Önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskör
átruházásáról

17/2005(X.21.)

a környezetvédelem helyi
szabályairól szóló
11/2004.(VI.11.) számú rendelet
módosításáról

10/2006.(IV.08.)

a gyermekek védelméről

14/2009.(XI.07.)

a helyi közművelődésről

11/2012.(VI.09.)
rend.
17/2005.(X.21.)
rend.11/2012.(VI.09.)
rend

Tiszaigar Község címeréről,
15/2009.(XI.07.)

zászlajáról, pecsétjéről és

11/2012.(VI.09.)

díszpolgári cím adományozásáról
az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és helyiségek
16/2009. (XI.25.)

bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról
a kistérségi szinten működő

3/2010.(II.24.)

6/2010.(III.20.)
11/2011.(V.05.)
3/2013.(II.12.)
7 / 2013. ( IV.09.)
11 / 2013. (X. 05.)

helyi építészeti – műszaki
tervtanács
működési szabályairól
a személyes gondoskodást nyújtó
szociális szolgáltatásokról.
a község mezei őrszolgálatáról
a közterületek elnevezéséről és
a házszámozás rendjéről
az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól
az állattartás helyi
szabályairól
az Önkormányzati

14 / 2013. (XII.06.)

Környezetvédelmi Alap
létrehozásáról
a nem közművel összegyűjtött

6 / 2014. (VII. 12.)

háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról
a helyi önkormányzati képviselők

9 / 2014. (XI.04.)

és a
bizottsági tagok
tiszteletdíjáról

8 / 2015. (VI.06.)
2 / 2015. (III. 10.)
7 / 2015. (V.12.)

Tiszaigar Község Önkormányzata
2014. évi zárszámadásáról
a temetőről és a temetkezésről
az avar és a kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályokról
a filmforgatási célú közterület-

13/2015. (X.8.)

használatra vonatkozó
szabályokról

2/2016.(II.24.)

a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás helyi szabályairól
a Tiszaigari Közös önkormányzati

3/2016.(II.24.)

Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők juttatásairól

5/2016.(IV.22.) ÚJ

a helyi iparűzési adóról

6/2016.(IV.22.)

7/2016.(IV.29.)
8/2016.(V.27.)

9/2016.(V.27.)

az egyes pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról

a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
Tiszaigar Község Önkormányzata
2015. évi zárszámadásáról
a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról

13/2016.(XI.16.)
2/2017.(II.8.)

önkormányzati rendelet a szociális
célú tűzifa juttatásról
Tiszaigar Község Önkormányzatának
2017.évi költségvetéséről

6/2017.(III.30.)

A házasságkötés helyi szabályairól

7/2017.(III.30.)

A gyermekétkeztetésről
a partnerségi egyeztetés

12/2017.(XII.7.)

szabályairól szóló 12/2017.(XII.7.)
önk. rend.
Tiszaigar község településképének

13/2017.(XII.22.)

védelméről szóló 13/2017.(XII.22.)
önk. rend.
önkormányzati rendelet Tiszaigar

1/2018.(II.19.)

Község Önkormányzatának 2018. évi
költségvetéséről
önkormányzati rendelet Tiszaigar

5/2018. (V.30.)

Község Önkormányzatának 2017. évi
zárszámadásáról
a téli rezsicsökkentés kiterjesztése

6/2018. (X.30.)

érdekében nyújtott szociális célú
tűzifajuttatásról

7/2018. (X.30.)

a szociális célú tűzifajuttatásról

utoljára módosítva: 2018-10-31

