
Kihirdetés alatt álló önkormányzati rendeletek 

 

2016. évi Kihirdetés alatt álló önkormányzati rendeletek 

 
Rendelet száma Rendelet tárgya Hatálybalépés napja 

6/2016.(II.11.) A helyi népszavazásról 2016. február 12. 

5/2016.(II.11.) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról 

2016. február 15. 

4/2016.(II.11.) A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2016. február 12. 

3/2016.(II.11.) Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 2016. február 12. 

2/2016.(II.11.) Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2016. február 12. 

1/2016.(I.21.) A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról 2016. február 1. 

 

2015. évi Kihirdetés alatt álló önkormányzati rendeletek 

 
Rendelet száma Rendelet tárgya Hatálybalépés napja 

19/2015.(XI.26.) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

2015. november 27. 

18/2015.(XI.26.) A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2016. január 01. 

17/2015.(XI.26.) Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2015. november 27. 

16/2015.(IX.25.) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

2015. szeptember 26. 

15/2015.(IX.25.) Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2015. szeptember 26. 

14/2015.(VIII.10.) A talajterhelési díjról szóló 6/2012.(II.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

2015. szeptember 10. 

13/2015.(VIII.10.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003.(XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2015. augusztus 25. 

http://www.edeleny.hu/rtte/06-2016.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/05-2016.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/05-2016.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/05-2016.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/04-2016.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/04-2016.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/03-2016.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/02-2016.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/02-2016.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/01-2016.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/19.2015.(XI.26.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/19.2015.(XI.26.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/19.2015.(XI.26.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/19.2015.(XI.26.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/18.2015.(XI.26.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/18.2015.(XI.26.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/17.2015.(XI.26.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/17.2015.(XI.26.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/16.2015.(IX.25.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/16.2015.(IX.25.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/16.2015.(IX.25.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/16.2015.(IX.25.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/15.2015.(IX.25.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/15.2015.(IX.25.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/14.2015.(VIII.10.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/14.2015.(VIII.10.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/13.2015.(VIII.10.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/13.2015.(VIII.10.).pdf


12/2015.(VII.14.) EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett „PRO 
URBE EDELÉNY” Emlékplakett és „EDELÉNYÉRT” 
Díszoklevél adományozásáról szóló 25/2008.(IX.11.) 
önkormányzati rendelet és Edelény Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII)  

2015. július 14. 

 

11/2015.(VII.02.) Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2015. július 3. 

10/2015.(VI.25.) Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2015. június 26. 

9/2015.(VI.25.) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

2015. július 1. 

8/2015.(V.06.) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2015. május 15. 

7/2015.(IV.22.) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2015. április 24. 

6/2015.(IV.22.) Edelény város önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 

2015. április 23. 

5/2015.(II.27.) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról 

2015. március 1. 

4/2015.(II.27.) Edelény Város Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 4/2014. (II.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

2015. február 28. 

3/2015.(II.13.) A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési 
díjakról 

2015. március 1. 

2/2015.(II.13.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 
átadásáról 

2015. február 14. 

1/2015.(II.13.) Edelény Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről 

2015. február 14. 

 

 

 

2014. évi Kihirdetés alatt álló önkormányzati rendeletek 

http://www.edeleny.hu/rtte/12.2015.(VII.14.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/12.2015.(VII.14.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/12.2015.(VII.14.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/12.2015.(VII.14.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/12.2015.(VII.14.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/11-2015.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/11-2015.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/10-2015.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/10-2015.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/9-2015.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/9-2015.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/9-2015.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/9-2015.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/8.2015.(V.06.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/8.2015.(V.06.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/8.2015.(V.06.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/8.2015.(V.06.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/7.2015.(IV.22.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/7.2015.(IV.22.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/7.2015.(IV.22.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/7.2015.(IV.22.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/7.2015.(IV.22.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/6.2015.(IV.22.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/6.2015.(IV.22.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/05.2015.(II.27.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/05.2015.(II.27.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/05.2015.(II.27.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/05.2015.(II.27.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/04.2015.(II.27.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/04.2015.(II.27.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/04.2015.(II.27.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/04.2015.(II.27.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/3.2015.(II.13.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/3.2015.(II.13.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/2.2015.(II.13.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/2.2015.(II.13.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/1.2015.(II.13.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/1.2015.(II.13.).pdf


 
Rendelet száma Rendelet tárgya Hatálybalépés 

napja 

19/2014.(XII.17.) Egyes bizottsági megnevezéseket tartalmazó 
önkormányzati rendeletek módosításáról 

2014. december 
18. 

18/2014.(XII.17.) A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, 
valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi 
szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

2014. december 
18. 

17/2014.(XII.17.) Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 

2015. január 1.  

Az 55.§ (6) 
bekezdés 2015. 
március 1.  

16/2014.(XI.19.) Edelény város területén működő egészségügyi 
alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól szóló 
13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2015. január 1. 

15/2014.(XI.19.) Edelény Város Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 4/2014. (II.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

2014. november 
20. 

14/2014.(X.22.) Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2014. október 
22. 11:25 

13/2014.(IX.24.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003.(XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2014. október 
26. 

12/2014.(IX.24.) A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és az avar 
valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi 
szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

2014. október 1. 

11/2014.(IX.24.) Edelény Város Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 4/2014. (II.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

2014. 
szeptember 25. 

10/2014.(VII.10.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2014. július 30. 

9/2014.(IV.23.) Az építészeti értékek és örökség védelméről szóló 
35/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2014. május 3. 

8/2014.(IV.23.) A közterület rendjéről és használatáról szóló 
32/2002.(XII.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2014. április 28. 

http://www.edeleny.hu/rtte/19.2014.(XII.17.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/19.2014.(XII.17.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/19.2014.(XII.17.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/18.2014.(XII.17.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/18.2014.(XII.17.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/18.2014.(XII.17.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/18.2014.(XII.17.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/17.2014.(XII.17.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/17.2014.(XII.17.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/16.2014.(XI.19.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/16.2014.(XI.19.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/16.2014.(XI.19.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/16.2014.(XI.19.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/15.2014.(XI.19.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/15.2014.(XI.19.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/15.2014.(XI.19.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/14.2014.(X.22.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/14.2014.(X.22.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/14.2014.(X.22.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/13.2014.(IX.24.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/13.2014.(IX.24.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/12.2014.(IX.24.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/12.2014.(IX.24.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/12.2014.(IX.24.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/12.2014.(IX.24.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/11.2014.(IX.24.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/11.2014.(IX.24.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/11.2014.(IX.24.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/10.2014.(VII.10.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/10.2014.(VII.10.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_09.2014.(IV.23.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_09.2014.(IV.23.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_09.2014.(IV.23.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_09.2014.(IV.23.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_08.2014.(IV.23.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_08.2014.(IV.23.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_08.2014.(IV.23.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_08.2014.(IV.23.).pdf


7/2014.(IV.23.) A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság, az avar, 
valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi 
szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

2014. május 8. 

6/2014.(IV.23.) Edelény Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 

2014. április 24. 

5/2014.(II.12.) A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési 
díjakról szóló 4/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2014. március 1. 

4/2014.(II.12.) Edelény Város Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről 

2014. február 13. 

3/2014.(II.12.) Edelény Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 7/2013. (II.13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

2014. február 13. 

2/2014.(II.12.) A szociális igazgatásról, és szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 
22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2014. február 13. 

1/2014.(I.15.) A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar 
valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi 
szabályairól 

2014. január 16. 

 

 

2013. évi Kihirdetés alatt álló önkormányzati rendeletek 

 
Rendelet száma Rendelet tárgya Hatálybalépés 

napja 

25/2013.(XII.27.) A települési önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról 

2014. január 1. 

24/2013.( XII.12.) Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában 
álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól 
szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2013. 
december 13. 

23/2013.( XII.12.) A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról 

2014. január 1. 

22/2013.(XII.12.) A szociális igazgatásról, a szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 

2014. január 1. 

http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_07.2014.(IV.23.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_07.2014.(IV.23.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_07.2014.(IV.23.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_07.2014.(IV.23.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_06.2014.(IV.23.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/Edeleny_06.2014.(IV.23.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/5.2014.(II.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/5.2014.(II.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/5.2014.(II.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/4.2014.(II.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/4.2014.(II.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/3.2014.(II.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/3.2014.(II.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/3.2014.(II.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/3.2014.(II.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/2.2014.(II.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/2.2014.(II.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/2.2014.(II.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/2.2014.(II.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/1.2014.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/1.2014.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/1.2014.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/1.2014.pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/25.2013.(XII.27.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/25.2013.(XII.27.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/24.2013.(XII.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/24.2013.(XII.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/24.2013.(XII.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/24.2013.(XII.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/23.2013.(XII.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/23.2013.(XII.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/23.2013.(XII.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/22.2013.(XII.12.).pdf
http://www.edeleny.hu/rtte/22.2013.(XII.12.).pdf


21/2013.(XI.22.) Edelény Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 7/2013. (II.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2013. 
november 24. 

20/2013.(X.30.) Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában 
álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól 
szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2013. október 
31. 

19/2013.(X.30.) Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről 

2013. október 
31. 

18/2013.(IX.11.) A közterület rendjéről és használatáról szóló 
32/2002.(XII.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2013. 
szeptember 
16. 

17/2013.(IX.11.) Edelény Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 7/2013. (II.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2013. 
szeptember 
13. 

 

16/2013.(VIII.07.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 11/2013.(IV.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2013. 
augusztus 08. 

15/2013.(VII.11.) Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában 
álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól 
szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2013. július 
12. 

14/2013.(V.22.) Edelény Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 7/2013. (II.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2013. május 
24. 

13/2013.(IV.26.) A talajterhelési díjról szóló 6/2012.(II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2013. április 
27. 

12/2013.(IV.26.) Edelény város önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 

2013. április 
27. 

11/2013.(IV.26.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről 

2013. május 
01. 

10/2013.(IV.05.) A szociális ellátásokért fizetendő intézményi 
térítési díjakról szóló 4/2012.(II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2013. május 
01. 

9/2013.(III.20.) Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 

2013. március 
21. 

8/2013.(III.20.) Egyes hivatali elnevezést tartalmazó 
önkormányzati rendeletek módosításáról 

2013. március 
21. 
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7/2013.(II.13.) Edelény Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről 

2013. február 
14. 

6/2013.(II.13.) Edelény Város Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 9/2012. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2013. február 
15. 

5/2013.(II.13.) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről 

2013. február 
15. 

4/2013.(II.13.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 5/1997. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2013. február 
15. 

3/2013.(I.25.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből 
szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő díjról szóló 
52/2004.(XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2013. január 
26. 

2/2013.(I.14.) A települési önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról 

2013. január 
16. 

1/2013.(I.14.) Edelény város területén működő egészségügyi 
alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól 
szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2013. március 
1. 

 

 

 

2012. évi Kihirdetés alatt álló önkormányzati rendeletek 

 
Rendelet száma Rendelet tárgya Hatálybalépés 

napja 

37/2012.(XII.28.) Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2013. január 1. 

36/2012.(XII.28.) A köztisztaságról, az avar és kerti hulladékok nyílttéri 
égetéséről és a háztartási tevékenységgel okozott 
légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályok 
megállapításáról, illetve a települési szilárd hulladék 
gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről szóló 
11/2005.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2013. január 1. 

35/2012.(XII.12.) Egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül 
helyezésével kapcsolatos önkormányzati rendeletek 

2012. december 
13. 
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módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 

34/2012.(XII.12.) A helyi iparűzési adóról  2013. január 1. 

33/2012.XI.22.) Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 9/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2012. november 
24. 

32/2012.(XI.22.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2012. november 
23. 

31/2012.(XI.22.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII.15) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2012. december 
22. 

30/2012.(X.18.) Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára 
szolgáló helyiségekben a bérlő által végzett beruházások 
bérbeszámítási jogáról 

2012. október 
19. 

29/2012.(IX.12.) Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló 
vagyonnal való rendelkezés szabályairól 

2012. 
szeptember 16. 

28/2012.(IX.12.) Az önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított 
köznevelési feladatokról 

2012. 
szeptember 14. 

27/2012.(IX.12.) Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 9/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2012. 
szeptember 14. 

26/2012.(VIII.31.) A Képviselő-testület feladat és hatásköréből, az állandó 
bizottságaira és a polgármesterre átruházott hatáskörökről 
szóló 10/1995.(V.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2012. 
szeptember 1. 

25/2012.(VIII.31.) Edelény város területén működő egészségügyi 
alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól szóló 
13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2012. 
szeptember 1. 

24/2012.(VII.19.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 
15/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2012. augusztus 
1. 

23/2012.(VII.19.) A talajterhelési díjról szóló 6/2012.(II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2012. július 20. 

22/2012.(VI.20.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletére vonatkozó, egyes szabályokról szóló 
12/2006. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2012. június 21. 

21/2012.(VI.20.) Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 9/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2012. június 22. 

20/2012.(V.23.) 

 

A játszóterek használatának rendjéről 

 

2012. június 1. 

 

19/2012.(V.23.) Egyes vízügyi tárgyú rendeletek módosításáról 2012. június 1. 
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18/2012.(IV.26.) Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2012. április 27. 

17/2012.(IV.26.) Edelény Város Önkormányzatának a közterületek 
elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a 
közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről 
szóló 36/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2012. április 27. 

16/2012.(IV.26.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2012. április 27. 

15/2012.(IV.26.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 

 

2012. május 1. 

14/2012.(IV.26.) A talajterhelési díjról szóló 6/2012.(II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2012. április 27. 

13/2012.(IV.26.) 

 

Edelény Város Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 

2012. április 27. 

12/2012. (II.16.) Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2012. április 19 

11/2012. (II.16.) Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2012. április 19 

10/2012. (II.16.) Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.) 
Önkormányzati  rendelet módosításáról 

2012. április 6. 

9/2012. (II.16.) Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről  2012. február 
17. 

8/2012. (II.16.) Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2012. február 
18. 

7/2012. (II.16.) temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
35/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2012. február 
18. 

6/2012. (II.16.) A talajterhelési díjról 2012. február 
17. 

5/2012. (II.16.) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 2012. március 1. 

4/2012. (II.16.) A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési 
díjakról 

2012. március 1. 
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3/2012. (II.16.) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi 
szabályairól 

2012. március 1. 

2/2012. (II.16.) A közterület rendjéről és használatáról szóló 
32/2002.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2012. március 1. 

1/2012. (II.16.) Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2012. február 
17. 

 

 

2011. évi Kihirdetés alatt álló önkormányzati rendeletek 

 
36/2011.(XII.15.) A közterületek elnevezéséről, a házszámozás 

rendjéről,valamint a közterületnév táblák és házszám 
táblákelhelyezéséről  

2011. december 
20. 

35/2011.(XII.15.) A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására 
és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 27/2002. (XII. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2012. január 1. 

34/2011.(XII.15.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások igénybevételéről 
szóló 5/1997. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2012. január 1. 
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