HATÁLYOS RENDELETEK

A RENDELET

A RENDELET CÍME

MÓDOSÍTÓ RENDELET

SZÁMA

2/1991. (V.20.)
8/1992. (VII.22.)

SZÁMA

Díszpolgári cím adományozásáról

6/1991.

A helyi címer és zászló alapításáról és használati rendjérıl

8/1997. (XII.19.)

A vállalkozók kommunális adójáról

6/1998. (X.1.)

A képviselık javadalmazásáról

8/1998. (XI.21.)

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

4/2001. (VIII.11.)

A települési környezet védelmérıl és a kommunális rend egyes szabályairól

9/2001. (X.22.)

5/2001. (VII.11.)

A temetıkrıl és a temetkezésrıl

8/2001. (X.22.)

11/2001. (XII.18.)
7/2002. (XII.11.)
2/2005. (IV.8.)
2/2007. (III.23.)
1/2008. (II.15.)

7/2001. (X.22.)

A Bozsok és Velem községek Körjegyzıségén köztisztviselıi jogviszonyban állók díjazásáról és
egyéb juttatásairól

10/2003. (IX.23.)
12/2004. (XII.10.)

6/2003. (V.21.)

A települési szilárd
igénybevételérıl

1/2004. (I.16.)
3/2006. (II.24.)

9/2003. (IX.4.)

Velem község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról

11/2003. (XI.14.)

A lakásépítés és lakásvásárlás támogatásáról

4/2006. (II.24.)

13/2003. (XI.14.)

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

2/2004. (I.16.)

6/2004. (V.26.)

A 36/1999. II.26.) Korm. rendelettel módosított 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet alapján adható
locsolási kedvezmény alkalmazására

8/2004. (VI.22.)

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési
díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról

9/2004. (XI.17.)

Az önkormányzat által megvalósuló útépítési beruházásokhoz történı lakossági hozzájárulásról

13/2004. XII.10.)

A helyi iparőzési adóról

4/2005. (IX.23.)

Az elektronikus ügyintézésrıl

8/2005. (XII.13.)

7/2005. (XII.13.)

Az idegenforgalmi adóról

10/2008. (XI.25.)

1/2006. (II.24.)

Az önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásáról

6/2006. (III,.31.)

A luxusadóról

9/2006. (XII.12.)

A magánszemélyek kommunális adójáról

10/2006. (XII.12.)

A víz- és csatornadíjak megállapításáról

3/2007. (V.5.)

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

hulladékkal

kapcsolatos

köztisztasági

közszolgáltatás

kötelezı

8/2008. (VIII.27.)
7/2009. (IX.16.)

6/2007. (X.2.)

A közterületek használatáról és a közterületek rendjérıl

7/2008. (VIII.12.)

9/2007. (XII.12.)

A víz- és csatornadíjak megállapításáról

11/2008. (XII.19.)

2/2008. (II.15.)

Velem községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

4/2008. (V.30.)

A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendı térítési díjakról végrehajtásáról

5/2008. (V.15.)

Az egyes szociális ellátásokról

6/2008. (V.15.)

A tervtanácsról

1/2009. (II.19.)

Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

2/2009. (IV.29.)

Velem községi Önkormányzat 2008. évi végrehajtásáról

4/2009. (IV.29.)

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

5/2009. (IV.29.)

A háziorvosi körzet kijelölésérıl

9/2008. (IX.16.)
3/2009. (IV.29.)
6/2009. (VII.17.)

