
DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI 
HATÁLYOS RENDELETEINEK JEGYZÉKE 

 
 
 
 
   
Sorszám      Rendelet száma:       Rendelet címe: 
 
 
      
     1.   1/1995. (II. 23.)  Magánszemélyek kommunális adójáról. 

 
 
2.   2/1999. (II. 18.)  A szociálisan hátrányos helyzetben lévők  

adósságterheinek enyhítéséről szóló ren-
delet hatályon kívül helyezése. 

 
 

3.   9/2000. (VII. 28.)  Rendelet az ár- és belvíz miatti védekezé- 
       si, helyreállítási és újjáépítési célra bizto- 
       sított önkormányzati forrás felhasználásá- 
       ról. 
 
 
4.   13/2000. (XII. 7.)  Dunaegyháza Községi Önkormányzat  
       Képviselőtestületének rendelete a teme- 
       tőkről és a temetkezésről. 
 
 
5.   8/2001. (V. 31.)  Rendelet Dunaegyháza község címeréről, 
       zászlajáról, és használatuk rendjéről. 
 
 
6.   9/2001. (V. 31.)  A „Dunaegyháza Községért” és „Duna- 
       egyháza Község Díszpolgára” cím helyi 
       kitüntetések alapításáról és adományozá- 
       suk rendjéről. 
 

     7.   7/2002. (VI. 27.)  Rendelet a helyi közművelődésről. 
 
 
     8.   8/2002. (VII. 25.)  Rendelet a háziorvosi körzet kijelöléséről. 
 
     
 
      9.   17/2003. (XII. 22.)  Gépjárműadóról szóló 13/2002. (XII.14.) 
       sz. Önk. rendelet hatályon kívül helyezése 
 
 



    10.   18/2003. (XII. 22.)  Rendelet a helyi iparűzési adóról. 
 
 
    11.   19/2003. (XII. 22.)  A helyi környezet védelméről, a közterü- 
       letek és ingatlanok rendjéről, a település 
       tisztaságáról. 
 
 
    12.   1/2004. (II. 01.)  A település rendezési tervéről, valamint a 
       kapcsolódó helyi építési szabályzatról. 
 
 
 
    13.   4/2004. (II. 18.)  Rendelet a házi szociális gondozói körzet 
       kijelöléséről. 
 
 
    14.   8/2004. (IV. 15.)  Rendelet a helyi népszavazásról és népi  
       kezdeményezésről. 
 
 
    15.                10/2004. (V. 06.)  Rendelet az önkormányzat vagyonáról és 
       a vagyongazdálkodás szabályairól 
 
 
    16.               8/2005. /XI. 01./  Az elektronikus ügyintézés közigazgatási  

hatósági eljárásban történő kizárásáról. 
                

 
    17.    9/2006. /VII. 06./  Luxusadóról szóló 5/2006. /IV. 13./ ren- 

       delet hatályon kívül helyezéséről. 
 
 

    18.   12/2006. /XII. 07./  Lakások bérleti díjáról szóló  
6/2004. /II. 18./ rendelet hatályon kívül  
helyezése. 

        
        
    19.    6/2007. /IV. 19./  Dunaegyháza      Község     Önkormányzat    

       Szervezeti és Működési szabályzata. 
 

 
20.   14/2007. /XI. 29./  Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért  
       fizetendő díjakról. 
 
 
21.     2/2008. /II. 20./  2008. évi költségvetésről rendelet. 
        
 
22.     4/2008. /IV. 1./  Szociális igazgatásról és szociális és  



       gyermekvédelmi ellátásokról rendelet. 
 
 
23.     6/2008. /IV. 30./  2007. évi zárszámadásról rendelet. 

    
 
24.     9/2008. /VII. 03./  A közterületek használatáról és a 

       használati díjak mértékéről. 


