
Hantos Községi Önkormányzat Hatályos rendeleteinek nyilvántartása 
 

 
Sorszám: 

 

Alaprendelet száma: 

Módosító rendeletek 

számai : 

 

A rendelet tárgya 

 

Megjegyzés: 

1.  8/1996.( VII.09.)  önkormányzati 
rendelet 

9/2012.(XI.15.) 
önk.rend. 

A helyi címer és zászló alapításáról és 
használatának rendjéről 

 

2.  8/1997.( VII.1)  önkormányzati 
rendelet 

5/2001(IV.02.)   
11/2009.(IX.30.)  
8/2011.(VIII.31.) 

9/2012.(XI.15.) önk.rend. 

A  temetők rendjéről és a 
temetkezésről 

 

3.  16/1997.(1998.01.01.) 
önkormányzati rendelet 

 A díszpolgári cím alapításáról  

4.  6/1998. (VIII.24.)  
önkormányzati rendelet 

7/1998.(IX.21.) 
9/2012.(XI.15.) önk. rendelet 

„Pro Civitate Hantos” kitüntetés 
alapításáról 

 

5.  10/2000.( X.19.)  önkormányzati 
rendelet 

10/2004.(IX.27.önk. rend. 
10/2006. (III.29.) önk. rend. 

A lakásépítés és  vásárlás helyi 
támogatásáról 
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Sorszám: 

 

Alaprendelet száma: 

Módosító 

rendeletek számai 

: 

 

A rendelet tárgya 

 

Megjegyzés: 

 12/2004.(XII.10.)  
önkormányzati rendelet 

 Hantos Községi Önkormányzat helyi 
hulladékgazdálkodási tervéről 

 

6.  11/2006.(III.29.)  önkormányzati 
rendelet 

5/2007.(IV.05.)  önk.. rendelet 

11/2009.(IX.30.) önk. rendelet 

13/2009.(XII.01.) önk. rendelet 

Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és 
szabályozási tervének megállapításáról  

 

7.  8/2008.(V.15.)  önkormányzati 
rendelet 

12/2008.(IX.26.) önk.. rendelet 

11/2009.(IX.30.)önk. 
Rendelet 9/2012.(XI.15.) 

önk.rend. 
 

A közterületek használatáról  

8.  4/2012.(III.30.) önkormányzati 
rendelet  

 6/2013.(VI.27.) 
önk.rend. 
 
12./2014.(XI.12.) 
önk.rend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Az önkormányzat  vagyonáról  
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Sorszám: 

 

 

 

 

Alaprendelet száma: 

 

Módosító rendeletek 

számai : 

 

 

A rendelet tárgya 

 

 

Megjegyzés: 

9.  5/2013.(IV.25.)  önkormányzati 

rendelet 

 A közművelődésről  

10.  6/2014.(VII.31.) önkormányzati 

rendelete 

 Az egészségügyi alapellátás körzeteiről  

11.  7/2014.(VIII.13.) önkormányzati 

rendelet 

 A közterületek elnevezéséről és a 

házszámozás rendjéről 

 

17. 10/2014.(XI.12.) önkormányzati 

rendelet 

 Az államháztartáson kívüli források 

átadásáról, átvételéről 

 

18. 11/2014.(XI.12.) önkormányzati 

rendelet 

14/2014.(XII.12.) 

önkormányzati 

rendelet 

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

19. 13/2014.(XI.12.) önkormányzati 

rendelet 

 Az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 

 

20. 1/2015. (II.25.) önkormányzati 

rendelet 

9/2015.(IX.15.) 
önkormányzati rendelet 

17/2015.(XII.17.) 
önkormányzati rendelet 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  

21. 2/2015. (II.25.) önkormányzati 

rendelet 

 A pénzbeli és természetbeni  szociális 

ellátásokról és gyermekvédelmi 

támogatásokról és a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról 

 

22. 5/2015. (VII.29.) önkormányzati 

rendelet 

 Az ebrendészeti hozzájárulásról  

23. 6/2015. (VII.29.) önkormányzati 

rendelet 
 A kedvtelésből tartott állatok tartásának 

szabályairól 

 

24. 7/2015. (VII.29.) önkormányzati 

rendelet 
 Az üzletek éjszakai nyitva tartásának 

korlátozásáról és az ezzel összefüggő 

felügyeleti díjról 
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Sorszám: 

 

Alaprendelet száma: 

Módosító 

rendeletek 

számai : 

 

A rendelet tárgya 

 

Megjegyzés: 

25. 10/2015-(IX:15-) önkormányzati 

rendelet 

 A helyben központosított 

közbeszerzési eljárások  részletes 

szabályairól 

 

 

26. 11/2015.(IX.15.) önkormányzati 

rendelet 

 A kiadások készpénzben történő 

teljesítéséről 
 

 

27. 12/2015.(IX.15.) önkormányzati 

rendelet 

 A közterületek filmforgatási célú 

használatáról 

 

 

28. 13/2015.(IX.15.) önkormányzati 

rendelet 

 Az ingatlanok és közterületek 

tisztántartásáról 
 

 

 

29 14/2015.(IX.15.) önkormányzati 

rendelet 

 A települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos  hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról 

 

 

30. 16/2015.(XI.27.) önkormányzati 

rendelete 

 A helyi adókról  

31. 18/2015. (XII.17.) önkormányzati 

rendelet 

 A kötelező adatkezelés szabályairól 
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Sorszám: 

 

Alaprendelet száma: 

Módosító 

rendeletek 

számai : 

 

A rendelet tárgya 

 

Megjegyzés: 

32. 1/2016.(II.25.) önkormányzati 
rendelet 

 Az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről 

 

33 2/2016.(II.25.) önkormányzati 
rendelet 

 Az avar és kerti hulladék égetés 
szabályairól 

 

34 3/2015.(III.31.) önkormányzati 

rendelet 

 A nem közművel összegyűjtött  háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

35. 4/2016.(IV.25.) önkormányzati 

rendelet 

 az önkormányzati tulajdonú bérlakások 
és nem lakás célú helyiségek 

bérbeadásáról 
 

 

 


