
 
Hatályos önkormányzati rendeletek  

 

(2017. április 30-i állapot) 
 

A hatályos és egységes szerkezetbe foglalt szövegű önkormányzati rendeletek megtekinthetők a 
Nemzeti Jogszabálytár http://njt.hu/ honlapján. 
 
Az önkormányzati rendelet hatályos szövegének megkereséséhez először az „önkormányzati 
rendeletek” menüre kattintson, majd a megjelenő űrlapon válassza ki a megyét és a település 
nevét.  
Az űrlapon még írja be az önkormányzati rendelet megalkotásának évét és a rendelet számát.  
A találatok megjelenítéséhez használja a Keresés gombot.  
A rendelet címére kattintással az önkormányzati rendelet hatályos szövege olvasható. 
 

 

A rendelet száma: A rendelet tárgya: 

1997. 

7/1997. (IV. 30.) Ör.  A lakáscélú helyi támogatásokról 

2001. 

23/2001. (XI.07.) Ör. Önkormányzati tervtanácsról és működésének rendjéről 

2004. 

12/2004. (IV.24.) Ör. A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről 

15/2004. (IV. 24.) Ör. Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól 

25/2004. (X.11.) Ör. A helyi környezet védelméről 

2005. 

6/2005. (IV.09.) Ör. 
A magánerős útépítés támogatási rendszeréről, valamint az útépítési 
érdekeltségi hozzájárulásról 

12/2005 (V.10.) Ör. Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 

2006. 

13/2006. (IX.15.) Ör. Az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 

16/2006. (IX.15.) Ör. 
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról 

2007. 

14/2007. (IX.28.) Ör. Orosháza város jelképeiről, azok használatáról 

http://njt.hu/


A rendelet száma: A rendelet tárgya: 

2008. 

3/2008. (II.27.) sz. 
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
felújításának támogatásáról 

14/2008. (VIII.04.) sz. A temetőkről és temetkezésről 

2010. 

5/2010. (III.18.) ö.. a helyi hulladékgazdálkodási tervről 

11/2010. (VII.07.) ö. A közművelődésről 

20/2010. (XII.20.) ö. a helyi adókról 

2011. 

4/2011. (II.08.) ö. 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól 

11/2011. (V.30.) ö. A helyi építészeti és természeti értékek védelméről 

21/2011. (X.24.) ö. 
a lakóingatlan életveszélyessé nyilvánítása esetén nyújtható 
támogatásról 

26/2011. (X.24.) ö. az önkormányzati biztos kirendeléséről és működéséről 

2012. 

2/2012. (II.06.) ö. 
egyes szociális ellátások feltételeként a lakókörnyezet 
rendezettségének biztosításáról  

18/2012. (VI.28.) ö. az Orosházi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól 

2013. 

18/2013. (VI.28.) ö a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

27/2013. (XI.28.) ö. 
hirdetmény, hirdető-berendezés létesítésének, elhelyezésének 
szabályozásáról 

28/2013. (XI.28.) ö. a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról 

29/2013. (XII.21.) ö. 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének 
kötelező közszolgáltatásáról 

31/2013. (XII.21.) ö. a közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól 

2014. 

3/2014. (I.31.) ö. a város saját halottjává nyilvánításáról 

5/2014. (III.12.) ö. a talajterhelési díjról 



A rendelet száma: A rendelet tárgya: 

16/2014. (IX.26.) ö. 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számáról 

18/2014. (X.21.) ö. 
Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 

19/2014. (X.21.) ö. az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  

2015. 

2/2015. (II.13.) ö. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

3/2015. (II.25.) ö. a mezei őrszolgálatról 

4/2015. (II.25.) ö. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

8/2015. (III.30.) ö. 
a közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-
megállapítás szabályairól 

10/2015. (III.30.) ö. a szociális szolgáltatásokról 

12/2015.(V.27.) ö. a közterület-használat rendjéről 

21/2015. (XI.03.) ö. 
az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható 
elismerésekről 

23/2015. (XI.03.) ö. a közterületi térfigyelő rendszerről 

26/2015. (XI.30.) ö. 
az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat 
által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 

2016. 

4/2016. (II.15.) ö az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

7/2016. (IV.14.) ö. 
az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő 
intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról 

8/2016. (IV.29.) ö. a nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjáról 

9/2016. (IV.29.) ö. a gyermekek ellátásáról  

10/2016. (V.02.) ö. a használt lakás vásárlási támogatásról 

14/2016. (IV.29.) ö. az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről 

20/2016. (V.30.) ö. az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

28/2016. (X.06.) ö. az egészségügyi alapellátásról 

2017. 
6/2017. (I.30.) ö. az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

9/2017. (III.31.) ö. Orosháza Város Helyi Építési Szabályzatáról 

13/2017. (III.31.) ö. a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 



 


