
A Képviselő-testület által alkotott rendeletek 2020. 
 
- a közszolgálati tisztviselők 2020.évi illetményalapjáról 

 

- Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló  
3/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (10.sz.módosítás) 

 

- Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 

 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi  
szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
- Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (1.sz.módosítás) 
(A Polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben alkotott rendelet) 

 
- Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (2.sz.módosítás)  
(A Polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben alkotott rendelet) 
 
- Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (3.sz.módosítás)  
(A Polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben alkotott rendelet) 

- a 2019.évi költségvetési zárszámadásról 

- Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól 
szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

- Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (4.sz.módosítás)  
 
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 
 
a helyi adókról szóló 5/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A Polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti 
hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetben alkotott rendelet) 
 
 
 

http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/1_2020_01_23_Rendelet_kt_illetmenyalap.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/2_2020_onk_rendelet_2019_ktgv_mod_10.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/2_2020_onk_rendelet_2019_ktgv_mod_10.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/2_2020_onk_rendelet_2019_ktgv_mod_10.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/3_2020_onk_rendelet_Rendelet_2020_ktgv_v3_melleklettel.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/4_2020_onk_rendelet_Szocialis_rendelet_mod_mell.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/4_2020_onk_rendelet_Szocialis_rendelet_mod_mell.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/4_2020_onk_rendelet_Szocialis_rendelet_mod_mell.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/5_2020_onk_rendelet_koltsegvetes_mod_1_alairt_mellekletek.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/5_2020_onk_rendelet_koltsegvetes_mod_1_alairt_mellekletek.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/5_2020_onk_rendelet_koltsegvetes_mod_1_alairt_mellekletek.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/6_2020_onk_rendelet_2020_koltsegvetes_mod_2_j_mell.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/6_2020_onk_rendelet_2020_koltsegvetes_mod_2_j_mell.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/7_2020_onk_rendelet_ktgv_mod_3_melleklettel_alairt.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/7_2020_onk_rendelet_ktgv_mod_3_melleklettel_alairt.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/8_2020_onk_rendelet_zarszamadas_alairt_mell.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/9_2020_onk_rendelet_vagyonrendelet_mod_mell.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/9_2020_onk_rendelet_vagyonrendelet_mod_mell.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/10_2020_szocialis_rendelet_mod.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/10_2020_szocialis_rendelet_mod.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/7_2020_onk_rendelet_ktgv_mod_3_melleklettel_alairt.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/7_2020_onk_rendelet_ktgv_mod_3_melleklettel_alairt.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/12_2020_Szoc_t__zifa_rendelet_.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/13_2020_onk_rendelet_alairt.pdf


- Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (5.sz.módosítás) 
 (A Polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti 
hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetben alkotott rendelet) 

 
- a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 (A Polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti 
hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetben alkotott rendelet) 
 
- az avar és kerti hulladékok égetéséről valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
-  (A Polgármester által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben alkotott rendelet) 

 
A rendeletek egységes szerkezetű, időállapot szerinti keresést biztosító példányai 
elérhetőek a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati rendeletek menüpontjában 
(www.njt.hu) 

http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/14_2020_onk_rendelet_a_mellekl.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/14_2020_onk_rendelet_a_mellekl.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/15_2020_onk_rendelet_alairt.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/16_2020_onk_rendelet_alairt.pdf
http://szentkiralyszabadja.hu/%7Eszentkir/kcfinder/upload/files/16_2020_onk_rendelet_alairt.pdf
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http://www.njt.hu/

