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KIMUTATÁS 
 

– Nyírmeggyes Község Önkormányzat rendeleteiről – 
(1991. évtől) 

 
A RENDELET 

 
Száma:                            Tárgya:                                                Módosítása,           
 (v. hatályon kívül helyezése): 
 
1/1991. (III. 29.) Nyírmeggyes Község Önkormányzata                                 6/1995. (VI. 16.)                                                    
                              Szervezeti és Működési Szabályzatáról                                 ör. 73. § (1) bek. 
 
2/1991. (III. 29.) az 1990. évi költségvetési terv teljesítésének                    26/2015. (X. 21.) 
                           elfogadásáról                                                                              ör. 1. § 
 
3/1991. (III. 29.) Nyírmeggyes Község Önkormányzatának 1991.               13/2004. (XII. 21.)  
                           évi költségvetése megállapításáról                                            ör. 2. §  
 

4/1991. (V. 31.)  Az első lakáshoz jutás támogatásáról,                                  5/2003. (IV. 22.)  
                           lakáscélú kölcsönök kamatteher növekedésének                  ör. 11. § (1) bek. 
                           ellentételezéséről 
 
5/1991. (V. 31.)  Nyírmeggyes Község Önkormányzata                                      6/1995. (VI. 16.)                                                                                          
                              Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról            ör. 73. § (1) bek.       
 
6/1991. (VI. 21.) Nyírmeggyes Község Önkormányzat 1991.                       13/2004. (XII. 21.)  
                           évi költségvetési tervét elfogadó 3/1991. (III. 29.)                     ör. 2. § 
                           Kt. sz. rendelet módosítása                                                
 
7/1991. (VII. 26.)Nyírmeggyes község földgázellátásának                          26/2015. (X. 21.) 
                           és szilárdburkolatú útépítésének elhatározása                           ör. 1. § 
 
8/1991. (VII. 26.) Nyírmeggyes Község Önkormányzat 1991.                       13/2004. (XII. 21.)  
                            évi költségvetési tervét elfogadó 3/1991.                                 ör. 2. § 
                            (III. 29.) rendelet módosítása                                                
                               
9/1991. (IX. 20.) a Szervezeti és Működési Szabályzatot                              6/1995. (VI. 16.)                                                                                                                                           
                              megállapító  1/1991. (III. 29.) Kt. sz.                                   ör. 73. § (1) bek.                     
                              rendelet módosítása                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/1992. (IV. 04.) a Községi Tanács által hozott rendeletek                        26/2015. (X. 21.) 
                           felülvizsgálatáról, egyes rendeletek                                         ör. 1. § 
                           hatályon kívül helyezéséről 
 
2/1992. (IV. 04.) a helyi népszavazásról, népi                                              29/2015. (XI. 18.) 
                           kezdeményezésről                       ör. 4. § 
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3/1992. (IV. 4.)   Nyírmeggyes Község Önkormányzata 1991.                      13/2004. (XII. 21.)  
                           évi költségvetésének elfogadása                                              ör. 2. §  
 
4/1992. (IV. 4.)   Nyírmeggyes Község Önkormányzat 1992.                        13/2004. (XII. 21.)  
                           évi költségvetésének megállapításáról                                     ör. 2. §  
 
5/1992. (XII. 01.) a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről            29/2015. (XI. 18.) 
                            szóló rendelet módosításáról           ör. 4. § 
 
6/1992. (III. 29.)  Az 1992. évi költségvetés módosításáról                           13/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                             ör. 2. §  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/1993. (III. 12.)  1992. évi költségvetési beszámoló                                     13/2004. (XII. 21.)  
                           elfogadása                                                                                ör. 2. §  
 
2/1993. (III. 12.) Nyírmeggyes Község Önkormányzat                                13/2004. (XII. 21.) 
                           1993. évi költségvetésének megállapításáról                          ör. 2. § 
                                       
3/1993. (III. 23.)  1993. évi költségvetés módosításáról                                13/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                             ör. 2. §  
 
4/1993. (V. 3.)     Az önkormányzat hatáskörébe tartozó                              13/2004. (XII. 21.)  
                            ellátásoknál jövedelemhatárok megállapítása                       ör. 2. §  
 
5/1993. (V. 3.)     Nyírmeggyes Község Önkormányzata                                  6/1995. (VI. 16.)                                                                                                                                           
                              Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról           ör. 73. § (1) bek.                     
 
6/1993. (VIII. 23.) a szociális törvény végrehajtásával kapcsolatos          5/1997. (VI. 10.) 
                                 helyi szabályokról                                                               ör. 24. § (2) bek. 
                                                                                                                               
7/1993. (X. 15.)   díszpolgári cím alapításáról és                                          30/2015. (XI. 18.) 

    adományozásának rendjéről                                             ör. 15. § a) pont 
           
8/1993. (XII. 30.) a helyi iparűzési adóról                                               27/2015. (X. 21.) 
                                                                                                                                   ör. 9. § d) pont 
 
9/1993. (XII. 30.) 1993. évi költségvetés módosításáról                                13/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                           ör. 2. §  
 
10/1993. (XII. 30.)Nyírmeggyes Község vagyonáról és a                           11/2004. (VIII. 17.) 
                                 vagyongazdálkodásról                                                        ör. 17. § (1) bek. 
 
11/1993. (XII. 30.) a szociális törvény végrehajtásával kapcsolatos       5/1997. (VI. 10.) 
                                 helyi rendelet módosításáról                                             ör. 24. § (2) bek. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/1994. (II. 4.)     Nyírmeggyes Község Önkormányzat 1994.                       13/2004. (XII. 21.)  
                           évi költségvetésének megállapításáról                                    ör. 2. §  
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2/1994. (IV. 12.) 1993. évi költségvetés végrehajtásáról                            13/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                             ör. 2. §  
 
3/1994. (IV. 12.) Nyírmeggyes Község Önkormányzata                                  6/1995. (VI. 16.)                                                                                                                                           
                              Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról           ör. 73. § (1) bek.                     
 
4/1994. (VI. 23.) az 1/1994. (II. 4.) Kt. sz. rendelet (1994. évi                    13/2004. (XII. 21.) 
                           költségvetés) módosításáról                                                    ör. 2. § 
                                                                                                                                            
5/1994. (VIII. 18.) a 4/1994. (VI. 23.) Kt. sz. rendelettel módosított            13/2004. (XII. 21.) 
                             1/1994. (II. 4.) Kt. sz. rendelet módosításáról                        ör. 2. § 
                                                                                                                                            
6/1994. (XI. 21.) Nyírmeggyes Község Önkormányzata                                  6/1995. (VI. 16.)                                                                                                                                           
                              Szervezeti és Működési Szabályzata kiegészítéséről           ör. 73. § (1) bek.                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/1995. (II. 23.)   Nyírmeggyes Község Önkormányzat                                  13/2004. (XII. 21.) 
                           1995. évi költségvetésének megállapításáról                         ör. 2. § 
                                                                                                                 
2/1995. (II. 23.)  a rendszeres nevelési segély megállapításáról                5/1997. (VI. 10.) 
                                                                                                                              ör. 24. § (2) bek. 
 
3/1995. (II. 23.)  a lakásfenntartási támogatás helyi szabályozásáról      5/1997. (VI. 10.) 
                                                                                                                              ör. 24. § (2) bek. 
 
4/1995. (IV. 1.)   az 1994. évi önkormányzati gazdálkodásról                    13/2004. (XII. 21.) 
                            szóló beszámolójelentés elfogadásáról                                   ör. 2. § 
 
5/1995. (IV. 1.)    temetőről és temetkezésről                                                  14/2000. (XI. 30.) 
                                                                                                                               ör. 9. § (1) bek. 
 
6/1995. (VI. 16.)  az Önkormányzat Szervezeti és                                       6/2003. (V. 28.)        
                               Működési Szabályzatáról                                                           107. § (2) bek. 
                                                                                                                                            
7/1995. (VI. 16.)  a települési rendtartásról                                                        2/1996. (III. 18.)       
                                                                                                                                           ör. 1. § 
 
8/1995. (VIII. 31.)az egyes kitüntető díjak alapításáról                                30/2015. (XI. 18.) 

     és  adományozásuk rendjéről                                             ör. 15. § b) pont 
  
9/1995. (XI. 3.)    a helyi iparűzési adó módosításairól                                     27/2015. (X. 21.) 
                                                                                                                        ör. 9. § e) pont 
 
10/1995. (XII. 5.) az 1995. évi önkormányzati költségvetésről                   13/2004. (XII. 21.) 
                            szóló rendelet módosításáról                                                 ör. 2. § 
                                                                                                                                            
11/1995. (XII. 30.) a gépjárműadó mértékének megállapításáról            12/2002. (XII. 16.)  
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                                                                                                                            ör. 2. §  
 

12/1995. (XII. 30.) 1995. évi önkormányzat költségvetésről                    13/2004. (XII. 21.) 
                              szóló rendelet módosításáról                                               ör. 2. §                                                                                                                                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/1996. (III. 18.) az egyes kitüntető díjak alapításáról és                        30/2015. (XI. 18.) 

    és  adományozásáról alkotott                                        ör. 15. § b) pont 
                              8/1995. (VIII. 31. Kt. sz. rendelet módosításáról                       
 
2/1996. (III. 18.) a település rendtartására vonatkozó                              26/2015. (X. 21.) 
                           7/1995. (VI. 16.) Kt. sz. rendelet hatályon kívül                    ör. 1. § 
                              helyezéséről                      
 
3/1996. (III. 18.) Nyírmeggyes Község Önkormányzat Szervezeti és          6/2003. (V. 28.)        
                              Működési Szabályzat szóló 6/1995. (VI. 16.) Kt.                 107. § (2) bek. 
                           sz. rendelet módosításáról 
      
4/1996. (III. 18.) az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének                 13/2004. (XII. 21.) 
                           teljesítéséről                                                                           ör. 2. § 
 
5/1996. (III. 18.)  Nyírmeggyes Község Önkormányzat                                 13/2004. (XII. 21.) 
                           1996. évi költségvetésről                                                        ör. 2. § 
                                                                                                                                                                                                                                                          
6/1996. (IV. 2.)    intézeti élelmezési nyersanyagköltség és                          4/1997. (III. 10.) 
                               térítési díj meghatározásáról                                                      ör. 3. § 
                                                                                                                                    
7/1996. (VII. 5.)  az ivóvíz díjának megállapításáról                                   1/1997. (II. 14.) 
                                                                                                                           ör. 3. §  
 
8/1996. (XII. 2.)   az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről                    13/2004. (XII. 21.)  
                           alkotott 5/1996. (III. 18.) Kt. sz. rendelet                               ör. 2. § 
                           módosításáról                                                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/1997. (II. 14.)   az ivóvíz díjának megállapításáról                                   2/1998. (II. 23.) 
                                                                                                                           ör. 3. §  
 
2/1997. (III. 10.) az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének                 13/2004. (XII. 21.) 
                           teljesítéséről                                                                           ör. 2. § 
 
3/1997. (III. 10.) Nyírmeggyes Község Önkormányzat                                 13/2004. (XII. 21.) 
                           1997. évi költségvetésről                                                        ör. 2. § 
 
4/1997. (III. 10.)  intézeti élelmezési térítési díj meghatározásáról             1/1998. (II. 23.)  
                                                                                                                           ör. 3. § 
                                                                                                                                                                                                                                                          
5/1997. (VI. 10.) a szociális ellátások szabályozásáról                              11/1997. (XII. 28.) 
                                                                                                                    ör. 15. § (2) bek. 
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6/1997. (VIII. 29.)  az Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről              13/2004. (XII. 21.)  
                              szóló 3/1997. (III. 10.) Kt. sz. rendelet                                 ör. 2. § 
                              módosításáról          
 
7/1997. (XI. 3.)     az iparűzési adó önkormányzati                                       27/2015. (X. 21.) 
                            rendelet módosításairól                                                  ör. 9. § f) pont 
 
8/1997. (XII. 15.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos                   7/2004. (VI. 2.)  
                            közszolgáltatás kötelező igénybevételéről                           ör. 33. § 
                       
9/1997. (XII. 15.) a magánszemélyek kommunális adójáról                       27/2015. (X. 21.) 
                                                                                                                    ör. 9. § a) pont 
  
10/1997. (XII. 15.)  Nyírmeggyes Község Önkormányzat Szervezeti          6/2003. (V. 28.)        
                                  és Működési Szabályzat módosításáról szóló                 107. § (2) bek. 

- a 3/1996. (III. 18.9kt. sz. rendelettel módosított - 
6/1995. (VI. 16.) Kt. sz. rendelet módosításáról 

 
11/1997. (XII. 28.) a szociális ellátások szabályozásáról                              4/2000. (II. 21.) 
                                                                                                                     ör. 15. § (3) bek. 
 
12/1997. (XII. 28.) Nyírmeggyes Község Önkormányzat  
                                 1997. évi költségvetéséről szóló                                       13/2004. (XII. 21.)  
                              3/1997. (III. 10.) Kt. sz. rendelet                                          ör. 2. § 
                              módosításáról                                                
 
13/1997. (XII. 28.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos                 26/2015. (X. 21.) 
                              közszolgáltatás kötelező igénybevételéről                         ör. 1. § 
                              szóló 8/1997 (XII. 15.) Kt. sz. rendelet 
                              módosításáról. 
                                                                                                                                 
14/1997. (XII. 28.) a magánszemélyek kommunális adójáról                      27/2015. (X. 21.) 
                             szóló 9/1997. (XII. 15.) Kt. sz. rendelet                           ör. 9. § b) pont 
                             módosításáról                                                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/1998. (II. 23.)   az intézeti élelmezési térítési díj meghatározásáról     12/2000. (XI. 30.)  
                                                                                                                          ör. 3. § 
 
2/1998. (II. 23.)   az ivóvíz díjának megállapításáról                                   14/1998. (XII. 17.) 
                                                                                                                           ör. 3. §  
 
3/1998. (II. 23.)   az Önkormányzat 1998. évi                                             13/2004. (XII. 21.)  
                            költségvetésének elfogadásáról                                             ör. 2. §  
 
4/1998. (II. 23.)   a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos                  26/2015. (X. 21.) 
                            közszolgáltatás kötelező igénybevételéről                            ör. 1. §   
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                            szóló 13/1997 (XII. 28.) Kt. sz. rendelettel 
                            módosított 8/1997 (XII. 15.) Kt. sz. rendelet 
                            módosításáról. 
 
5/1998. (IV. 20.) az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének                 13/2004. (XII. 21.) 
                            teljesítéséről                                                                            ör. 2. § 
 
6/1998. (IV. 16.)  a gyermekek védelmének, a gyámügyi                           26/2015. (X. 21.) 
                            igazgatásnak helyi szabályozásáról                                         ör. 1. § 
     
7/1998. (VII. 1.)   az iparűzési adó önkormányzati                                           27/2015. (X. 21.) 
                            rendelet módosításairól                                                     ör. 9. § g) pont 
  
8/1998. (VIII. 24.) az 1998. évi költségvetési előirányzat módosításáról   13/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                             ör. 2. §  
 
9/1998. (VIII. 24.) a mezőőri járulék megállapításáról                                10/2000. (VIII. 15.)  
                                                                                                                              ör. 1. §  
                                    
10/1998. (IX. 30.) az 1998. évi költségvetés módosításáról                        13/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                             ör. 2. §  
 
11/1998. (IX. 30.) a települési képviselők tiszteletdíjáról                           26/2015. (X. 21.) 
                                              ör. 1. § 
 
12/1998. (XII. 17.) az 1998. évi költségvetés módosítása                             26/2015. (X. 21.) 
                                                                                                                              ör. 1. § 
 
13/1998. (XII. 17.) a települési képviselők költségtérítéséről,                         2/2004. (II. 18.)       
                                 tiszteletdíjáról és egyéb juttatásokról                                 ör. 4. § (3) bek. 
 
14/1998. (XII. 17.) az ivóvíz díjának megállapításáról                                     8/1999. (XII. 29.)  
                                                                                                                            ör. 3. § 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/1999. (II. 16.)   Nyírmeggyes Község Önkormányzat                                 13/2004. (XII. 21.) 
                           1999. évi költségvetésről                                                        ör. 2. § 
 
2/1999. (IV. 29.) az 1998. évi költségvetés módosításáról                       13/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                           ör. 2. § 
 
3/1999. (IV. 29.) az 1998. évi önkormányzati gazdálkodásról                   13/2004. (XII. 21.) 
                           szóló beszámoló elfogadásáról                                                ör. 2. §  
 
 4/1999. (IV. 29.) az 1999. évi költségvetési előirányzat módosításáról   13/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                          ör. 2. §  
 
5/1999. (XII. 1.)   az iparűzési adó önkormányzati                                            27/2015. (X. 21.)   
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                               rendelet módosításáról                                                           ör. 9. § h) pont 
             
6/1999. (XII. 1.)  az 1999. évi költségvetési előirányzat módosításáról   13/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                        ör. 2. § 
 
7/1999. (XII. 1.)   a gyermekek védelmének, a gyámügyi                            26/2015. (X. 21.) 
                               igazgatásnak helyi szabályozásáról                                  ör. 1. § 
       szóló rendelet kiegészítéséről 
                                                                                                     
8/1999. (XII. 29.) az ivóvíz díjának megállapításáról                                     1/2001. (I. 18.)  
                                                                                                                          ör. 3. §  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/2000. (II. 21.)    intézeti élelmezési térítési díj megállapításról             12/2000. (XI. 30.)  
                                                                                                                        ör. 3. § 
 

2/2000. (II. 21.)   az 1999. évi költségvetés módosításáról                       13/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                          ör. 2. § 
 
3/2000. (II. 21.)   Nyírmeggyes Község Önkormányzat                                 13/2004. (XII. 21.) 
                            2000. évi költségvetésről                                                      ör. 2. § 
 
4/2000. (II. 21.)   a szociális ellátások szabályozásáról                           5/2002. (IV. 18.)  
                                                                                                                   ör. 28. § (4) bek.  
 
5/2000. (II. 21.)   a gyermekek védelmének, a gyámügyi                           6/2002. (IV. 18.) 
                               igazgatásnak helyi szabályozásáról                              ör. 13. § (1) bek. 
                                                                                                                                  
6/2000. (IV. 28.)  az 1999. évi önkormányzati gazdálkodásról                   13/2004. (XII. 21.) 
                            szóló beszámoló elfogadásáról                                             ör. 2. §  
 
7/2000. (IV. 28.)  a szociális ellátások helyi szabályozásáról                      5/2002. (IV. 28.) 
                            szóló 4/2000. (II. 21.) Kt. sz. rendelet                              ör. 28. § (4) bek. 
                            módosításáról                  
                                                                                                                                  
8/2000. (VII. 28.) ár- és belvíz okozta károk enyhítéséről                          13/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                             ör. 2. §  
 
9/2000. (VIII. 15.) a 2000. évi költségvetés módosításáról                        13/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                            ör. 2. § 
 
10/2000. (VIII. 15.) a mezőőri járulék megállapításáról                             26/2015. (X. 21.) 
                               szóló 9/1998. (VIII. 24.) Kt. sz. rendelet                             ör. 1. § 
                               hatályon kívül helyezéséről  
                                                                                                                                  
11/2000. (XI. 30.) az Országzászlóra vonatkozó előírásokról                          6/2016. (III. 18.) 
                                és feltételekről, valamint a középületek és                               ör. 6. § 
                                 közterületek fellobogózásáról 
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12/2000. (XI. 30.) intézeti élelmezési térítési díj megállapításról          10/2001. (XI. 30.)  
                                                                                                                         ör. 3. § 
 

13/2000. (XI. 30.) az iparűzési adó önkormányzati                                     27/2015. (X. 21.) 
                            rendelet módosításáról                                               ör. 9. § i) pont 
                                                                                               
14/2000. (XI. 30.) temetőről és temetkezésről                                              5/2006. (III. 23.)                   
                                                                                                                               ör. 44. § (2) bek.                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2001. (I. 18.) az ivóvíz díjának megállapításáról                                   12/2001. (XII. 29.)  
                                                                                                                       ör. 3. § 
 
2/2001. (I. 18.) a gyermekek védelméről és gyámügyi                               26/2015. (X. 21.) 
                         igazgatásról szóló önkormányzati rendelet                             ör. 1. § 
                            módosításáról                                                                                                                            
 
3/2001. (II. 16.)  az Önkormányzat 2001. évi                                             13/2004. (XII. 21.)  
                              költségvetéséről                                                                  ör. 2. §  
 
4/2001. (V. 7.)    a 2000. évi költségvetési előirányzat                            13/2004. (XII. 21.) 
                           módosításáról                                                                       ör. 2. § 
                                                                                                                                       
5/2001. (V. 7.)    a 2000. évi önkormányzati gazdálkodásról                   13/2004. (XII. 21.) 
                           szóló beszámoló elfogadásáról                                            ör. 2. §  
 
6/2001. (V. 7.)   az egységes központi közműnyilvántartásról                 19/2017. (IX. 28.) 
                           szóló beszámoló elfogadásáról                                              ör.  
 
7/2001. (VIII. 15.) az önkormányzat 2001. évi költségvetésének             13/2004. (XII. 21.) 
                             módosításáról                                                                     ör. 2. § 
 
8/2001. (VIII. 15.) az ivóvíz díjának megállapításáról                                   4/2003. (IV. 22.)  
                                                                                                                         ör. 2. §                                                                                                                                           
 
9/2001. (VI. 17.)  a helyi iparűzési adóról                                                       27/2015. (X. 21.) 
                           egységes szerkezetben                                                     ör. 9. § j) pont 
 
10/2001. (XI. 30.) intézeti élelmezési térítési díj megállapításról                8/2003. (XI. 7.)  
                                                                                                                         ör. 3. § 
 
11/2001. (XI. 30.) a 3/2001. (II. 16.) Kt. sz. költségvetési                           13/2004. (XII. 21.)  
                             rendeletének módosításáról                                               ör. 2. § 
                                                                                                                                                                                                         
12/2001. (XII. 29.) az ivóvíz díjának megállapításáról                                   4/2003. (IV. 22.)  
                                                                                                                          ör. 2. § 
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13/2001. (XII. 29.) a költségvetési rendelet módosításáról                           13/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                             ör. 2. §  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1/2002. (II. 28.) az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről                 26/2015. (X. 21.) 
                                                                                                                           ör. 1. § 
 
2/2002. (IV. 18.)  a 3/2001. (II. 16.) Kt. sz. Nyírmeggyes                            26/2015. (X. 21.) 
                               Község Önkormányzat költségvetéséről szóló                         ör. 1. § 
                               rendelet módosításáról 
                                                                                                   
3/2002. (IV. 18.) a 2001. évi önkormányzati gazdálkodásról                        26/2015. (X. 21.) 
                           szóló beszámoló elfogadásáról                                               ör. 1. § 
 
4/2002. (IV. 18.) polgármesteri hivatalban foglalkoztatott                         9/2002. (VII. 18.) 
                           köztisztviselőket megillető szociális jóléti                      20/2017. (IX. 28.) 
                           és egészségügyi juttatásokról, valamint                               ör. 19. § 
                           szociális és kegyeleti támogatásokról  
                           szóló beszámoló elfogadásáról                                               
 
5/2002. (IV. 18.)  a szociális ellátások helyi szabályairól                           5/2004. (IV. 21.)  
                                                                                                                                 ör. 34. § (3) bek.  
 
6/2002. (IV. 18.)  a gyermekek védelméről                                                   6/2004. (IV. 21.)  
                                                                                                                                 ör. 12. § (1) bek.  
 
7/2002. (IV. 18.)  a közterületek használatáról                                                  24/2016. (XI. 29.) 
             ör. 24. § 
 
8/2002. (IV. 18.) a 9/2001. (XI.30.) Kt. sz. a helyi iparűzési adó                     27/2015. (X. 21.) 
                           megállapításról szóló rendelet módosításáról                    ör. 9. § k) pont 
                                                                                               
9/2002. (VII. 18.)   polgármesteri hivatalban foglalkoztatott                      20/2017. (IX. 28.) 
                               köztisztviselőket megillető szociális jóléti és                        ör. 19. § 
                               egészségügyi juttatásokról, valamint szociális  
                               és kegyeleti támogatásokról szóló helyi rendelet 
                               módosításáról 
 
10/2002. (VIII. 26.)  az Önkormányzat költségvetéséről szóló                      26/2015. (X. 21.) 
                                1/2002. (II. 28.) Kt. sz. rendelet módosításáról                   ör. 1. § 
 
11/2002. (XI. 4.)   Nyírmeggyes Község Önkormányzat  
                               Képviselő-testületének Szervezeti és                              6/2003. (V. 28.)        
                               Működési Szabályzatáról szóló                                               107. § (2) bek. 
                               6/1995. Kt. sz. rendelet módosításáról                       
 
12/2002. (XII. 16.) a gépjárműadó mértékének megállapításáról            9/2003. (XII. 15.)  
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                                                                                                                            ör. 1. §  
 
13/2002. (XII. 16.) a helyi iparűzési adóról szóló 9/2001. (XI.30.)            27/2015. (X. 21.) 
                           Kt. sz. rendelet módosításáról                                          ör. 9. § l) pont                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2003. (II. 17.) az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről                   26/2015. (X. 21.) 
                                                                                                           ör. 1. § 
 
2/2003. (III. 12.) az Önkormányzat költségvetéséről szóló                         26/2015. (X. 21.) 
                              1/2002. (II. 28.) Kt. sz. rendelet módosításáról                        ör. 1. § 
 
3/2003. (IV. 22.) az Önkormányzat 2002. évi                                                 26/2015. (X. 21.) 
                           gazdálkodásának zárszámadásáról                                        ör. 1. § 
 
4/2003. (IV. 22.) az ivóvíz díjának megállapításáról                                    10/2003. (XII. 15.)  
                                                                                                                          ör. 2. § 
 
5/2003. (IV. 22.)  a lakáscélú helyi támogatásról                                   14/2016. (IV. 28.) 
                                                                                                   ör. 20. § a) pont 
 
6/2003. (V. 28.)   a  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és             1/2008. (II. 11.)        
                               Működési Szabályzatáról                                                  107. § (2) bek. 
 
7/2003. (IX. 12.)  az 1/2003. (XII. 30.) Kt. sz. az Önkormányzat               26/2015. (X. 21.) 
                               2003. évi költségvetéséről szóló                                             ör. 1. § 
                               rendelet módosításáról 
                                                                                      
8/2003. (XI. 7.)    intézeti élelmezési térítési díj megállapításról             12/2004. (XII. 21.)  
                                                                                                                         ör. 3. § 
 
9/2003. (XII. 15.) a gépjárműadó mértékének megállapításáról             26/2015. (X. 21.) 
                            szóló 12/2002. (XII. 16.) Kt. sz. rendelet                              ör. 1. § 
                            hatályon kívül helyezéséről 
   
10/2003. (XII. 15.) az ivóvíz díjának megállapításáról                             26/2015. (X. 21.) 
                                                                                                          ör. 1. § 
                     
11/2003. (XII. 30.) az 1/2003. (XII. 30.) Kt. sz. az Önkormányzat            26/2015. (X. 21.) 
                                 2003. évi költségvetéséről szóló                                            ör. 1. § 
                                 rendelet módosításáról 
                                                                                     
12/2003. (XII. 29.) működtetési jog alapján végezhető                             1/2018. (II. 1.)  
         önálló orvosi tevékenység folytatására                    ö. 3. § 
                                vonatkozó háziorvosi körzetek  
                                 kijelöléséről 
 
13/2003. (XII. 30.) az iparűzési adó önkormányzati rendelet                     27/2015. (X. 21.) 
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                             módosításáról                                                               ör. 9. § m) pont 
                                  
14/2003. (XII. 30.) a magánszemélyek kommunális adójáról                    27/2015. (X. 21.) 
                              szóló helyi rendelet módosításáról                               ör. 9. § c) pont                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2004. (II. 18.)   a  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és              1/2008. (II. 11.)        
                               Működési Szabályzatáról                                                   107. § (2) bek. 
 
2/2004. (II. 18.)   a helyi képviselők és képviselő-testületi                        26/2015. (X. 21.) 
                            bizottsági tagok tiszteletdíjáról                                        ör. 1. § 
 
3/2004. (II. 18.)   az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről                 26/2015. (X. 21.) 
                                                                                                           ör. 1. § 
 
4/2004. (IV. 21.) az Önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról                  26/2015. (X. 21.) 
                                                                                                            ör. 1. § 
 
5/2004. (IV. 21.)  egyes szociális ellátások helyi szabályairól                    15/2004. (XII. 30.)   
                                                                                                                      ör. 43. § (1) bek. 
 
6/2004. (IV. 21.)  a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól               10/2005. (XI. 1.)   
                                                                                                                      ör. 12. § (3) bek. 
  
7/2004. (VI. 2.)   a közterületek tisztántartásáról és a                                 8/2016. (III. 18.)      
                           települési szilárd hulladékkal kapcsolatos                              ör. 19. § 
                           közszolgáltatásról                                                          
                                                                                                                                       
8/2004. (VI. 2.)   az önkormányzat közművelődési feladatairól,                  13/2017. (VIII. 31.) 
                           a helyi közművelődési tevékenység                                          ör. 10. § 
                           támogatásáról                  
 
9/2004. (VI. 2.)   a lakáscélú helyi támogatásról szóló    14/2016. (IV. 28.) 
                            rendelet módosításáról                                                     ör. 20. § b) pont 
 
10/2004. (VIII. 17.) a 3/2004. (II. 18.) Kt. sz. az Önkormányzat                    26/2015. (X. 21.) 
                                   2006. évi költségvetéséről szóló                                                ör. 1. § 
                                   rendelet módosításáról 
                                                                                     
11/2004. (VIII. 17.) Nyírmeggyes Községi Önkormányzat vagyonáról,        9/2012. (VII. 17.) 
                                   és a vagyongazdálkodás szabályairól                              ör. 18. § (3) bek. 
                                  
12/2004. (XII. 21.) intézeti élelmezési térítési díj megállapításról            8/2005. (VIII. 29.)  
                                                                                                                                          ör. 3. § 
 
13/2004. (XII. 21.) egyes önkormányzati rendeletek hatályon                   26/2015. (X. 21.) 
                              kívül helyezéséről                                                              ör. 1. § 
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14/2004. (XII. 30.) a 3/2004. (II. 18.) Önk. számú az Önkormányzat          26/2015. (X. 21.) 
                                 2006. évi költségvetéséről szóló                                               ör. 1. § 
                                 rendelet módosításáról 
 
15/2004. (XII. 30.) egyes szociális ellátások helyi szabályairól                9/2005. (XI. 1.)  
                                                                                                                                      ör. 58. § 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2005. (II. 16.)   a közterületek tisztántartásáról és települési szilárd      26/2015. (X. 21.) 
                               hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló                  ör. 1. § 
                               rendelet módosításáról 
   
2/2005. (II. 16.)   Nyírmeggyes Község Önkormányzat                                  26/2015. (X. 21.) 
                           2006. évi költségvetéséről                                                      ör. 1. § 
 
3/2005. (IV. 19.) az Önkormányzat 2004. évi költségvetési                           4/2007. (IV. 19.) 
                           zárszámadásáról                                                                     ör. 10. § 
 
4/2005. (IV. 19.) Nyírmeggyes község közigazgatási terültére                  26/2015. (X. 21.) 
                           vonatkozó hulladékgazdálkodási tervről                   ör. 1. § 
 
6/2005. (VII. 1.)   a települési folyékony hulladékkezelés helyi                      10/2016. (III. 18.)      
                               közszolgáltatásról                                                                          ör. 14. § 
 
7/2005. (VIII. 29.) az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló         26/2015. (X. 21.) 
                             2/2005. (II. 16.) rendelet módosításáról                     ör. 1. § 
 
8/2005. (VIII. 29.) intézményi élelmezési térítési díj megállapításáról         1/2007. (I. 11.)  
                                                                                                                                          ör. 3. § 
 
9/2005. (XI. 01.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról                   9/2007. (VI. 14.)  
                                                                                                                                   ör. 56. § (2) bek.  
 
10/2005. (XI. 1.) a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól                 6/2006. (III. 23.)  
                                                                                                                                ör. 12. § (3) bek. 
 
11/2005. (XI. 01.) a közigazgatási hatósági eljárásban az                          11/2009. (X. 01.) 
                                elektronikus  ügyintézésről                                                       ör. 1. § 
 
12/2005. (XII. 30.) a lakáscélú támogatásokról szóló rendelet                 14/2016. (IV. 28.) 
                              módosításáról                                                               ör. 20. § b) pont                                                                                                                                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2006. (I. 25.)    az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló            26/2015. (X. 21.) 
                              2/2005. (II. 16.) rendelet módosításáról                                      ör. 1. § 
  
2/2006. (II. 12.)   Nyírmeggyes Község Önkormányzat                                 26/2015. (X. 21.) 
                            2006. évi költségvetéséről                                                         ör. 1. § 
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3/2006. (III. 23.)  az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló        26/2015. (X. 21.) 
                            2/2005. (II. 16.) rendelet módosításáról                             ör. 1. § 
 
4/2006. (III. 23.)  a települési folyékony hulladékkezelés helyi                    10/2016. (III. 18.)      
                              közszolgáltatásról szóló  6/2005 (VII. 1.)                                 ör. 14. § 
                              rendelet módosításáról 
 
5/2006. (III. 23.)  a temetőkről és a temetkezési tevékenyégről                   22/2016. (IX. 22.) 
                                                                                                                                           ör. 29. §      
 
6/2006. (III. 23.)  a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól               14/2008. (XII. 01.)  
                                                                                                                                ör. 16. § (2) bek. 
 
7/2006. (III. 23.) a Luxusadó lakóingatlan fajták fajlagos                         26/2015. (X. 21.) 
                           átlagértékeiről                                                       ör. 1. § 
 
8/2006. (IV. 19.) az Önkormányzat 2005. évi költségvetési                          26/2015. (X. 21.) 
                           zárszámadásáról                                                                   ör. 1. § 
                                                                                      
9/2006. (VI. 28.)  a közterületek tisztántartásáról és települési szilárd    12/2008. (XII. 01.)  
                               hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló                  ör. 2. §              
                               rendelet módosításáról 
 
10/2006. (VII. 31.) az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló       26/2015. (X. 21.) 
                                 2/2006. (II. 16.) számú rendelet módosításáról                     ör. 1. § 
  
11/2006. (VII. 31.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati         22/2015. (IX. 09.)  
                                 Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról               ör. 1. § a) pont 
                                     
12/2006. (XII. 31.) az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló      26/2015. (X. 21.) 
                                  2/2006. (II. 16.) számú rendelet módosításáról                    ör. 1. § 
  
13/2006. (XII. 31.) Nyírmeggyes Község közigazgatási területére              3/2010. (III. 29.) 
                              vonatkozó Területrendezési Rendezési és a                  ör. 17. § (2) bek. 
                             helyi Építési Szabályzat elfogadásáról 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2007. (I. 11.) az intézményi étkezés térítési díjainak emeléséről              11/2008. (IX. 15.)  
                                                                                                                                          ör. 3. § 
 
2/2007. (II. 12.)   Nyírmeggyes Község Önkormányzat                                 26/2015. (X. 21.) 
                            2007. évi költségvetéséről                                                        ör. 1. § 
 
3/2007. (II. 12.)   az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló          26/2015. (X. 21.) 
                            2/2006. (II. 16.) rendeletének módosításáról                    ör. 1. § 
 
4/2007. (IV. 19.)  az Önkormányzat 2006. évi költségvetési                           26/2015. (X. 21.) 
                           zárszámadásáról                                                         ör. 1. § 
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5/2007. (IV. 19.)  a  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és               26/2015. (X. 21.) 
                            Működési Szabályzatáról                                                     ör. 1. § 
 
6/2007. (IV. 19.)  a közterületek tisztántartásáról és települési szilárd      26/2015. (X. 21.) 
                               hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló                   ör. 1. § 
                               rendelet módosításáról 
                                                                                    
7/2007. (VI. 14.)  a  mezei őrszolgálatról                                                    26/2015. (X. 21.) 
                                                                                                                ör. 1. § 
 
8/2007. (VI. 14.)  a  helyi szervezetek támogatásáról                               26/2015. (X. 21.) 
                                                                                                               ör. 1. § 
              
9/2007. (VI. 14.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról                   2/2008. (II. 11.)  
                                                                                                                                   ör. 54. § (2) bek.  
 
10/2007. (VI. 14.) az ivóvíz díjának módosításáról                                  26/2015. (X. 21.) 
                                                                                                              ör. 1. § 
                
11/2007. (VII. 30.) az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló     26/2015. (X. 21.) 
                              2/2007. (II. 12.) rendelet módosításáról                              ör. 1. § 
 
12/2007. (VII. 30.) a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának      26/2015. (X. 21.) 
                              rendjéről szóló 7/1993. (X. 15) Kt. rendelet                        ör. 1. § 
                              módosításáról                                                                                    
 
13/2007. (XI. 12.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati           22/2015. (IX. 09.)  
                                 Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásának    ör. 1. § b) pont 
                                 11/2006. (VII. 31.) számú rendelet módosításáról  
 
14/2007. (XII. 29.) az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló       26/2015. (X. 21.) 
                                 2/2007. (II. 12.) rendelet módosításáról                                  ör. 1. § 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2008. (II. 11.)   a  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és                  26/2015. (X. 21.) 
                            Működési Szabályzatáról                                                       ör. 1. § 
 
2/2008. (II. 11.)   a szociális igazgatásról és szociális                                   9/2009. (VI. 09.) 
                            ellátásokról                                                                       ör. 49. § (2) bek. 
 

3/2008. (II. 11.)    Nyírmeggyes Község Önkormányzat                                 26/2015. (X. 21.) 
                               2008. évi költségvetéséről                                                             ör. 1. § 
                                                                                                                                   
4/2008. (III. 31.)  az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló          26/2015. (X. 21.) 
                            2/2007. (II. 12.) rendelet módosításáról                    ör. 1. § 
 
5/2008. (IV. 07.)  a  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és                  26/2015. (X. 21.) 
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                               Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. (II. 11.)                       ör. 1. § 
                               sz. rendelet módosítása                                   
                                                                                      
6/2008. (IV. 21.) az Önkormányzat 2007. évi költségvetési                         26/2015. (X. 21.) 
                           zárszámadásáról                                                       ör. 1. § 
 
7/2008. (IV. 21.) az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló          26/2015. (X. 21.) 
                              3/2008. (II. 11.) rendelet módosításáról                                     ör. 1. § 
 
8/2010. (VII. 14.) a 2008. évi vízdíjak megállapításáról                              26/2015. (X. 21.) 
                                                                                                              ör. 1. § 
 
9/2008. (VII. 14.) a közterület használatáról szóló Nyírmeggyes               24/2016. (XI. 29.) 
      Község Önkormányzata Képviselő-testületének                     ör. 24. § 
                              7/2002. (IV. 18.) rendelet módosításáról 
 
10/2008. (IX. 05.) Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2008. évi             26/2015. (X. 21.) 
                                költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 11.) Ktsz.                           ör. 1. § 
                                rendeletének módosításáról 
                                                                                    
11/2008. (IX. 15.) az intézményi étkezés térítési díjának megállapításáról   12/2009. (X. 01.)  
                                                                                                                                          ör. 3. § 
 
12/2008. (IX. 15.) a közterületek tisztántartásáról és települési szilárd      26/2015. (X. 21.) 
                                hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló                   ör. 1. § 
                                rendelet módosításáról 
 
13/2008. (IX.15.) a Nyírmeggyes Község fenntartásában                          26/2015. (X. 21.)             
                            működő Nyírmeggyes-Tiborszállás Közös                               ör. 1. § 
                            Fenntartású ÁMK alapfokú művészetoktatás 
                            után megállapított térítési díjról és 
                            fizetésének szabályairól   
                                                                                     
14/2008. (XII. 01.) a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól             4/2014. (II. 27.) 
                                                                                                                                ör. 5. § (3) bek. 
 
15/2008. (XII. 01.) Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2008. évi            26/2015. (X. 21.) 
                                 költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 11.) számú                      ör. 1. § 
                                 rendelet módosításáról 
 
16/2008. (XII. 01.) a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági         26/2015. (X. 21.) 
                                 tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2004. (II. 18.) számú                   ör. 1. § 
                                 rendelet módosításáról 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2009. (II.16.)    a 3/2008. (II. 11.) számú költségvetési                              26/2015. (X. 21.) 
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                           rendelet 10. számú mellékletének                                            ör. 1. § 
                           módosításáról  
                                                                                      
2/2009. (II.16.)    a Nyírmeggyes-Tiborszállás Közös                                        26/2015. (X. 21.) 
                            Fenntartású ÁMK létszámcsökkentéséről                               ör. 1. § 
                            szóló döntés meghozataláról  
                                                                                       
3/2009. (II. 16.)    Nyírmeggyes Község Önkormányzat                                  26/2015. (X. 21.) 
                             2009. évi költségvetéséről                                                    ör. 1. § 
                              
4/2009. (III. 26.)  a díszpolgári cím adományozásáról                                26/2015. (X. 21.) 
                            szóló rendelet módosításáról                                 ör. 1. § 
 
5/2009. (IV. 24.)  Nyírmeggyes Község Önkormányzatának                       26/2015. (X. 21.) 
                               2008. évi költségvetéséről szóló                                                  ör. 1. § 
                               3/2008. (II. 11.) számú rendelet 
                               módosításáról 
                                                                                      
6/2009. (IV. 24.) az Önkormányzat 2008. évi költségvetési                         26/2015. (X. 21.) 
                           zárszámadásáról                                                       ör. 1. § 
 
7/2009. (IV. 24.) Nyírmeggyes Község Önkormányzatának                        26/2015. (X. 21.) 
                              2009. évi költségvetéséről szóló                                                  ör. 1. § 
                              3/2009. (II. 16.) számú rendelet 
                              módosításáról 
 
8/2009. (IV. 24.) a  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és                7/2011. (IV. 29.)  
                              Működési Szabályzatáról szóló 5/2008. (IV. 07.)            ör. 107. § (2) bek. 
                              sz. rendelet módosítása                                   
 

9/2009. (VI. 09.) a szociális igazgatásról és szociális                                1/2011. (II. 15.)  
                           ellátásokról szóló rendelet módosítása                         ör. 16. § (2) bek. 
                           és egységes szerkezetbe foglalása                                          
 
10/2009. (VII. 31.) Nyírmeggyes Község Önkormányzatának                     26/2015. (X. 21.) 
                                 2009. évi költségvetéséről szóló                                             ör. 1. § 
                                 3/2009. (II. 16.) számú rendelet 
                                 módosításáról 
                                                                                     
11/2009. (X. 01.) a közigazgatási hatósági eljárásban az                             26/2015. (X. 21.) 
                            elektronikus  ügyintézésről szóló 11/2005.                            ör. 1. § 
                               (XI. 01.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
12/2009. (X. 01.) az intézményi étkezés térítési díjának megállapításáról     3/2012. (III. 07.)  
                              szóló 11/2008. (IX. 15.) számú rendelet módosításáról             ör. 3. § 
 
13/2009. (XI. 30.) Nyírmeggyes Község Önkormányzatának                        26/2015. (X. 21.) 
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                                 2009. évi költségvetéséről szóló                                               ör. 1. § 
                                 3/2009. (II. 16.) számú rendelet 
                                 módosításáról 
                                            
14/2009. (XI. 30.) a tanyagondnoki szolgálatról                                         5/2018. (III. 28.) 
                             ör. 19. § a) pont 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2010. (I. 29.)    a  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és               26/2015. (X. 21.) 
                               Működési Szabályzatáról szóló 8/2009. (IV. 24.)                     ör. 1. § 
                               számú rendelet módosításáról                                   
                                                                                      
2/2010. (II. 15.)  Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2010.                      26/2015. (X. 21.) 
                              évi költségvetéséről                                                                        ör. 1. § 
                                                                                        
3/2010. (III. 19.) a község igazgatási területére vonatkozó           6/2012. (IV. 27.) 
                          helyi Építési Szabályzat és Szabályozási          10/2017. (VIII. 30.) 
                          Terveinek megállapításáról                                 11/2017. (VIII. 31.) 
                                                                                                                    22/2017. (XI. 30.) ör.  
                                                                                                                       33. § (1) bek. 
             

4/2010. (IV. 26.) Nyírmeggyes Község Önkormányzatának                        26/2015. (X. 21.) 
                              2009. évi költségvetéséről szóló                                                   ör. 1. § 
                              3/2009. (II. 16.) számú rendelet 
                              módosításáról 
  
5/2010. (IV. 26.) az Önkormányzat 2009. évi költségvetési                           26/2015. (X. 21.) 
                           zárszámadásáról                                                                      ör. 1. § 
 
6/2010. (IV. 26.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről                    26/2015. (X. 21.) 
                              szóló 2/2010. (II. 15.) számú rendelet                                         ör. 1. § 
                              módosításáról 
   
7/2010. (VI. 17.) a 2010. évi vízdíjak megállapításáról                                   26/2015. (X. 21.) 
                                                                                                             ör. 1. § 
 
8/2010. (VI. 17.) az iparűzési adó önkormányzati rendelet                            27/2015. (X. 21.) 
                              kiegészítéséről                                                             ör. 9. § d) pont 
 
9/2010. (VIII. 17.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről                26/2015. (X. 21.) 
                                szóló 2/2010. (II. 15.) számú rendelet                                      ör. 1. § 
                                módosításáról 
 
10/2010. (IX. 15.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről                26/2015. (X. 21.) 
                                szóló 2/2010. (II. 15.) számú rendelet                                      ör. 1. § 
                                módosításáról 
 
11/2010. (X. 14.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról                       26/2015. (X. 21.) 
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                               szóló 8/2009. (IV. 24.) számú rendelet                                    ör. 1. § 
                               módosításáról                                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2011. (II. 15.)   a szociális természetbeni és személyes                 
                           gondoskodást nyújtó ellátások helyi                                   8/2012. (VII. 17.)  
                           szabályairól                                                                         ör. 11. § a) pont 
         

2/2011. (III. 11.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről                    26/2015. (X. 21.) 
                              szóló 2/2010. (II. 15.) számú rendelet                                            ör. 1. § 
                              módosításáról 
  
3/2011. (III. 11.) Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2011.                              5/2011. (IV. 29.)                                        
                             évi költségvetéséről                                                                    10/2011. (VIII. 26.)     
                                                                                                                                     1/2012. (III. 07.)     
                                                                                                                            19/2017. (IX. 28.) 

ör.  
 
4/2011. (III. 11.)  a közterületek tisztántartásáról és települési szilárd       14/2011. (XII. 29.)  
                               hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló               ör. 2. § (2) bek. 
                               rendelet módosításáról 
 
5/2011. (IV. 29.)      Nyírmeggyes Község Önkormányzatának                   19/2017. (IX. 28.) 
                                2011. évi költségvetéséről szóló                                            ör.  
                                    3/2011. (III. 11.) számú rendelet 
                                    módosításáról 
                                                                                                                                      
6/2011. (IV. 29.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetési                       19/2017. (IX. 28.) 
                           zárszámadásáról                                                                        ör.  
 
7/2011. (IV. 29.)  a  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és                  8/2015. (IV. 29.) 
                               Működési Szabályzatáról                                                             ör. 51. § 
 

8/2011. (V. 23.)   a szociális igazgatásról és szociális                                   8/2012. (VII. 17.) 
                            ellátásokról szóló 1/2011. (II.15.) számú                           ör. 11. § b) pont 
                            rendelet módosítása                                                                          
                                  
9/2011. (VI. 30.)  a szociális igazgatásról és szociális                                  8/2012. (VII. 17.) 
                            ellátásokról szóló 1/2011. (II.15.) számú                           ör. 11. § c) pont                          
                            rendelet módosítása                                                                       
                                  
10/2011. (VIII. 26.)  Nyírmeggyes Község Önkormányzata                            19/2017. (IX. 28.) 
                               Képviselő-testületének a 2011. évi                                            ör. 
                               költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 11.)  
                               számú rendelet módosításáról 
 
11/2011. (VIII. 26.) a közterületek tisztántartásáról és települési szilárd     26/2015. (X. 21.) 
                                  hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló                  ör. 1. § 
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                                  rendelet módosításáról 
                                                                                     
12/2011. (IX. 29.) az egészségügyi alapellátás körzeteiről  20/2016. (VIII. 25.)   
                                                                                                                               ör. 7. § 
 
13/2011. (IX. 29.) a szociális természetbeni és személyes                                  8/2012. (VII. 17.)  
                             gondoskodást nyújtó ellátások helyi                                      ör. 11. § d) pont 
                             szabályairól szóló 1/2011. (II.15.) számú 
                                 rendelet módosítása 
 
14/2011. (XII. 29.) a közterületek tisztántartásáról és települési szilárd           3/2013. (II. 14.)  
                                 hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló                 ör. 3. § (2) bek. 
                                 rendelet módosításáról                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2012. (III. 07.)      Nyírmeggyes Község Önkormányzata Képviselő-          19/2017. (IX. 28.) 
                                   testületének a 2011. évi költségvetéséről                                    ör. 
                                   szóló 3/2011. (III. 11.) számú rendelet 
                                   módosításáról 
                            
2/2012. (III. 07.) Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2012.           7/2012. (IV. 27.)                                        
                             évi költségvetéséről                                                                    10/2012. (IX. 03.)     
                                                                                                                                  11/2012. (XI. 15.)     
                                                                                                                       2/2013. (II. 27.)         
                                                                                                                     19/2017. (IX. 28.) 
                                                                                                                                  ör.  
 
3/2012. (III. 07.) az intézményi étkezési térítési díjak megállapításáról          4/2015. (II. 27.)  
                              szóló 12/2009. (X. 01.) számú rendelet módosításáról         ör. 7. § a) pont 
                              
4/2012. (III. 07.) a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és                          8/2015. (IV. 29.) 
                              Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV. 29.)                        ör. 51. § 
                               önkormányzati rendelet módosítása 
 
5/2012. (IV. 27.) Nyírmeggyes Község Önkormányzat                                  19/2017. (IX. 28.) 
                          2011. évi költségvetési zárszámadásáról                                        ör. 
 
6/2012. (IV. 27.) Nyírmeggyes község helyi építési szabályzatának 
                               és szabályozási terveinek megállapításáról szóló  
                              3/2010. (III. 29.) sz. rendeletének módosításáról 
 

7/2012. (IV. 27.)    Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-             19/2017. (IX. 28.) 
                              testületének a 2012. évi költségvetéséről                                ör.  
                                 szóló 2/2012. (III. 07.) számú rendelet 
                                 módosításáról 
 
8/2012. (VII.17.) az egyes szociális ellátások helyi szabályairól                 9/2013. (XII. 30.)  
                                                                                                                       ör. 9. § (2) bek. 
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9/2012. (VII. 17.) az Önkormányzat vagyonáról, a                       10/2015. (IV. 29.) 
                            vagyonhasznosítás rendjéről és                      11/2016. (III. 18.) 
                            a vagyontárgyak feletti tulajdonosi                 17/2017. (IX. 28.) 
                            jogok gyakorlásának szabályairól                   13/2018. (VI. 28.) 
 
10/2012. (IX. 03.)    Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-           19/2017. (IX. 28.) 
                               testületének a 2012. évi költségvetéséről                              ör.  
                                   szóló 2/2012. (III. 07.) számú rendelet 
                                  módosításáról 
 
11/2012. (XI. 15.)    Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-          19/2017. (IX. 28.) 
                                    testületének a 2012. évi költségvetéséről                                  ör. 
                                    szóló 2/2012. (III. 07.) számú rendelet 
                                    módosításáról 
                            
12/2012. (XI. 29.) a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és  
                                Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV. 29.)              8/2015. (IV. 29.)  
                               önkormányzati rendeletének módosítása                             ör. 51. § 
  
13/2012. (XI. 29.) a talajterhelési díj megállapításáról                                  5/2015. (II. 27.)  
                                                                                                                                      ör. 6. § 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2013. (I. 28.)    a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól                 26/2015. (X. 21.) 
                                                                                                              ör. 1. § 
 
2/2013. (II. 27.)        Nyírmeggyes Község Önkormányzata Képviselő-        19/2017. (IX. 28.) 
                                    testületének a 2012. évi költségvetéséről                                  ör. 
                                    szóló 2/2012. (III. 07.) számú rendelet 
                                    módosításáról 
                            
3/2013. (II. 14.)   a közterületek tisztántartásáról és                                    26/2015. (X. 21.) 
                            települési szilárd hulladékkal kapcsolatos                                ör. 1. § 
                            közszolgáltatásról szóló rendelet                                        
                            módosításáról                                                                 
                                                                                                                      
4/2013. (III. 12.)   az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről                       7/2013. (IX. 30.)         
                                                                                                                                      1/2014. (II. 27.)         
                                                                                                                          19/2017. (IX. 28.) 
                                                                                                                                     ör.  
 
5/2013. (IV. 30.)  a közterületek tisztántartásáról és a                               26/2015. (X. 21.) 
                            települési szilárd hulladékkal kapcsolatos                               ör. 1. § 
                            közszolgáltatásról szóló rendelet 
                            módosításáról 
                                                                                      
6/2013. (IV. 30.)  a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról                       19/2017. (IX. 28.) 
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                                                                                                                                       ör.  
 
 

7/2013. (IX. 30.)      Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-            19/2017. (IX. 28.) 
                                    testületének 2013. évi költségvetéséről                                      ör. 
                                    szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 
                                    módosításáról                                             
 
8/2013. (XI. 28.) a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól                       6. § (1) bek. 
 
9/2013. (XII. 30.) a szociális igazgatásról és                                                  6/2015. (II. 27.) ör.                                                                                       
                            szociális ellátásokról                                                 14. § (6) bek. a) pont                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2014. (II. 27.)        Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-      19/2017. (IX. 28.) 
                                    testületének 2013. évi költségvetéséről                                   ör. 
                                    szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 
                                    módosításáról. 
                                                                         
2/2014. (II. 27.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről        7/2014. (VIII. 01.) 
                                                                                                             8/2014. (IX. 29.)                          
                                                                                                                                       3/2015. (II. 27.) 
 
3/2014. (II. 27.) „Örökös Polgármester” és „Címzetes                                  19/2017. (IX. 28.) 
                           Polgármester” önkormányzati címek                                             ör. 
                           alapításáról és adományozásának rendjéről                                             
 
4/2014. (II. 27.)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról                   15/2015. (VIII. 28.)                                                  
                          szóló 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet                     ör. 9. § (3) bek.    
                          módosításáról                                                                        
 
5/2014. (IV. 29.) a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
 

6/2014. (VII. 04.) a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának             26/2015. (X. 21.)   
                            rendjéről szóló 7/1993. (X. 15.) önkormányzati                          ör. 1. § 
                            rendelet módosításáról 
 
7/2014. (VIII. 01.) Nyírmeggyes Község Önkormányzata 2014. évi                   14/2018. (VI. 28.) 
                                 költségvetéséről szóló  2/2014. (II. 27.) önkormányzati                  ör. 
                                 rendelet módosításáról 
 
8/2014. (IX. 29.) Nyírmeggyes Község Önkormányzata 2014. évi                    14/2018. (VI. 28.) 
                              költségvetésének módosításáról          ör. 
 
9/2014. (XII. 29.) szociális célú tűzifa juttatásáról                                                         11. § 
 
10/2014. (XII. 29.) a közterületek elnevezéséről és  
                              a házszámozás szabályairól 
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11/2014. (XII. 29.) a közterületek tisztántartásáról és a  
                              települési szilárd hulladékkal kapcsolatos                                     3. § 
                              közszolgáltatásról szóló  
                              önkormányzati rendelet módosításáról 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/2015. (II. 17.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről      14/2015. (VIII. 28.) 

2/2016. (II. 17.)    
7/2016. (III. 18.) 

 
2/2015. (II. 17.) államháztartáson kívüli forrás átvételéről  
                           és átadásáról 
 
3/2015. (II. 27.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről                         14/2018. (VI. 28.) 
                          szóló  2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet                                      ör. 
                          módosításáról 
 
4/2015. (II. 27.)   egyes térítési díjak megállapításáról                            15/2015. (VIII. 28.)  
                                         ör. 9. § (1) bek.  
                                                                                                                                      12/2016. (IV. 1.)  
           ör. 6. § 
 
5/2015. (II. 27.) a talajterhelési díjról                                               17/2015. (VIII. 28.) 
 
6/2015. (II. 27.) a szociális ellátások helyi szabályairól               12/2015. (VI. 25.) 

21/2015. (VIII. 28.)  
24/2015. (IX. 30.)                        
25/2015. (X. 21.) 
31/2015. (XI. 18.)  
33/2015. (XII. 14.)              
1/2016. (I. 28.)  

18/2016. (VIII. 25.)  
8/2018. (III. 28.) 

                                                                                                                                  16/2018. (VIII. 25.)    
 
7/2015. (IV. 29.) az Önkormányzat 2014. évi  
                           költségvetése végrehajtásáról  
 
8/2015. (IV. 29.) az Önkormányzat Szervezeti és            15/2015. (VIII. 28.)  
                          Működési Szabályzatáról                                                ör. 9. § (2) bek.  
                                                                                                  31/2015. (XI. 18.) ör. 7. §                                            
                                                                                                  5/2016. (III. 18.) ör. 15. § 
                                                                                                       23/2016. (X. 26.)      

 24/2016. (XI. 29.) ör. 23. § 
                                                                                                                      20/2017. (IX. 28.) ör. 14. §                                         

                                                                                                             21/2017. (X. 26.)     
4/2018. (II. 16.)   

         5/2018. (III. 28.) 
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                ör. 18. § 
         6/2018. (III. 28.) 
                ör. 19. § 
 
9/2015. (IV. 29.) az avar és kerti hulladék égetésére  
                           vonatkozó szabályokról 
 
10/2015. (IV. 29.) az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás       26/2015. (X. 21.) 
                                 rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi                      ör. 1. § 
                                 jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012.  
                                (VII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
                                                                                      
11/2015. (VI. 25.) egyes térítési díjak megállapításáról szóló                        26/2015. (X. 21.) 
                                4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet                                     ör. 1. § 
                                módosításáról 
                                                                                      
12/2015. (VI. 25.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló                      26/2015. (X. 21.) 
                             6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet                                 ör. 1. § 
                             módosításáról   
                                                                                                                         
13/2015. (VI. 25.) a helyi közterületi térfigyelő rendszerről 
 

14/2015. (VIII. 28.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló         14/2018. (VI. 28.) 
                                   1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet    ör. 
                                   módosításáról 
 
15/2015. (VIII. 28.) a személyes gondoskodás körébe                       4/2016. (II. 17.)               
                                 tartozó szociális alapszolgáltatásokról             14/2017. (IX. 13.)  
                                                                                                                               ör. 3. §  
          5/2018. (III. 28.) 
                ör. 17. § 
                    14/2018. (VI. 28.)
           

16/2015. (VIII. 28.) a tanyagondnoki szolgálatról szóló 14/2009. (XI. 30.)         2. § (1) bek. 

                                  önkormányzati rendelet módosításáról 
 
17/2015. (VIII. 28.) a talajterhelési díjról szóló 5/2015. (II. 27.)                                 2. § 
                                  önkormányzati rendelet módosításáról 
 
18/2015. (VIII. 28.) az önkormányzati környezetvédelemi alapról 

 

19/2015. (VIII. 28.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a             20/2017. (IX. 28.)  
                               munkaidőn kívül történő hivatali                              ör. 15. §                                         

                               házasságkötés és bejegyzett élettársi  
                               kapcsolat létesítése engedélyezésének  
                               szabályairól, valamint létesítése esetén 
                               a többletszolgáltatás ellentételezéseként  
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                               fizetendő díjakról 
 
20/2015. (VIII. 28.)  a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó  
                                köztisztviselői érdekeltségi célú juttatásáról 

21/2015. (VIII. 28.)  a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.)           2. § 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
22/2015. (IX. 09.)   a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati                                2. § 
                                  Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatban alkotott önkormányzati  
                                  rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
  
23/2015. (IX. 30.) az idősek egyszeri támogatásáról                                                            8. § 

24/2015. (IX. 30.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.)              4. § 
önkormányzati rendelet módosításáról 

25/2015. (X. 21.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.)               2. § 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
26/2015. (X. 21.) önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről                        2. § 
 
27/2015. (X. 21.) a helyi adókról 
 
28/2015. (X. 28.) szociális célú tüzelő juttatásáról            11. § 
 
29/2015. (XI. 18.) a helyi népszavazásról 
 

30/2015. (XI. 18.) kitüntetések alapításáról és  
                             adományozásuk rendjéről 

31/2015. (XI. 18.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.)           6. § 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
32/2015. (XII. 14.) szociális célú tüzelő juttatásáról szóló 28/2015. (X. 28.)                3. § 
                                 önkormányzati rendelet módosításáról.  

33/2015. (XII. 14.)  a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.)        4. § 
önkormányzati rendelet módosításáról 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/2016. (I. 28.)     a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.)            3. § 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2/2016. (II. 17.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről                         14/2018. (VI. 28.) 
                            szóló 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet    ör. 
                            módosításáról 
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3/2016. (II. 17.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről          7/2016. (III. 18.)  

 
4/2016. (II. 17.)   a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális                            2. § 
                              alapszolgáltatásokról szóló 15/2015. (VIII. 28.)  
                              önkormányzati rendelet módosításáról 
 

5/2016. (III. 18.) az önkormányzati jelképekről, valamint az             4/2017. (IV. 20.)   
                          Önkormányzat Szervezeti és Működési                 14/2018. (VI. 28.) 
                          Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet  
                          egyes rendelkezéseinek módosításáról  
 
6/2016. (III. 18.) a közterületek nemzeti ünnepeken történő  
                          fellobogózásáról 
 
7/2016. (III. 18.)  az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló     7. § 
                              1/2015. (II. 17.), valamint a 2016. évi költségvetéséről 
                              szóló 3/2016. (II. 17.) önkormányzati  
                              rendeletek módosításáról 
 
8/2016. (III. 18.) a rendszeres hulladékgazdálkodási              16/2016. (VI. 24.)   
                           közszolgáltatásról                                                 24/2017. (XI. 30.) 
 
9/2016. (III. 18.) a közterületek tisztán tartásáról 
 
10/2016. (III. 18.) a nem közművel összegyűjtött háztartási          7/2017. (V. 31.)      
                            szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
                            rendszeres közszolgáltatásról 
 
11/2016. (III. 18.) az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás                  2. § (1) bek. 
                               rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok  
                               gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII. 17.)  
                               önkormányzat rendelet módosításáról 
 
12/2016. (IV. 1.) egyes térítési díjak megállapításáról      15/2016. (VI. 24.)   

             17/2016. (VIII. 25.)   
                                                                              14/2017. (IX. 13.) 
                                                                                                                                 ör. 1. § 
 
13/2016. (IV. 28.) a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról. 
 
14/2016. (IV. 28.) a helyi családi támogatásról, valamint az           13/2018. (VI. 28.) 
                            Önkormányzat Szervezeti és Működési               14/2018. (VI. 28.) 
                            Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet  
                            ezzel összefüggő módosításáról  
 
15/2016. (VI. 24.) az egyes térítési díjak megállapításáról szóló                                        2. §  
                                12/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról   
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16/2016. (VI. 24.) a rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról                        4. §  
                                 szóló 8/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelet  

                                 módosításáról 
 
17/2016. (VIII. 25.) az egyes térítési díjak megállapításáról szóló                                     3. §  
                                  12/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról   
 
18/2016. (VIII. 25.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló                                      3. §  
                               6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
19/2016. (VIII. 25.)  az idősek egyszeri támogatásáról                                              8. §               

20/2016. (VIII. 25.)  az egészségügyi alapellátás körzeteinek  
                               megállapításáról 
 
22/2016. (IX. 22.) a köztemetőkről és a temetkezési                        13/2018. (VI. 28.) 
                             tevékenység helyi szabályairól 
 
23/2016. (X. 26.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
                               szóló 8/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet  
                               módosításáról               3. § 
 
24/2016. (XI. 29.) a közterületek használatának helyi      14/2018. (VI. 28.) 
                             szabályairól,valamint az Önkormányzat  
                             Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
                             szóló önkormányzati rendelet ezzel  
                             összefüggő hatáskör átruházási  
                             rendelkezéseinek módosításáról 
 

25/2016. (XI. 29.) szociális célú tüzelő juttatásáról                         10. § 
 
26/2016. (XII. 15.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről                      14/2018. (VI. 28.) 
                                szóló  3/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet       ör. 
                                módosításáról 
 
27/2016. (XII. 15.) egyes étkeztetési tárgyú önkormányzati            7. § 
                                 rendeletek módosításáról  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1/2017. (II. 1.)     az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről                                    4. § 
                              szóló 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet  
                              módosításáról 
 
2/2017. (II. 17.)  az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről       9/2017. (VIII. 31.) 
                                                                                                                              18/2017. (IX. 28.) 

                                                                                                                       20/2017. (IX. 28.)  
                                                                                                          ör. 13. § 
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                                                                                                                       2/2018. (II. 16.) 
 
3/2017. (III. 31.) egyes térítési díjak megállapításáról szóló     3. § (1) bek. 
                           12/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról   
 
4/2017. (IV. 20.)  az önkormányzati jelképekről, valamint az Önkormányzat               2. § 
                               Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati  
                               rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 
                               5/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
5/2017. (V. 31.)  a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról. 
 
6/2017. (V. 31.)  a településfejlesztéssel, településrendezéssel       7/2018. (III. 28.) 
                          és településkép-érvényesítéssel összefüggő  
                          partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
 
7/2017. (V. 31.)    a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz                            2. § 
                                begyűjtésére vonatkozó rendszeres közszolgáltatásról szóló  
                                10/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
8/2017. (VII. 22.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló                           19/2017. (IX. 28.) 
                             6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet                                            ör. 
                             módosításáról 
 
9/2017. (VIII. 31.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről                       14/2018. (VI. 28.) 
                                szóló  2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet             ör. 
                                módosításáról 
 
10/2017. (VIII. 30.) a község igazgatási területére vonatkozó  
                              Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási  
                              Terveinek megállapításáról szóló  
                              3/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet  
                              módosításáról 
 
11/2017. (VIII. 31.) a község igazgatási területére vonatkozó  
                              Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási  
                              Terveinek megállapításáról szóló  
                              3/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet  
                              módosításáról 
 
12/2017. (VIII. 31.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló                                       3. §  
                               6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
13/2017. (VIII. 31.) a helyi közművelődési tevékenységről 
 
14/2017. (IX. 13.)   egyes étkeztetési tárgyú önkormányzati rendeletek                         5. § 
                                  módosításáról 
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15/2017. (IX. 28.) az idősek egyszeri támogatásáról                                                     8. § 
 
16/2017. (IX. 28.) a reklámok elhelyezésének helyi szabályairól                       22/2017. (XI. 30.) 
                                                                                                                                                ör. 31. § 
 
17/2017. (IX. 28.) az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás   3. § (1) bek. 
                                rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok  
                               gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII. 17.)  
                               önkormányzat rendelet módosításáról  
 
18/2017.  (IX. 28.) az Önkormányzat  2017. évi költségvetéséről                      14/2018. (VI. 28.) 
                                szóló  2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet          ör. 
                                módosításáról 

 
19/2017. (IX. 28.)   egyes önkormányzati rendeletek hatályon                                        2. § 
                                 kívül helyezéséről 
 
20/2017. (IX. 28.) a köztisztviselőkre vonatkozó helyi                     13/2018. (VI. 28.) 
                             szabályok  megállapításáról, valamint                14/2018. (VI. 28.) 
                             azzal kapcsolatban egyéb önkormányzati  
                             rendeletek módosításáról 
 
21/2017. (X. 26.)    az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról               4. § 
                                  szóló 8/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet  
                                  módosításáról 
 
22/2017. (XI. 30.) a településkép védelméről                                    11/2018. (V. 31.)   
 
23/2017. (XI. 30.) szociális célú tüzelő juttatásáról      20/2018. (XI. 06.) 
           12. § 
                                                                                               
24/2017. (XI. 30.) a rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról                        7. §  
                                 szóló 8/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelet  

                                 módosításáról 
 
25/2017. (XII. 29.) az önkormányzati követelések elengedéséről 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
1/2018. (II. 1.) a praxisjog alapján végezhető önálló  
                        orvosi tevékenység folytatására vonatkozó  
                        háziorvosi körzet meghatározásáról 
  
2/2018. (II. 16.) az Önkormányzat  2017. évi költségvetéséről                        14/2018. (VI. 28.) 
                         szóló  2/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet                                 ör. 
                         módosításáról 
 
3/2018. (II. 16.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről            9/2018. (III. 28.) 
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4/2018. (II. 16.)  az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról          2. § 
                             szóló 8/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
5/2018. (III. 28.) a tanyagondnoki szolgálatról, valamint                 14/2018. (VI. 28.) 
                          az Önkormányzat Szervezeti és Működési  
                          Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet  
                          ezzel összefüggő hatáskör átruházási  
                          rendelkezéseinek módosításáról  
 
6/2018. (III. 28.) a közcsatornához történő utólagos                       14/2018. (VI. 28.) 
                          csatlakozás feltételeiről, valamint az  
                          Önkormányzat Szervezeti és Működési  
                          Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet  
                           ezzel összefüggő hatáskör átruházási  
                           rendelkezéseinek módosításáról 
 
7/2018. (III. 28.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel                         14/2018. (VI. 28.) 
                             és településkép-érvényesítéssel összefüggő                   ör. 
                             partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló  
                             6/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet  
                             módosításáról 
 
8/2018. (III. 28.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló         2. § 
                             6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet  
                             módosításáról 
 
9/2018. (III. 28.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről                          14/2018. (VI. 28.) 
                             szóló  3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet                                  ör. 
                             módosításáról 
 
10/2018. (IV. 27.) a szociális célú tüzelő juttatásáról szóló         2. § 
                                23/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet  
                                módosításáról  
 
11/2018. (V. 31.) a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
 
12/2018. (V. 31.)  a településkép védelméről szóló 22/2017. (XI. 30.)                         11. § 
                                önkormányzati rendelet módosításáról  
 
13/2017. (VI. 28.)   egyes önkormányzati rendeletek módosításáról                            9. § 
 
14/2017. (VI. 28.)   egyes önkormányzati rendeletek hatályon                                        2. § 
                                 kívül helyezéséről 
 
15/2018. (VII. 31.)  az Önkormányzat Szervezeti és Működési                                 2. § 
                                  Szabályzatáról szóló 8/2015. (IV. 29.) önkormányzati  
                                  rendelet módosításáról 
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16/2018. (VIII. 25.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló         2. § 
                                  6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet  
                                  módosításáról 
 
17/2018. (IX. 27.) az idősek 2018. évi támogatásáról                                                      8. § 
 
18/2018. (IX. 27.) a kitüntetések alapításáról és adományozásuk  
                             rendjéről szóló 30/2015. (XI. 18.) önkormányzati  
                             rendelet módosításáról 
 
19/2018. (XI. 08.) egyes önkormányzati rendeletek módosításáról. 
 
20/2018. (XI. 08.) szociális célú tüzelő juttatásáról.                      21/2018. (XII. 15.)     
           ör. 
 
21/2018. (XII. 15.)    a szociális célú tüzelő juttatásáról szóló  
                                    20/2018. (XI. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról.     3. § 
 
 
Nyírmeggyes, 2019. január 17. 
 
        Lipták József sk. 
                       jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
- a vastag, álló, nagyméretű betűvel szedett önkormányzati rendeletek a 
hatályban lévő un. alaprendeletek (a „Módosítása/ v. hatályon kívül helyezése” című 
oszlopban feltüntetve a módosító, kiegészítő jogszabály megnevezését);  
- a vastag, álló, kisméretű betűvel szedett önkormányzati rendeletek a 
hatályban lévő un. alaprendeleteket módosító, kiegészítő még hatályban lévő 
önkormányzati rendeletek; 
- a vékony, dőlt, kisméretű betűvel szedett önkormányzati rendeletek a már 
hatályban nem lévő önkormányzati rendeletek (a „Módosítása/ v. hatályon kívül 
helyezése” című oszlopban feltüntetve a hatályon kívül helyező jogszabály pontos 
rendelkezésének megjelölését. Ha az adott jogszabályt valamely saját rendelkezése 
helyezte hatályon kívül, akkor a jogszabály külön megjelölése nélkül csak a hatályon 
kívül helyező rendelkezés pontos megjelölése került feltüntetésre.). 
 

 
 
 
 

 
 


