
1/1991. (IV.01.) Az 1991. évi költségvetésről

2/1991. (VII.18.) Az 1990. évi költségvetés zárszámadásáról

3/1991. (VII.18.)
A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról

4/1991. (VII.18.)
Az első lakáshoz jutás, valamint lakáshitelek törlesztéséhez 

nyújtott támogatásról

5/1991. (XI.01)

A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/1991. (VII.18.) KR. Sz. rendeletének 

módosítására

1/1992. (II.29.) Az 1992. évi költségvetésről

2/1992. (V.15.) Közterülethasználatról 6/1994. (VI.26.) 

3/1992. (V.15.) A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről

4/1992 (VII.24.) Az 1991. évi költségvetés zárszámadásáról

5/1992. (VIII.01.)

Vének község összevont egyszerűsített rendezési tervéről szóló 

Kisbajcs Községi Közös Tanács 1/1991. sz. tanácsrendeletének 

módosításáról

3/2006. (III.15.)

6/1992. (VIII.14.)

Közterülethasználatról szóló 2/1992.(V.15.) rendelet 

módosításáról

6/1994. (VI.26.) 

7/1992 (VIII.14.)
A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről 3/1992. (V.15.) 

KR. Számú rendeletének módosításáról

8/1992. (XI.15.)
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/1991. (VII.18.) 

KR. Sz. rendelete módosítására

1/1993. (I.28.) Az 1993. évi költségvetésről

2/1993. (I.28.)
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/1991. (VII.18.) 

KR. Sz. rendeletének módosítására

3/1993. (IV.28.) Az 1992. évi költségvetés zárszámadásáról

4/1993. (VII.19.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 4/1997. (IV.15)

5/1993. (VII.19.)
A kisbajcs Körjegyzőség köztisztviselőinek illetményéről és 

egyéb juttatásainak átmeneti szabályozásáról
5/1993. (VII.19.)

6/1993. (XI.26.)
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/1993. 

(VII.19) KR. Sz. rendelete módosításáról

4/1997. (IV.15.) 

rendelettel

7/1993. (XII.13.)

A kisbajcs Körjegyzőség köztisztviselőinek illetményéről és 

egyéb juttatásainak átmeneti szabályozásáról szóló 5/1993. 

(VII.19.) KR. Sz. rendelet módosításáról

5/1993. (VII.19.)

1/1994 (II.3.) Az 1994. évi költségvetésről

2/1994. (II.3.) A közműves víz- és csatorna szolgáltatás díjáról 4/1995. (II.28.)

3/1994. (IV.5.) Az 1993. évi költségvetés zárszámadásáról

4/1994. (IV.5.)

A 6/1993.(XI.26.) KR. Sz. rendelettel módosított Szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/1993. (VII.19) 

KR. Sz. rendelete módosításáról és kiegészítéséről

4/1997. (IV.15)

5/1994. (IV.5.) A települési képviselők költségtérítéséről 5/1994. (IV.5.)

6/1994 (VI.26.) A községi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről 14/2004. (VIII.1.)

7/1994. (XII.30.)
A helyi Önkormányzati Képviselők tiszteletdíjáról , 

természetbeni juttatásairó és költségtérítéséről

Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása
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1/1995. (II.28.)

A 4/1994.(IV.5.) KR. Sz. rendelettel módosított, a Szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/1993. (VII.19.) 

KR. Sz. rendelet módosításáról

4/1997. (IV.15)

2/1995. (II.16.)
A kisbajcsi körjegyzőség köztisztviselői közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről

3/1995. (II.28.) Az 1995. évi költségvetésről

4/1995. (II.28.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjáról 1/1996. (II.12.)

5/1995. (II.28.)
Az Önkormányzati Vagyonról való rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól
1/2004. (I.29.)

6/1995. (IV.01.) Az 1994. évi költségvetés zárszámadásáról

7/1995. (V.29.)
A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról
5/1999. (IV. 19.)

8/1995. (V.29.) Magánszemélyek kommunális adójáról 12/2012 (XI.29.)

9/1995. ( VIII.1.)
Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1995. 

(V.29.)KR. Sz. rendelet módosításáról
12/2012 (XI.29.)

10/1995. (VIII.1.)
Az 1995. évi költségvetésről szóló 3/1995. (II.23.) KR. Sz. 

rendelet módosításáról

11/1995. (XI.01.)

Vének község illetékességi területén a települési szilárd 

hulladék gyűjtésérő, ártalommentes elhelyezéséről és a 

közszolgáltatás díjának megállapításáról

9/2004. (IV.26.)

12/1995 (XII.12.) A gépjárműadó tételeinek megállapításáról 6/2004. (III.16.)

1/1996. (II.12.) Közműves víz- és kommunális szennyvíz díjáról 1/1997. (I.17.)

2/1996. (II.29.) Az 1995. évi költségvetés zárszámadásáról

3/1996. (III.10.) 1996. évi költségvetésről

4/1996. (IV.1.)

A 4/1994.(IV.5.) KR. Sz. rendelettel módosított, a Szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/1993. (VII.19.) 

KR. Sz. rendelet módosításáról

4/1997. (IV.15)

5/1996. (VIII.16.)
Az 1996. évi költségvetésről szóló 3/1996. (III.10.) KR. Sz. 

rendeletének módosításáról

1/1997. (I.17.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjáról 2/1998. (II.06.)

2/1997. (II.14.) Az 1997. évi költségvetésről

3/1997. (IV.15.) Az 1996. évi zárszámadásról

4/1997. (IV.15.)

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák 

megállapításának helyi szabályairól

18/2004. (XI.10.)

5/1997. (IV.15.)

Az első lakáshoz jutás, valamint lakáshitelek törlesztéséhez 

nyújtott támogatásról szóló 4/1991. (VII. 18.) KR. Sz. 

rendeletének módosításáról

6/1997. (VII.28.) Az iskolások tanévkezdési támogatásáról 15/2004. (VIII.1.)

7/1997. (VIII.1.)

Vének község illetékességi területén a települési szilárd 

hulladék gyűjtésérő, ártalommentes elhelyezéséről és a 

közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 11/1995. (XI. 

01.) KR. Sz. rendelet módosításáról

9/2004. (IV.26.)

8/1997. (VIII.1.)
Az 1997. évi költségvetésről szóló 2/1997. (II.14.) KR. Sz. 

rendelet módosításáról

9/1997. (IX.24.)
A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjáról szóló 

1/1997. (I. 17.) KR. Sz. rendelet módosításáról
2/1998. (II.06.)

10/1997. (XII. 05.)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás átmeneti 

szabályozásáról
3/1998.(IV.03.)

11/1997. (XII. 05.)
A gépjárműadó tételeinek megállapításáról szóló 12/1995. 

(XII.12.) KR. Sz. rendelet módosításáról
6/2004. (III.16.)
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12/1997. (XII. 05.)

Az 5/1995. (II. 23.) KR. Sz. az Önkormányzati Vagyonról való 

rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendeletének 

módosításáról

1/2004. (I.29.)

1/1998. (II.06.) Az 1998. évi költségvetésről

2/1998. (II.06.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjáról 3/1999. (II.12.)

3/1998. (IV. 03.) A gyermekekvédelm helyi szabályozásáról 19/2004. (XI.1.)

4/1998. (IV. 03.) Az 1997. évi költségvetés zárszámadásáról

5/1998. (VI.26.)

Vének község illetékességi területén a települési szilárd 

hulladék gyűjtésérő, ártalommentes elhelyezéséről és a 

közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 7/1997. (VIII.01) 

KR. Sz. rendelet módosításáról

9/2004. (IV.26.) 

5/1998. (VIII.28.)

6/1998. (XI.30.)

A 11/1997. (XII.5.) KR. Sz. rendelettel módosított, a 

gépjárműadó tételeinek módosításáról szóló 12/1995. (XII.12.) 

KR. Számú rendelet módosításáról

6/2004. (III.16.)

7/1998. (XI.30.)

A 9/1995. (V.29.) KR. Sz. rendelettel módosított, a 

magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1995. (V.29.) 

KR. Sz. rendelet módosításáról

11/2008. (XI.17.)

1/1999. (II.03.)

A kisbajcsi körjegyzőség köztisztviselői közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/1995. (II.16.) KR. Sz. 

rendelet módosításáról

2/1999. (II.12.) Az 1999. évi költségvetésről

3/1999. (II.12.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjáról 9/1999. (XII.10.)

4/1999. (IV. 19.) Az 1998. évi költségvetés zárszámadásáról

5/1999. (IV. 19.)
A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról
1/2000. (II.01.)

6/1999. (IV.25.)

Vének község területén a települési szilárd hulladék gyűjtésérő, 

ártalommentes elhelyezéséről szóló 11/1995. (XI.01.) KR. Sz. 

rendelet módosításáról

9/2004. (IV.26.)

7/1999. (IX.16.)

A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 5/1999. (IV.19.) KR. Sz. rendelet 

módosításáról

1/2000. (II.01.)

8/1999. (IX.17.)
"Vének községért" kitüntető oklevél alapításáról és 

adományozásáról

9/1999. (XII.10.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjáról 2/2001. (01.12.)

10/1999. (XII.10.)

Vének község területén a települési szilárd hulladék gyűjtésérő, 

ártalommentes elhelyezéséről szóló11/1995. (XI.01.) KR. Sz. 

rendelet módosításáról

9/2004. (IV.26.)

11/1999. (XII.10.) A helyi iparűzési adóról 11/2014. (XI.28.)

1/2000. (II.01.)
A képviselőtestület és szervei, szervezeti és működési 

szabályzatáról
5/2003. (IV.30.)

2/2000. (II.01.)

Az 1/1999. (II.03.) KR . Sz. rendelettel módosított 2/1995. 

(II.15.) a Kisbajcs, Nagybajcs és Vének körjegyzősége 

köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

szóló rendelet módosításáról

3/2000. (II.11.) A 2000. évi költségvetésről

4/2000. (III.23.) Az 1999. évi zárszámadásról

5/2000. (III.23.)
Az önkormányzati jelképek alkotásáról, és használatának 

szabályozásáról

10/2012. (VI. 14.) 12.§-

t

6/2000. (V.29.)

Vének község területén a települési szilárd hulladék gyűjtésérő, 

ártalommentes elhelyezéséről szóló11/1995. (XI.01.) KR. Sz. 

rendelet módosításáról

9/2004. (IV.26.)

7/2000. (IX.04.) A község közterületének tisztán tartásáról, kezeléséről
10/2012. (VI. 14.) 13. 

§-t
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1/2001. (01.12.)
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról való 3/1998. (IV.03.) 

KR. Számú rendelet módosításáról
19/2004. (XI.1.)

2/2001. (01.12.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjáról 1/2002. (I.11.)

3/2001. (01.12.)

A 3/1998. (IV.03.) KR. Számú rendelettel módosított, a 4/1997. 

(IV.15.) KR. Számú, a szociális igazgatás és egyes szociális 

ellátásokról szóló rendelet módosításáról

18/2004. (XI.10.)

4/2001. (II.16.) A 2001. évi költségvetésről

5/2001. (III.09.) A locsolási kedvezményről

6/2001. (V.18.) A köztemetőről
10/2012. (VI. 14.) 16.§-

t

7/2001. (V.18.) A 2000. évi zárszámadásról

8/2001. (V.30.)

Vének község területén a települési szilárd hulladék gyűjtésérő, 

ártalommentes elhelyezéséről szóló11/1995. (XI.01.) KR. Sz. 

rendelet módosításáról

9/2004. (IV.26.)

9/2001. (X.19)

A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2000. (II.01.) KR. Sz. rendelet 

módosításáról

5/2003. (IV.30.)

10/2001. (XI.06.)

A körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselőket megillető 

szociális jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális 

és kegyeleti támogatásokról

1/2002. (I.11.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól 10/2002. (XII.23.)

2/2002. (I.29.) A 2002. évi költségvetésről

3/2002. (III.01.)

A 3/1998. (IV.03.) KR. Számú rendelettel módosított, a 

szociális igazgatás és egyes szociális ellátási formák 

megállapításának helyi szabályozásáról  szóló 4/1997. (IV. 15.) 

rendelet módosításáról

18/2004. (XI.10.)

4/2002. (IV.24.) A 2001. évi költségvetés zárszámadásáról

5/2002. (V.24.)
A Vének- Győr Révátkelőhely viteldíjainak megállapításáról és 

azok alakalmazási feltételeiről

6/2002. (VII.5.)

Vének község területén a települési szilárd hulladék gyűjtésérő, 

ártalommentes elhelyezéséről szóló 11/1995. (XI.01.) KR. Sz. 

rendelet módosításáról

9/2004. (IV.26.)

7/2002. (X.10.)
Az önkormányzat közművelődési feladatainak, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatásáról

8/2002. (X.10.)

Az első lakáshozjutás, valamint lakáshitelek törlesztéséhez 

nyújtott támogatásról szóló 4/1991. (VII. 18.) KR. Sz. 

rendeletének módosításáról

9/2002. (XI. 25.)
A 2002. évi költségvetés elfogadásáról ( A 2/2002 (I.29.) Kr. 

Sz. rendelet módosításáról)

10/2002. (XII.23.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól 8/2003. (XII.15.)

11/2002. (XII.23.)
A helyi iparűzési adóról szóló 11/1999. (XII.8.) KR. Sz. 

rendelet módosításáról
11/2014. (XI.28.)

12/2002. (XII.23.)

A 7/1998. (XI.30.) KR. Számú rendelettel, 9/1995. (VIII.1.) 

KR. Számú rendelettel módosított a magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló 8/1995. (V.29.) KR. Sz. rendelet 

módosításáról

11/2008. (XI.17.) 

1/2003. (II.15.) Rendelet a 2003. évi költségvetésről 8/2004. (IV.5.)

2/2003. (II.15.)
A 9/2001. (X.19.) KR. Számú rendelettel módosított a képviselő-

testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2000. 

(II.1.) KR. Számú rendeletének módosítása

5/2003. (IV.30.)

3/2003. (III.20.) Az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról 16/2004. (X.29.)

4/2003. (IV.10.) A 2002. évi költségvetés zárszámadásáról
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5/2003. (IV.30.) A képviselő-testület és szervei, szervezeti és működési szabályzatáról 6/2007. (V.18.)

6/2003. (VI.30.)

Vének község területén a települési szilárd hulladék gyűjtésérő, 

ártalommentes elhelyezéséről szóló11/1995. (XI.01.) KR. Sz. 

rendelet módosításáról

9/2004. (V.18.)

7/2003. (VIII.1.)

A Vének- Győr révátkelőhely viteldíjainak megállapításáról és 

azok alkalmazási feltételeiről szóló 5/2002. (V.24.) KR. Számú 

rendelet módosításáról

8/2003. (XII.15.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól 22/2004. (XII.20.)

1/2004. (I.29.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 8/2012. (IV.26.)

2/2004. (II.16.) A 2004. évi költségvetésről 2/2005. (IV.1.)

3/2004. (II.16.)
A szociális igazgatásról, egyes szociális ellátási formák 

megállapításának helyi szabályairól szóló 4/1997. (IV.15.) KR. Sz. 

rendelet módosításáról

18/2004. (XI.10.)

4/2004. (II.16.)

A Vének- Győr révátkelőhely viteldíjainak megállapításáról és 

azok alkalmazási feltételeiről szóló 7/2003. (VIII.01.) KR. 

Számú rendelet módosításáról

5/2004. (II.16.)

Vének község területén a települési szilárd hulladék gyűjtésérő, 

ártalommentes elhelyezéséről és a közszolgáltatés díjának 

megállapításáról szóló11/1995. (XI.01.) KR. Sz. rendelet 

módosításáról

9/2004. (IV.26.)

6/2004. (III.16.)
A gépjárműadó tételeinek megállapításáról szóló 11/1997. (XII.05.) és 

a 6/1998. (XI.30.) rendeletekkel módosított 12/1995. (XII.12.) KR. 

Sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

7/2004. (IV.2.)
Vének község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2003. évi 

költségvetésről szóló 1/2003. (II.15.) rendelet módosításáról
8/2004. (IV.5.)

8/2004. (IV.5.)
A 2003. évi költségvetés zárszámadásáról és pénzmaradvány 

elszámolásáról

9/2004. (IV.26.)
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezéséről és kötelező igénybevételéről

10/2004. (V.20.)
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 9/2004. (IV.26.) 

rendelet módosításáról

10/2004. (V.20.)

11/2004. (VIII.1.) A talajterhelési díjról

12/2004. (VIII.1.)
A Kisbajcsi Községi Közös Tanács a "Ravatalozó helyiségek 

használatáról" szóló 2/1970. számú tanácsrendelete hatályon kívül 

helyezéséről

13/2004. (VIII.1.)
A Kisbajcsi Közösségi Közös Tanács a "Az állatok tartásáról" szóló 

2/1989. számú tanácsrendelete hatályon kívül helyezéséről

14/2004. (VIII.1.)
"A községi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről" szóló 

6/1994. (VI.26.) rendelete hatályon kívül helyezéséről

15/2004 (VIII.1.)
"Az iskolások tanévkezdési támogatásáról" szóló 6/1997. (VII.28.) 

rendelete hatályon kívül helyezéséről

16/2004. (X.29.) Az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyílvánításáról

17/2004. (XI.10.)
A 2004. évi költségvetésről szóló 2/2004. (II.16.) rendelet 

módosításáról

18/2004. (XI.10.) A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 2/2006. (III.15.)

19/2004. (XI.1.) Egyes gyermekvédelmi ellátásokról 6/2010. (IX.3.)

20/2004. (XI.1.)
Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 1/2004. (I.23.) rendelete módosításáról

21/2004. (XII.1.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről

22/2004. (XII.20.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól 8/2005. (XII.5.)

1/2005. (II.15.) A 2005. évi költségvetésről 5/2006. (IV.15.)

2/2005. (IV.1.)
A 2004. évi költségvetés zárszámadásáról és pénzmaradvány 

elszámolásáról
1/2006. (II.15.)

3/2005. (IV.1.)
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről
6/2014. (VIII.28.)
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4/2005. (V.15)
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 9/2004. (IV.26.) 

rendelet módosításáról

4/2005. (V.15.)

5/2005. (VIII.30.)
Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 15.) 

rendelet módosításáról
5/2006. (IV.15.)

6/2005. (X.1.)
Az önkormányzat közigazgatási hatósági ügyeinek elektronikus úton 

történő intézéséről
16/2009. (XI.16.)

7/2005. (XII.1.)
A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 18/2004. (XI.10.) rendelet módosításáról
2/2006. (III.15.)

8/2005. (XII.5.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól 1/2007. (I.19.)

1/2006. (II.15.) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről 2/2007. (II.15.)

2/2006. (III.15.) A felnőttkorúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól 8/2007. (VI.29.)

3/2006. (III.15.) A helyi építési szabályzatról 

4/2006. (III.15.)
A luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek 

meghatározásáról
4/2009. (II.16.)

5/2006. (IV.15.)
A 2005. évi költségvetés zárszámadásáról és pénzmadarvány 

elszámolásáról

6/2006. (VI.30.)

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 4/2005. (V.15.) 

rendelet módosításáról

6/2006. (VI.30.)

7/2006. (IX.15.)

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 

3/2005. (IV. 1.) rendelet módosításáról

6/2014. (VIII.28.)

8/2006. (IV.26.)

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 9/2004. (IV.26.) 

rendelet módosításáról

9/2006. (X.15.)
A képviselőtestület és szervei, szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 5/2003. (VI.30.) rendelet módosításáról
6/2007. (V.18.)

1/2007. (I.19.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól 1/2008. (I.21.)

2/2007. (II.15.) A 2007. évi költségvetésről 3/2008. (IV.18.)

3/2007. (III.1.)
A képviselőtestület és szervei, szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 5/2003. (VI.30.) rendelet módosításáról

4/2007. (IV.13.)
Az önkormányzat 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.15.) sz. 

rendelet módosításáról
3/2008. (IV.18.) 

5/2007. (IV.20.) Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

6/2007.  (V.18.) A képviselő testület és szervei, szervezeti és működési szabályzatáról 4/2014. (VI.27.)

7/2007.  (V.18.)
A helyi építési szabályzatról szóló 3/2006. (III.15.) kt. Rendelet 

módosításáról

8/2007. (VI.29.) A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 5/2012. (II.28.)

9/2007. (VI.29.)

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 9/2004. (IV.26.) 

rendelet módosításáról

10/2007. (VI.29.)

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 

3/2005. (IV. 1.) rendelet módosításáról

6/2014. (VIII.28.)

11/2007. (VI.29.)
A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól szóló 1/2007. 

(I.19.) rendelet módosításáról

12/2007. (X.12.)

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 

3/2005. (IV. 1.) rendelet módosításáról

6/2014. (VIII.28.)

16/2007. (XI.23.)
Az önkormányzat 2007. évi Költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) sz. 

rendelet módosításáról
3/2008. (IV.18.) 

1/2008. (I.21.) A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól 1/2009. (I.26.)

2/2008. (II.06.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 

3/2008. (IV.18.) Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

4/2008. (IV.18.)
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.6.) 

rendelet módosításáról
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5/2008. (VI.16.)

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 

3/2005. (IV. 1.) rendelet módosításáról

6/2014. (VIII.28.)

6/2008. (VI.16.)

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 9/2004. (IV.26.) 

rendelet módosításáról

11/2010.(XII.23.)

7/2008. (VII.25.)
A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 8/2007. (VI.29.) sz. rendelet módosításáról

8/2008. (VII.25.)

A Vének- Győr Révátkelőhely viteldíjainak megállapításáról és 

azok alakalmazási feltételeiről szóló 5/2002. (V.24.) 

rendeletének módosításáról

9/2008. (IX.8.)
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.6.) 

rendelet módosításáról

10/2008. (XI.17.)
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.6.) 

rendelet módosításáról

11/2008. (XI.17.)
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1995. (V.29.) 

rendelet módosításáról
12/2012 (XI.29.)

1/2009. (I.26.)
A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a 

csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról
19/2009. (XII.23.)

2/2009. (I.26.)
A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 8/2007. (VI.29.) sz. rendelet módosításáról

3/2009. (II.16.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 4/2010.(II.16.)

4/2009. (II.16.)
A luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek 

meghatározásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről

5/2009. (IV.10.)
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.6.) 

rendelet módosításáról

6/2009. (IV.10.) Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2009. (IV.10.)
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. rendelet 

módosításáról

8/2009. (IV.10.)
A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 8/2007. (VI.29.) sz. rendelet módosításáról

9/2009. (IV.29.)
Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 1/2004. (I.23.) rendelete módosításáról
8/2012. (IV.26.)

10/2009. (V. 27.)

A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a 

csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról szóló 1/2009. 

rendelet módosításáról

19/2009. (XII.23. )

11/2009. (VII.23.)

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 6/2008. (VI.16.) 

rendeletének módosításáról

12/2009. (VIII.25.)
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.16.) 

rendelet módosításáról

13/2009. (VIII.25.)

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 

megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 9/2004. (IV.26.) 

rendelet módosításáról

14/2009. (VIII.25.)

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 

3/2005. (IV. 1.) rendelet módosításáról

6/2014. (VIII.28.)

15/2009. (XI.17.) A környezetvédelmi alap létrehozásáról

16/2009. (XI.16.)

Az önkormányzat közigazgatási hatósági ügyeinek elektronikus úton 

történő intézéséről szóló 6/2005. (X.1.) rendelet hatályon kívül 

helyezéséről

17/2009. (XI.16.) Az elektronikus kapcsolattartásról

18/2009. (XI.24.)
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.16.) sz. 

rendelet módosításáról

19/2009. (XII.23.)
A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a 

csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról
12/2010.(XII.23.)

1/2010. (II.5.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 4/2011. (IV.21.)

2/2010. (II.15.) Az idegenforgalmi adóról

3/2010. (IV.29.)
Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.16.) 

rendelet módosításáról

4/2010. (IV.29.) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
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5/2010. (II.15.)
Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi 

költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) sz. rendelet módosításáról
4/2011. (IV.21.)

6/2010. (IX.03.) Az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 11/2013. (XII.06.)

7/2010. (IX.03.)
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1995. (V.29.) 

rendelet módosításáról
12/2012 (XI.29.)

8/2010. (X.18.)
A képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 6/2007. (V.18.) rendletének módosításáról
4/2014. (VI.27.)

9/2010. (XI.18.)
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele során alaklmazott 

díjak megállapításáról
2/2011. (II.17.)

10/2010. (XI.18.)
A önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi 

költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) sz. rendelet módosításáról
4/2011. (IV.21.)

11/2010. (XII.23.)
A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról
9/2013. (XII.06.)

12/2010. (XII.23.)

A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a 

csapadékvíz- elvezetés díjának meghatározásáról

15/2011. (XII.15.)

1/2011. (II.17.) Az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről 6/2012. (IV.26.)

2/2011. (II.17.)
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele során alkalmazott 

díjak megállapításáról

3/2011. (IV.20.)
Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010.évi 

költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) sz. rendelet módosításáról
4/2011. (IV.21.)

4/2011. (IV.21.) Az önkormányzat 2010.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

5/2011. (IV.21.)
Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. évi 

költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.)  rendelet módosításáról
6/2012. (IV.26.)

6/2011. (IV.21.)

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 11/2010. (XII.23.) rendeletének 

módosításáról

9/2013. (XII.06.)

7/2011. (VI.2.)

A Vének-Győr révátkelőhely viteldíjainak megállapításáról és azok 

alkalmazási feltételeiről szóló 5/2002. (V.24.) rendeletének 

módosításáról

8/2011. (VI.30.)
A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 8/2007. (VI.29.) rendelet módosításáról
5/2012. (II.28.)

9/2011. (VI.30.)
Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011.évi 

költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) rendelet módosításáról
6/2012. (IV.26.)

10/2011. (IX.07.)
Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények költségvetéséről 

szóló 1/2011. (II.17.) rendeletének módosításról
6/2012. (IV.26.)

11/2011. (IX.07.)

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 11/2010. (XII.23.) rendeletének 

módosításáról

4/2011. (IV.21.)

12/2011. (X.13.)
A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 

szóló 8/2007. (VI.29.) rendelet módosításáról
5/2012. (II.28.)

13/2011. (X.13.)
Az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2010. (IX.03.) 

rendeletének módosírásáról
11/2013. (XII.06.)

14/2011. (XII.15.)
Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011.évi 

költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) rendelet módosításáról
6/2012. (IV.26.)

15/2011. (XII.15.)
A közműves víz- és kommunális szennyvíz díjairól, valamint a 

csapadékvíz-elvezetés díjának meghatározásáról
7/2012. (IV.26.)

1/2012. (I.19.) A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól 1/2012. (I.19.)

2/2012. (II.28.) Az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről 5/2013. (IV.30.)
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3/2012. (II.28.) A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól 2012.05.01

4/2012. (II.28.)
Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011.évi 

költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) rendelet módosításáról
6/2012. (IV.26.)

5/2012 (II.28.) A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól 10/2013. (XII.06.)

6/2012. (IV.26.) Az önkormányzat 2011.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2012. (IV.26.)

A közműves víz- és szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-

elvezetés díjának meghatározásáról szóló 15/2011. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

8/2012. (IV.26.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

9/2012. (VI.14.)

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 11/2010. (XII.23.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról

4/2011. (IV.21.)

10/2012. (VI.14.)
Az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásai 

hatályon kívül helyezéséről

11/2012. (IX.12.)
Az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
5/2013. (IV.30.)

12/2012. (XI.29.) A magánszemélyek kommunális adójáról 2/2013. (III.01.)

1/2013. (III.01.) Az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről 3/2014. (V.5.)

2/2013. (III.01.) A magánszemélyek kommunális adójáról

3/2013. (III.27.)
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló  2/2013. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

4/2013. (IV.30.)
Az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
5/2013. (IV.30.)

5/2013 (IV.30.) Az önkormányzat 2012.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

6/2013. (IV.30.)

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásáról szóló 11/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

9/2013. (XII.06.)

7/2013. (VIII.22.)
Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmalkotás forgatása 

céljából történő igénybevételéről

8/2013. (IX.17.)
Az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
3/2014. (V.5.)

9/2013. (XII.06.)
A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról

10/2013. (XII.06.) A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól

11/2013. (XII.06.)
A gyermekvédelmi ellátásokról

12/2013. (XII.06.) A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól 2014.06.01

1/2014. (III.6.) Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

2/2014. (V.5.)
Az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
3/2014. (V.5.)
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3/2014. (V.5.)
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról és a 

pénzmaradvány jóváhagyásáról

4/2014. (V.5.)
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 
12/2014. (XII.01.)

5/2014 (VI.27.)
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2014. (VIII.28.)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról

7/2014. (VIII.28.)

Az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól és 

díjairól, valamint az anyakönyvvezetők közreműködésének díjazásáról

8/2014. (IX.11.) A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

9/2014. (IX.15.)
Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.06.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

10/2014. (XI.28.) A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól 2015.04.01

11/2014. (XI.28.) A helyi iparűzési adóról

12/2014. (XII.01.)
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 
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