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KIHIRDETÉSE 

 

RENDELET CÍME 

1/2008.(I.31.) 2008.(I.31.) az egyes helyi közszolgáltatások kötelezõ 

igénybevételérõl szóló  23/2000.(XII.19.) rendelet 

módosítására 

2/2008.(I.31.) 2008.(I.31.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

igénybevételéért 

fizetendő térítési díjakról 

3/2008.(I.31.)  2008.(I.31.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról 

4/2008.(I.31.)  2008.(I.31.) a települési képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, 

valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról 

5/2008.(II.14.) 2008.(II.14.) 2008. évi költségvetéséről és a gazdálkodással 

összefüggő egyes feladatokról  

6/2008.(II.28.) 2008.(II.28.) az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 

2/2007. (II.01.) sz. rendelet módosításáról 

7/2008.(III.13.) 2008.(III.13.) a szennyvízdíj 2008. évi hatósági árának 

megállapításáról  

8/2008.(IV.30.)  2008.(IV.30.)  az útépítési hozzájárulásról 

9/2008.(IV.30.) 2008.(IV.30.)  az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 

4/2007. (II.04.)  rendelet módosításáról 

10/2008.(IV.30.)  2008.(IV.30.)  az Önkormányzat  2007. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

11/2008.(IV.30.)  2008.(IV.30.)  a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról 

12/2008.(VI.26.) 2008.(VI.26.)  a közterületek használatáról 

13/2008.(VI.26.) 2008.(VI.26.)  a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról 

14/2008/(VI.26.) 2008.(VI.26.)  a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról szóló 

11/2008.(IV.30.) rendelete módosításáról 

15/2008.(VI.26.) 2008.(VI.26.)  az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 23/2000.(XII.29.) rendelet 

módosításáról  

16/2008.(IX.25.)  2008.(IX.25.)  az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 

5/2008. (II.14.) sz. rendelet módosításáról 

17/2008. (IX.25.)  2008.(IX.25.)  a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

igénybevételéért fizetendő térítési díjakról 

18/2008.(IX.25.) 2008.(IX.25.)  Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 23/2000.(XII.19.) rendelete 

módosításáról 

19/2008.(XII.16.)  2008.(XII.16.)  a helyi önkormányzati rendeleteknek a 2006/123 EK 

irányelv szerinti jogharmonizációs záradékkal történő 

kiegészítéséről 

20/2008.(XII.16.)  2008.(XII.16.)  az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 

5/2008. (II.14.) sz. rendelet módosításáról 

21/2008.(XII.16.)  2008.(XII.16.)  a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról 

22/2008.(XII.16.)  2008.(XII.16.)  a vízdíj hatósági árának megállapításáról 

23/2008.(XII.16) 2008.(XII.16.)  az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
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igénybevételéről szóló 23/2000.(XII.19.) rendelet  

módosításáról 

24/2008. (XII.16.)  2008.(XII.16.)  a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

igénybevételéért 

fizetendő térítési díjakról 

1/2009.(II.12.) 2009.(II.12.) az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

5/2008. (II.14.) sz. rendelet módosításáról 

2/2009. (II.12.) 2009.(II.12.) Tura város 2009. év költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról 

3/2009.(II.12.)  2009.(II.12.) a szennyvízdíj 2009. évi hatósági árának 

megállapításáról  

4/2009.(II.25.) 2009.(II.25.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról 

5/2009.(IV.1.)  2009. (IV.1.)  az egyes szociális ellátásokról 

6/2009.(IV.30.)  2009.(IV.30.)  2008. évi költségvetéséről és a gazdálkodással 

összefüggő egyes feladatokról szóló 

 5/2008. (II.14.) rendelete végrehajtásáról 

7/2009.(V.28.) 2009.(V.28.) az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 

2/2009. (II.12.) sz. rendelet módosításáról 

8/2009. (VII.30.) 2009. (VII.30.) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

14/2004.(VI.30.) rendelet módosításárról 

9/2009.(VII.30.) 2009. (VII.30.) a 2009. évi költségvetéséről és a gazdálkodással 

összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2009. (II.12.)  

rendelet módosításáról 

10/2009.(VIII.27.)   2009. (VIII.27.)   a vásárok és piacok rendjéről 

11/2009. (X.2.)  2009. (X.2.)  a turai kastélypark helyi jelentőségű védett természeti 

területté nyilvánításáról 

12/2009.(XI.18.) 2009.(XI.18.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

11/2007.(III.29.) rendelet 4. számú mellékletének 

módosításáról 

13/2009.(XI. 26.)  2009.(XI. 26.)  az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 

2/2009. (II.12.) sz. rendelet módosításáról 

14/2009.(XII.17.) 2009.(XII.17.) az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 23/2000.(XII.19.) rendelet  

módosításáról 

15/2009.(XII.17.) 2009.(XII.17.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

igénybevételéért fizetendő térítési díjakról 

16/2009. (XII.17.) 2009.(XII.17.) az iparűzési adóról szóló 16/2000. (IX.26.) számú 

rendelete módosításáról: 

17/2009.(XII.17.)  2009.(XII.17.) az útépítési hozzájárulásról szóló 

8/2008.(IV.30.)rendelet módosításáról 

18/2009.(XII.17.) 2009.(XII.17.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

hatálybalépésével összefüggõ egyes helyi 

önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 17/2005. 

(IX.28.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) 

módosításáról 
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1/2010.(I.28.)  2010.(I.28.)  Tura város 2010. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról 

2/2010. (I. 28.) 2010.(I.28.)  a 2010. évi vízdíj hatósági árának megállapításáról 

3/2010.(I.28.)  2010.(I.28.)  a szennyvízdíj 2010. évi hatósági árának 

megállapításáról  

4/2010. (II. 09.)  2010. (II. 09.)  a 16/2006. (VII. 26.) rendelettel jóváhagyott Tura Város 

Helyi építési Szabályzata és Szabályozási Terve egyes 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

5/2010.(III. 23.)  2010. (III.23.)  az útépítési hozzájárulásról szóló 8/2008.(IV.30.) 

rendelet módosításáról 

6/2010. (IV. 1.)  2010.(IV.1.) az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 

2/2009. (II.12.) sz. rendelet módosításáról 

7/2010. (IV. 29.) 2010.(IV.29.) az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 

2/2009. (II.12.) rendelet módosításáról 

8/2010. (IV. 29.) 2010.(IV.29.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 

1/2010. (I.28.) rendelet módosításáról 

9/2010.(IV. 29.) 2010.(IV.29.) az útépítési hozzájárulásról szóló 8/2008.(IV.30.) 

rendelet módosításáról 

10/2010.(IV.29.) 2010.(IV.29.)  az Önkormányzat  2009. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

11/2010.(V.27.) 2010.(V.27.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról  

12/2010.(VII.1.)  2010.(VII.1.)  az útépítési hozzájárulásról szóló 8/2008. (IV.30.) 

rendeletének módosításáról  

13/2010.(VII.29.) 2010.(VII.29.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 

1/2010. (I.28.) rendelet módosításáról 

14/2010.(VII.29.) 2010.(VII.29.) a közterületek használatáról szóló  

12/2008.(VI.26.) rendelet módosításáról 

15/2010.(IX.09.) 2010.(IX.09.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 

1/2010. (I.28.) rendelet módosításáról 

16/2010.(IX.09.) 2010.(IX.09.) az állattartás helyi szabályairól szóló 14/2001.(X.27.) 

rendelet módosításáról  

17/2010.(X.28) 2010.(X.28) az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2009. (IV.1.) 

rendelete módosításáról  

18/2010.(X.28) 2010.(X.28) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  

11/2007(III.29.) rendelet módosításáról 

19/2010.(XII. 9.)  2010.(XII. 9.)  az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 11/2007.(III.29.) rendelete módosításáról 

20/2010.(XII.16.) 2010.(XII.16.) az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 23/2000.(XII.19.) rendelet  

módosításáról 
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21/2010.(XII.16.) 2010.(XII.16.) a 2011. évi vízdíj hatósági árának megállapításáról 

1/2011.(I.12.) 2011.(I.12.) az önkormányzat  Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2007.(III.29.) rendelete 

módosításáról 

2/2011.(I.18.) 2011.(I.18.) az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 22/2003.(X.7.) rendelete 

módosításáról  

3/2011.(II.10.) 2011.(II.10.) az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2007.(III.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

4/2011. (II.10) 2011.(II.10.) Tura város 2011. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról 

5/2011. (II.10) 2011.(II.10.) az egyes szociális ellátásokról 

6/2011.(II.10.) 2011.(II.10.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezés 

eljárási szabályairól és a fizetendő díjakról 

7/2011.(II.10.) 2011.(II.10.) egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 

szóló 23/2000.(XII.19.) rendelete módosításáról  

8/2011.(III.31.) 2011.(III.31.) az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

1/2010. (I.28.) rendelet módosításáról 

9/2011.(III.31.) 2011.(III.31.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások  

igénybevételéért fizetendő térítési díjakról 

10/2011.(III.31.) 2011.(III.31.) a gyermekvédelem helyi szabályairól 

11/2011 (IV.14.) 2011 (IV.14.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról  

12/2011.(IV.14.)  2011.(IV.14.)  a szennyvízdíj 2011. évi hatósági árának 

megállapításáról  

13 /2011.(IV. 28.) 2011.(IV. 28.) az Önkormányzat  2010. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

14/2011.(V.19.)  2011.(V.19.)  a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.26.) 

rendelete módosításáról  

15/2011.(V.26.) 2011.(V.26.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezés 

eljárási szabályairól és a fizetendő díjakról szóló 6/2011. 

(II.10.) rendelet módosításáról 

16/2011.(VI. 30.) 2011.(VI. 30.) a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez 

kapcsolódó mérlegek és kimutatások tartalmi 

meghatározásáról 

17/2011.(VII. 28.)  2011.(VII. 28.)  Tura város  2011. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló  

4/2011. (II.10.)  rendelet módosításáról 

18/2011.(VII.28.) 2011.(VII. 28.)  a Díszpolgári cím, valamint a Turáért Emlékérem 

alapításáról és adományozásáról szóló 4/1993.(III.29.) 

rendelet módosításáról  

19/2011.(IX.2.) 2011.(IX.2.) a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.26.) 

rendelet módosításáról  
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20/2011. (X. 27.) 2011. (X. 27.) Tura város  2011. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló  

4/2011. (II.10.)  rendelet módosításáról  

21/2011. (XII. 15.) 2011. (XII. 15.) a 2012. évi vízdíj hatósági árának megállapításáról 

22/2011.(XII.15.) 2011. (XII. 15.) a szennyvízdíj 2012. évi hatósági árának 

megállapításáról  

23/2011.(XII.15.) 2011. (XII. 15.) az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 23/2000.(XII.19.) rendelet 

módosításáról 

1/2012. (I.26.) 2012. (I.26.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

igénybevételéért fizetendő térítési díjakról  

2/2012.(II. 3.) 2012.(II. 3.) Tura Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

Tervéről  

3/2012. (II. 11.)   2012. (II. 11.)   Tura város 2012. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról 

4/2012.(II. 11.) 2012.(II. 11.) az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2011.(II.10.) 

rendelete módosításáról 

5/2012.(III.1.) 2012.(III.1.) Tura város 2012. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról 

szóló 3/2012. (II.11.)   rendelet módosításáról 

6/2012. (III.1.) 2012. (III.1.) Tura város  2011. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló  

4/2011. (II.10.)  rendelet módosításáról 

7/2012. (III. 1.)   2012. (III. 1.)   a vásárok és piacok rendjéről szóló 10/2009. (VIII. 27.)  

rendelet módosításáról 

8/2012. (III.1.) 2012. (III.1.) az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2011.(II.10.) 

rendelet módosításáról 

9/2012. (III.1.) 2012. (III.1.) a 2012. évi vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 

21/2011. (XII. 15.) rendelete hatályon kívül helyezéséről 

10/2012. (III.1.) 2012. (III.1.) a szennyvízdíj 2012. évi hatósági árának 

megállapításáról szóló 22/2011. (XII. 15.)  rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

11/2012. (III.1.) 2012. (III.1.) az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 23/2000.(XII.19.) rendelet 

módosításáról szóló  20/2010.(XII.16.) rendelet hatályon 

kívül helyezéséről  

12/2012.(III.1.) 2012.(III.1.) az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 22/2003.(X.7.) rendelete 

módosításáról 

13/2012. (III.1.) 2012. (III.1.) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

önkormányzati tulajdonban álló nemzeti 

vagyonelemekről  

14/2012. (III.1.) 2012. (III.1.) egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezéséről  

15/2012. (III.29)   2012. (III.29)   a vásárok és piacok rendjéről szóló 10/2009. (VIII. 27.)  

rendelet módosításáról 

16 /2012.(IV. 26. ) 2012.(IV. 26.) az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
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17/2012.(V. 31.) 2012.(V. 31.) az útépítési hozzájárulásról szóló 8/2008.(IV.30.) 

rendelet módosításáról 

18/2012.(V. 31.) 2012.(V. 31.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2011.(III.31.) rendelete 

módosításáról  

19/2012. (V. 31.) 2012. (V. 31.) az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott 

szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről 

20/2012.(V. 31.) 2012.(V. 31.) a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és 

eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési 

kedvezményekről és mentességekről szóló 

25/2004.(XII.15.)  rendelete módosításáról 

21/2012. (V.31.) 2012. (V.31.) A közterületek használatáról szóló 12/2008. (VI.26.) 

rendelete módosításáról 

22/2012.(VI.28.) 2012.(VI.28.) az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 23/2000.(XII.19.) rendelet  

módosításáról 

23/2012. (VIII.30.) 2012. (VIII.30.) az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 

3/2012. (II.11.) sz. rendelet módosításáról 

24/2012. (VIII.30.)   2012. (VIII.30.)   a vásárok és piacok rendjéről szóló 10/2009. (VIII. 27.)  

rendelet módosításáról 

25/2012.(VIII.30.) 2012.(VIII.30.) a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és 

eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési 

kedvezményekről és mentességekről szóló 

25/2004.(XII.15.) rendelet módosításáról 

26/2012.(VIII.30.) 2012.(VIII.30.) a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi 

részvételről  

27/2012. (VIII. 30.) 2012. (VIII.30.) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

önkormányzati tulajdonban álló nemzeti 

vagyonelemekről szóló 13/2012.(III.1.) rendelete 

hatályon kívül helyezéséről  

28/2012.(IX. 27.) 2012.(IX. 27.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2011.(III.31.) rendelete 

módosításáról  

29/2012. (XI. 5.) 2012. (XI. 5.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését 

megállapító 3/2012. (II.11.) sz. rendelet módosításáról 

30/2012. (XI.29.) 2012. (XI.29.) az állattartás helyi szabályairól szóló 14/2001.(X.27.) 

rendelete hatályon kívül helyezéséről  

1/2013.(I. 31.) 2013.(I. 31.) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 23/2000. (XII.19.) rendelet 

módosításáról 

2/2013.(II. 12.) 2013. (II. 12.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

3/2012. (II.11) rendelet módosításáról  

3/2013.(II. 12.) 2013. (II. 12.) Tura város 2013. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról 

4/2013.(II.12.) 2013.(II.12.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról  

5/2013.(II.28.) 2013.(II.28.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 

3/2012. (II.11.) rendelet módosításáról 



 

SZÁMA 

 

 

KIHIRDETÉSE 

 

RENDELET CÍME 

6/2013.(II.28.) 2013.(II.28.) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 23/2000.(XII.19.) rendelet 

módosításáról 

7/2013.(II.28.) 2013.(II.28.) Tura város 2013. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

3/2013. (II. 12.)  rendelet módosításáról 

 

8/2013.(III.28.) 2013.(III.28.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

igénybevételéért fizetendő térítési díjakról 

9/2013.(III.28.) 2013.(III.28.) Tura város nemzeti vagyonáról  

 

10 /2013.(V.2.) 2013.(V.2.) Az Önkormányzat  2012 évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

 

11/2013.(V.2.) 2013.(V.2.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és 

eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési 

kedvezményekről és mentességekről szóló 

25/2004.(XII.15.)  rendelete módosításáról 

12/2013.(V. 30.) 2013.(V. 30.) Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2011. (II.10.) 

rendelet módosításáról 

13/2013. (VI. 27.) 2013.(VI. 27.) 13/2013. (VI. 27.) rendelete az egyes szociális 

ellátásokról 

14/2013.(VI.27.) 2013.(VI.27.) Tura Város 2013. évi költségvetéséről és 

gazdálkodásáról szóló 3/2013. (II.11.) rendelete 

módosításáról 

15/2013. (VIII.29.) 2013. (VIII.29.) Tura város 2013. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

3/2013. (II. 12.)  rendelet módosításáról 

16/2013. (VIII.29.)  2013. (VIII.29.)  Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 23/2000.(XII.19.) rendelet 

módosításáról 

17/2013 (IX.26.) 2013 (IX.26.) Tura város 2013. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

3/2013. (II. 12.)  rendelet módosításáról 

 

18/2013 (X.31.) 2013 (X.31.) Tura város 2013. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással 

összefüggő egyes feladatokról szóló 3/2013. (II. 12.) 

rendelet módosításáról 

19/2013 (X.31.) 2013 (X.31.) Az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013. (VI.27.) 

rendelet módosításáról 

20/2013. (XI.28.) 2013. (XI.28.) Az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) 

rendelete módosításáról. 

21/2013. (XI.28.) 2013. (XI.28.) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. 

(III.31.) rendelet módosításáról. 

1/2014. (I.30.) 2014. (I.30.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

3/2013. (II.12.) számú rendelete módosításáról. 



 

SZÁMA 

 

 

KIHIRDETÉSE 

 

RENDELET CÍME 

2/2014. (I.30.) 2014. (I.30.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

igénybevételéért fizetendő térítési díjakról.  

3/2014. (I.30.) 2014. (I.30.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.12.) számú rendelet   

módosításáról. 

4/2014. (II.5.) 2014. (II.5.) Tura város 2014. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról.  

5/2014. (II.27.) 2014. (II.27.) A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.26.) 

rendelete módosításáról 

6/2014. (II.27.) 2014. (II.27.) A vásárok és piacok rendjéről szóló 10/2009. (VIII.27.) 

rendelet módosításáról. 

7/2014. (V. 5.) 2014. (V. 5.) az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

3/2013. (II.12.) rendelet módosításáról 

8/2014. (V. 5.) 2014. (V. 5.) az Önkormányzat  2013 évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

9/2014. (V. 5.) 2014. (V. 5.) a vásárok és piacok rendjéről szóló 10/2009. (VIII.27.)  

rendelet módosításáról 

10/2014.(VI. 20.) 2014.(VI. 20.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

4/2014. (II.5.) rendelet módosításáról 

11/2014.(VII.31.) 2014.(VII.31.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 

12/2014.(VIII.29.) 2014.(VIII.29.) a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a 

házszámozás rendjéről 

13/2014.(VIII.29.) 2014.(VIII.29.) a Tura város nemzeti vagyonáról szóló 9/2013. (III.28.) 

rendelete módosításáról 

14/2014.(VIII. 29.) 2014.(VIII. 29.) Tura Város  2014. évi költségvetéséről és 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

4/2014. (II.05.) rendelet módosításáról 

15/2014.(IX. 25.) 2014.(IX. 25.) Tura Város  2014. évi költségvetéséről és a 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

4/2014.(II.05.) rendelet módosításáról 

16/2014.(IX.25.) 2014.(IX.25.) Tura város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási 

tervéről szóló 2/2012.(II.03.) rendeletének 

módosításáról 

17/2014.(X.20.) 2014.(X.20.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

4/2013.(II.12.) rendelet módosításáról 

18/2014.(XI. 27.) 2014.(XI. 27.) Tura Város  2014. évi költségvetéséről és 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

4/2014. (II. 5.) rendelet módosításáról 

19/2014.(XI. 27.) 2014.(XI. 27.) a települési képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, 

valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 4/2008.(I.31.) 

rendelete módosításáról 

1/2015. (II. 13.) 2015. (II. 13.) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

2/2015. (II.26.) 2015. (II.26.) az egyes szociális ellátásokról 

3/2015. (II.26.) 2015. (II.26.) a települési szilárd hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról 



 

SZÁMA 

 

 

KIHIRDETÉSE 

 

RENDELET CÍME 

4/2015. (III.26.) 2015. (III.26.) az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.12.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

5/2015.(V.28.) 2015.(V.28.) az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

6/2015.(V.28.) 2015.(V.28.) Tura Város  2014. évi költségvetéséről és 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

7/2015.(V.28.) 2015.(V.28.) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

8/2015.(IX.30.) 2015.(IX.30.) Tura Város 2015. évi költségvetéséről és gazdálkodással 

összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2015. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

9/2015.(IX.30.) 2015.(IX.30.) az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és 

átvételéről 

10/2015.(X.28.) 2015.(X.28.) a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi 

részvételről szóló 26/2012.(VIII. 30.)  önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

11/2015.(XI.26.) 2015.(XI.26.) a települési szilárd hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló  

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról 

12/2015.(XI.26.) 2015.(XI.26.) Tura Város  2015. évi költségvetéséről és 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

1/2015. (II. 13.) sz. rendelet módosításáról 

1/2016. (I. 15.) 2016.(I. 15.) a Tura, Dózsa György utca forgalmi rendjének 

szabályozására 

2/2016.(II.11.) 2016.(II.11.) Tura Város  2015. évi költségvetéséről és 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

1/2015. (II. 13.) sz. rendelet módosításáról 

3/2016.(II.11.) 2016.(II.11.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

4/2016.(III.31.) 2016.(III.31.) Tura Város 2015. évi költségvetéséről és gazdálkodással 

összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2015. (II. 13.) 

rendelet módosításáról 

5/2016.(III.31.) 2016.(III.31.) Tura Város 2016. évi költségvetéséről és gazdálkodással 

összefüggő egyes feladatokról szóló 3/2016. (II. 11.) 

rendelet módosításáról 

6/2016.(IV.28.) 2016.(IV.28.) az ebtartásról szóló 12/2003.(III.25.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

7/2016.(V.26.) 2016.(V.26.) az épített környezet helyi védelméről 

8/2016.(VI.1.) 2016.(VI.1.) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

9/2016.(VI.1.) 2016.(VI.1.) a települési szilárd hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 

3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról 

10/2016.(VI.30.) 2016.(VI.30.) a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről 

11/2016.(VI.30.) 2016.(VI.30.) a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok 

rendjéről szóló 



 

SZÁMA 

 

 

KIHIRDETÉSE 

 

RENDELET CÍME 

18/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

12/2016.(VII.28.) 2016.(VII.28.) a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 

házasság megkötésének engedélyezési  eljárási 

szabályairól 

13/2016.(VII.28.) 2016.(VII.28.) a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

szóló 10/2016.(VI.30) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

14/2016.(VIII.3.) 2016.(VIII.3.) a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

szóló 10/2016.(VI.30) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

15/2016.( IX.1.) 2016.( IX.1.) Tura Város 2016. évi költségvetéséről és gazdálkodással 

összefüggő egyes feladatokról szóló 3/2016. (II. 11.) sz. 

rendelet módosításáról 

16/2016.(XII.1.) 2016.(XII.1.) Tura Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

Tervéről szóló 2/2012.(II. 3.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

17/2016.(XII.1.) 2016.(XII.1.) Tura Város 2016. évi költségvetéséről és gazdálkodással 

összefüggő egyes feladatokról szóló 3/2016. (II. 11.) sz. 

rendelet módosításáról 

1/2017.(I.20.) 2017.(I.20.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

2/2017.(III.30.) 2017.(III.30.) A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról 

3/2017.(III.30.) 2017.(III.30.) A települési képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, 

valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 4/2008.(I.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

4/2017. (VI.1.) 2017. (VI.1.) Tura Város  2016. évi költségvetéséről és 

gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 

3/2016. (II. 11.) rendelet módosításáról 

5/2017.(VI.1.) 2017.(VI.1.) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

6/2017. (VI.1.) 2017. (VI.1.) a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 

házasság megkötésének engedélyezési   

eljárási szabályairól 

   

8/2017. (VIII.31.) 2017. (VIII.31.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017. (I.20.) önkormányzati rendelete módosításáról 

9/2017. (VIII.31.) 2017. (VIII.31.) a közterületek használatáról szóló 12/2008. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

10/2017.(VIII.31.) 2017.(VIII.31.) az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 4/2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

11/2017.(IX.12.) 2017.(IX.12.) Tura Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

Tervéről szóló 2/2012.(II. 3.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

12/2017.(IX.12.) 2017.(IX.12.) az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 4/2013.(II.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 



 

SZÁMA 

 

 

KIHIRDETÉSE 

 

RENDELET CÍME 

13/2017. (IX.28.) 2017. (IX.28.) Tura Város 2017. évi költségvetéséről és gazdálkodással 

összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017. (I. 20.) sz. 

rendelet módosításáról 

 

 


