SZMSZ 10. sz. függeléke
Fót Város Önkormányzata hatályos rendeleteinek jegyzéke
(2019. XI. 14.-i állapot)
Témafelelős
(+ ellenőrzést végző
bizottság)

Településgazda

Soros felülvizsgálat
eredményeként

Érvényes előírásokat tartalmazó,
HATÁLYOS HELYI ALAP-RENDELETEK

Az alap-rendeletekhez
kapcsolódó hatályos,
avagy kihirdetésük
másnapján hatályukat
vesztett módosító
rendeletek

RENDBEN

27/1998.(IX.18.)
A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről
és önkormányzati támogatási rendszeréről

8/2012. (III.30.) KTr.
14/2017. (IV:27.) sz. ör.

RENDBEN

2/2011. (II.14.)
Gyermekvédelem

RENDBEN

12/2013. (III.20.)
Az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

(2019.V.23-án kelt
176/2019. sz.
előterjesztés
alapján!)

PJB
Szociális ügyintéző
(M.D.E.)

33/2013. (XI. 21.) sz.
35/2016. (IX.29.) sz.
37/2018.(XII.13.) sz..

PJB
Vagyongazdálkodási
szakreferens
PJB
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13/2014. (IV.18.) sz.
20/2014. (IX.17.) sz.
27/2015. (XII.17.) sz.
1/2016.(I.28.) sz.
32/2016. (IX.29.) sz.
54/2016. (XII.15.) sz.
11/2017. (III.30.) sz.
22/2017. (VI.22.) sz.
43/2017.(XII.14.)
17/2018.(VI.21.) ör.
20/2018.(IX.27.) ör.
25/2019.(VI.20.) ör.

Szociális ügyintéző
(M.D.E.)

RENDBEN

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben
nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások helyi szabályairól

EEB

Pénzügyi és adóügyi
Osztályvezető

RENDBEN

RENDBEN

RENDBEN

EEB

33/2013. (XI:21.) sz.
21/2014. (IX.19.) sz.
5/2015. (III.1.) sz.
24/2015. (XI.19.) sz.
7/2016. (III.31.) sz.
12/2016. (VII.7.) sz.
41/2016. (IX.29.) sz.
54/2016. (XII.15.) sz.
7/2017. (II.23.) sz.
18/2018.(VI.21.) ör.
24/2018.(IX.27.) ör.
39/2018.(XII.13.) ör.
15/2019.(VI.20.) ör.
29/2019.(IX.26.) ör. X.1-től hatályos!!!
27/2017. (VII.6.) ör.
16/2019.(VI.20.) ör.

51/2016. (XII.15.) sz.
29/2018.(X.25.) sz.
32/2019.(IX.26.) sz.

3/2015. (I:28.)
A közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

EEB
Intézményi és
külkapcsolati referens

16/2014. (V.22.)
Az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról

PJB
Igazgatási ügyintéző

10/2014. (III.24.)
Az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás
átadásáról és átvételéről

PJB
Településgazda

16/2013. (V.1.)

RENDBEN

17/2019.(VI.20.) ör.

26/2015. (XII.17.)
Védőnői körzetek
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Jegyző

RENDBEN

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzata

EEB, PJB

Humánpolitikai
referens

RENDBEN

RENDBEN

8/2016. (IV.28.) sz.
42/2016. (IX.29.) sz.
43/2016. (X.27.) sz.
54/2016. (XII.15.) sz.
3/2017. (I.26.) sz.
19/2017. (VI.22.)
39/2017.(X.26.)
3/2018.(II.1.)
7/2018.(III.1.)
13/2018.(VI.21.) ör
25/2018.(IX.27.) ör.
12/2019.(IV.25.) ör.
18/2019.(VI.20.) ör.
24/2019.(VI.20.) ör.
34/2019.(XI.7.) ör.
49/2016. (XII.15.) sz.
21/2018.(IX.27.) ör.

23/2016. (IX.29.)
a védett övezet kialakításáról

EEB
Általános igazgatási
ügyintéző

29/2015. (XII.17.)
a közszolgálati tisztségviselők juttatásainak és közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről

PJB
Aljegyző

27/2015. (XII.17.)

RENDBEN

24/2016. (IX.29.)
a helyi utcanevekről és a házszámrendezés szabályairól

EEB
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4/2017. (I.26.) sz.
20/2017. (VI.22.) sz.
14/2018.(VI.21.) ör.

Intézményi és
külkapcsolati referens
PJB

Környezet- és
természetvédelmi
ügyintéző

RENDBEN
(de a francia
bekezdéses
felsorolás a
következő
módosításkor
javítandó!)
RENDBEN

13/2018.(VI.21.) ör.

26/2016. (IX.29.)
Fót Város területén mások javára ellenszolgáltatás nélkül
végzett önkéntes tevékenységben való társadalmi részvétel
jogi feltételeiről

27/2016.(IX.29.)
a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás
szabályairól

29/2017.(IX.28.) ör.
26/2019.(VII.4.) ör.

EEB, PJB
Környezet- és
természetvédelmi
ügyintéző

RENDBEN

19/2019.(VI.20.) ör.

28/2016. (IX.29.)
az állattartás helyi szabályairól

EEB
Törvényességi
referens

RENDBEN

Fót város jelképeiről és azok használatáról

EEB
Szociális ügyintéző
(M.D.E.)
PJB

29/2016. (IX.29.)

RENDBEN

30/2016. (IX.29.)
az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és
diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjának szabályairól
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5/2017. (II.23.) sz.
12/2017. (IV.27.) sz.
26/2017.(VII.6.) sz.
40/2017.(XI.23.) sz.
5/2018.(III.1.) sz.
23/2018.(IX.27.) sz.
32/2018.(XI.22.) sz. !
4/2019.(II.28.) sz.
30/2019.(IX.26.) sz.

Műszaki ügyintéző

RENDBEN

az ingatlanon belüli csatorna-rákötéseknek a szociális
rászorultság elvén való támogatásáról

PJB
Hatósági és
Ügyfélszolgálati
Osztályvezető

34/2016. (IX.29.)

RENDBEN

20/2019.(VI.20.) ör.

36/2016. (IX.29.)
a mezei őrszolgálatról

PJB
Közbiztonsági és
hulladékgazdálkodási
referens

RENDBEN

38/2016. (IX.29.)
a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról

RENDBEN

39/2016. (IX.29.)

PJB
Pénzügyi
szakreferens

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásáról, valamint a polgármester jutalmáról és
költségtérítéséről

PJB
Általános igazgatási
ügyintéző

21/2019.(VI.20.) ör.

RENDBEN

40/2016. (IX.29.)
a helyi népszavazásról

PJB
Közbiztonsági és
hulladékgazdálkodási
referens
PJB
Törvényességi
referens
EEB

RENDBEN

43/2016. (X.27.)
a települési környezet védelméről

RENDBEN

44/2016. (X.27.)
a Fót városnév felvételéről, használatáról és hasznosításáról
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18/2017.(VI.1.) sz.
15/2018.(VI.21.) ör
34/2018.(XII.13.) ör.
22/2019.(VI.20.) ör.
54/2016. (XII.15.) sz.
30/2017.(IX.28.) ör.
13/2018.(VI.21.) ör.

Hatósági és
Ügyfélszolgálati
Osztályvezető

RENDBEN

9/2017. (III.30.) sz.

46/2016. (XI.24.)
Köztemetők és temetkezés rendje

PJB
Adóügyi szakreferens
PJB

Településgazda

Munkaterv szerinti
évenkénti
felülvizsgálatának
előírt időpontja: XI-i
KT-ülés

48/2016. (XI.24.)

RENDBEN

50/2016. (XII.15.)

PJB

Hatósági és
Ügyfélszolgálati
Osztályvezető

Talajterhelési díj

Fót Város közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon
belüli szennyvízcsatorna-bekötővezeték létesítési
költségeinek támogatásáról

PJB

Pénzügyi és adóügyi
Osztályvezető

45/2017.(XII.14.) sz.

RENDBEN
A díjtételek
évenkénti
felülvizsgálatának
Munkatervben előírt
időpontja: XI-i KTülés
RENDBEN

52/2016. (XII.15.)
Munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak
megállapításáról

2/2017. (I.26.)
A város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről

PJB
Környezet- és
természetvédelmi
ügyintéző

RENDBEN

10/2017. (III.30.)
a helyi jelentőségű természetvédelmi terület létesítése

PJB
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42/2017.(XI.23.) sz.
31/2018.(XI.22.) szerinti
módosítás 2019. január
1-én lépett hatályba!

Intézményi és
külkapcsolati referens

RENDBEN

a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjéről

EEB
Településgazda

RENDBEN

RENDBEN

PJB

Anyakönyvvezető

25/2017. (VII.6.)

RENDBEN

31/2017. (IX.28.)

PJB

35/2017.(X.26.)
45/2017.(XII.14.) sz.

A helyi adókról

A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és az
önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére a
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
RENDBEN

7/2019.(III.28.)

33/2017.(X.26.)
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól

PJB

Főépítész

34/2017.(X.26.)

24/2017. (VII.6.)

Munkaterv szerinti
évenkénti
felülvizsgálatának
előírt időpontja: XI-i
KT-ülés

PJB

Főépítész

16/2018.(VI.21.) ör.
23/2019.(VI.20.) ör.

A lakások és helyiség hasznosítására, valamint a
lakásgazdálkodás önkormányzati támogatásával összefüggő
egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról

PJB
Adóügyi szakreferens

21/2017. (VI.22.)
sebességcsökkentő küszöbök lakossági kezdeményezés
alapján történő létesítésének szabályairól

PJB
Vagyongazdálkodási
szakreferens

13/2017. (IV.27.)

RENDBEN

2/2018.(II.1.)
A településkép védelméről
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12/2019.(IV.25.) sz.
31/2019.(IX.26.) sz. IX.27-től hatályos!!

Hatósági és
Ügyfélszolgálati
Osztályvezető

RENDBEN

4/2018.(II.1.)
A városi piac létesítéséről és üzemeltetéséről

PJB
Intézményi és
külkapcsolati referens

RENDBEN

10/2018. (III.29.)
A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogászati körzetekről

EEB
Humánpolitikai
referens
PJB

Intézményi és
külkapcsolati referens

Munkaterv szerinti
évenkénti
újraalkotásának
előírt időpontja: XI-i
KT-ülés

30/2018.(XI.22.)

RENDBEN

33/2018.(XII.13.)

a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2019. évi
igazgatási szünet elrendeléséről, a közszolgálati tisztviselők
helyi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről, továbbá a
bankszámla-hozzájárulás mértékéről
A helyi közművelődésről

EEB, PJB

Pénzügyi és adóügyi
Osztályvezető
PJB
Humánpolitikai
referens

RENDBEN
(Könyvvizsgálói
Jelentéssel
megerősítve)
RENDBEN

1/2019.(II.28.)
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2/2019.(II.28.)
A közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről

PJB
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8/2019.(III.28.) szerinti
módosítás
2020.XII.31-től
hatályos!!
2019. január 1-jén lép
hatályba, és hatályát
veszti 2019. dec. 31.én!
(Hatályon kívül helyezte
az avult 26/2000.(XII.8.)
KTr. sz. rendeletet, az
azt módosító
11/2003.(IV.23.) KTr.
sz. rendelettel együtt!
14/2019.(V.23.) I. mód.
27/2019.(VII.4.) II.mód.
35/2019.(XI.14.) III.mód

28/2019.(IX.26.) szerinti
módosítás 2020.
január 1.-től hatályos!!

Intézményi és
külkapcsolati referens

RENDBEN

3/2019.(II.28.)
A „Sipos Pál” tehetségfejlesztést segítő ösztöndíjról

EEB
Pénzügyi és adóügyi
Osztályvezető
PJB
Hatósági és
Ügyfélszolgálati
Osztályvezető

RENDBEN
(Könyvvizsgálói
Jelentéssel
megerősítve)
RENDBEN

13/2019. (V.23.)
Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályon kívül
helyezte az
1/2018.(II.1.)
önkormányzati
rendeletet!

24/2019.(VI.20.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről

EEB
Főépítész

33/2019.(IX.26.)

PJB

Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról

Fót, 2019. november 14.
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Hatályos 2019.X.26tól!!

