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Függelék a 78/2022. sz. előterjesztéshez 
 

Szada Nagyközség Önkormányzata hatályos rendeleteinek jegyzéke 
 

 (2022. május 28-tól) 
 

Témafelelős 

(+ ellenőrzést végző 

bizottság) 

Soros felülvizsgálat 

eredményeként 

(2022.V.16-ig – lsd. 

75/2022. sz. 

előterjesztés 

függeléke szerint!)) 

 

Érvényes előírásokat tartalmazó,  

HATÁLYOS HELYI ALAP-RENDELETEK 

 

Az alap-rendeletekhez 

kapcsolódó hatályos, 

avagy (a 2011.I.1-től 

hatályos Jat. 

értelmében) kihirdetésük 

másnapján hatályukat 

vesztett módosító 

rendeletek 

Igazgatási ügyintéző 

(TFKB) 

Egységes 

szerkezetbe foglalt 

verziót igényelne, de 

word-verzióban 

nem maradt fenn, 

preambuluma hibás, 

átfogó felülvizsgálata 

szükséges, és 

összevetése a 

készülő új HÉSZ-

szel, és helyi 

adórendelettel. – de 

a 128/2021.(XII.9.) 

KT-határozattal 

átütemezve 2023-

ra. a Környezet-

védelmi Program 

elkészítését 

KÖVETŐ időpontra! 

7/2004.(04.05.) 

Építészeti és természeti értékek helyi védelmének általános 

szabályairól 

18/2004.(XII.7.) ör. 

(csak 1.sz. mellékletét 

kiegészítve!!), 

+10/2008.(12.09.) ör.: a 

záró rendelkezések 

kiegészítése EU-s 

záradékkal! 
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Témafelelős 

(+ ellenőrzést végző 

bizottság) 

Soros felülvizsgálat 

eredményeként 

(2022.V.16-ig – lsd. 

75/2022. sz. 

előterjesztés 

függeléke szerint!)) 

 

Érvényes előírásokat tartalmazó,  

HATÁLYOS HELYI ALAP-RENDELETEK 

Az alap-rendeletekhez 

kapcsolódó hatályos, 

avagy (a 2011.I.1-től 

hatályos Jat. 

értelmében) kihirdetésük 

másnapján hatályukat 

vesztett módosító 

rendeletek 

Főépítész 

(Műszaki 

osztályvezető) (TFKB) 

 

KOMPLEX 

FELÜLVIZSGÁLAT 

ALATT ÁLL 

2022.XII.8-ig – az új 

rendelet végső 

tervezetét a KT 

2022.XII.8-i (évzáró) 

ülésén tárgyalhatja! 

(Nincs hiteles, aláírt 

eredeti pld. – csak a 

2021.VI.12-től Jegyző 

által formázott 

egységes szerkezetű!) 

9/2009.(06.10.) 

Szada Helyi Építési Szabályzatáról 
 

FIGYELEM! 2019-2021-ben teljes felülvizsgálat alatt áll! (TT1 Tervező és 

Tanácsadó Kft. által.) A leendő ÚJABB HÉSZ-ről szóló rendelet 

zárórendelkezései között (a 9/2009.(06.10.) sz. ör. és módosításai mellett!) 

hatályon kívül kell helyezni a korábbi és későbbi, belterületbe 

csatolásokról szóló (már rég végrehajtott, de hatályban hagyott) 

rendeleteket is: 5/1996.(09.10.) ör., 7/1996.(10.22.) ör., 14/2000.(06.06.) ör., 

22/2000.(XII.12.) ör., 2/2004.(02.21.) ör., 17/2004.(10.05.) ör., 

13/2009.(09.08.) ör., 14/2009.(09.25.) ör., 15/2009.(11.03.) 

ör.,1/2010.(02.02.) ör., 8/2010.(09.28.) ör., 9/2010.(09.28.) ör., 

11/2011.(09,02.) ör., 7/2013.(VII.4.) ör., 3/2016.(I.29.) ör., 12/2016.(IX.22.) 

ör., 13/2016.(X.28.) ör. - TOVÁBBÁ a Szada, Patak menti terület SZT-éről 

és HÉSZ-áról szóló 11/2003.(09.08.) sz., VALAMINT a változtatási tilalom 

elrendeléséről szóló 3/2021.(I.28.) önkorm. rendeletet is! 

14/2016.(XII.8.) ör., 

5/2020.(III.7.) ör., 

4/2021.(I.28.) ör. 

12/2021.(V.27.) ör. 

Igazgatási ügyintéző 

(TFKB) 

Módosítást igényel, 

preambuluma avult, a 

Főkertész 2022-re 

módosító javaslatokat 

is ígér(t) – utóbb V.18-

ig vállalta megküldeni... 

– de a 

128/2021.(XII.9.) KT-

határozattal 

átütemezve 2023-ra. a 

Környezet-védelmi 

Program elkészítését 

KÖVETŐ időpontra! 

10/2011.(09.02.) 

A „Takaros porta” és „Legszebb utca” cím alapításáról 
5/2015.(IV.17.) ör. 
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Témafelelős 

(+ ellenőrzést végző 

bizottság) 

Soros felülvizsgálat 

eredményeként 

(2022.V.16-ig – lsd. 

75/2022. sz. 

előterjesztés 

függeléke szerint!)) 

 

Érvényes előírásokat tartalmazó,  

HATÁLYOS HELYI ALAP-RENDELETEK 

Az alap-rendeletekhez 

kapcsolódó hatályos, 

avagy (a 2011.I.1-től 

hatályos Jat. 

értelmében) kihirdetésük 

másnapján hatályukat 

vesztett módosító 

rendeletek 

Közterületfelügyelő-1. 

(TFKB) 

RENDBEN 12/2011.(10.07.) 

A Székely Bertalan Általános Iskola és a Székely Bertalan 

Napközi-otthonos Óvoda udvarának parkolási rendjéről 

 

Igazgatási ügyintéző 

(ÜB) 

RENDBEN 9/2012.(10.11.) 

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva-tartásának rendjéről 
 

Hatósági ügyintéző 

(iktató) (TFKB) 

Formailag RENDBEN, 

de utcanév- és 

házszám-táblák 

kihelyezésének 

szabályozási 

hiányosságait 

felülvizsgálni, s 

emiatt a rendeletet 

módosítani 

javasoljuk: 

ütemezhető 

2022. X.-i KT-ra! 

4/2014.(09.09.) 

A közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok 

házszámozásáról 

 

Adóhatósági 

ügyintéző-2. (PB) 

RENDBEN 

 

7/2015.(11.26.) 

A helyi adókról 

 

9/2016.(I.22.) ör., 

15/2017.(I.24.) ör., 

26/2020.(XI.26.) ör 

31/2020.(XI.10.) ör. 

Anyakönyvvezető, 

hagyatéki és szociális 

ügyintéző (TFKB) 

RENDBEN 2/2016.(I.29.) 

A temetőkről és a temetkezésről 
21/2021.(X.1.) ör. 
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Témafelelős 

(+ ellenőrzést végző 

bizottság) 

Soros felülvizsgálat 

eredményeként 

(2022.V.16-ig – lsd. 

75/2022. sz. 

előterjesztés 

függeléke szerint!)) 

 

Érvényes előírásokat tartalmazó,  

HATÁLYOS HELYI ALAP-RENDELETEK 

Az alap-rendeletekhez 

kapcsolódó hatályos, 

avagy (a 2011.I.1-től 

hatályos Jat. 

értelmében) kihirdetésük 

másnapján hatályukat 

vesztett módosító 

rendeletek 

HR-referens 

(HB) 

Formailag RENDBEN, 

de egyes szabályozási 

hiányosságait pótolni, s 

emiatt a rendeletet 

módosítani javasoljuk: 

ütemezhető 2022. X.-i 

KT-ra! 

4/2017.(III.24.) 

A díszpolgári cím, valamint „Szadáért” kitüntető díjak 

alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

Pénzforgalmi 

ügyintéző (PB) 

RENDBEN 7/2017.(V.23.) 

A kiadások készpénzben történő kifizetésének eseteiről 
22/2021.(X.1.) ör. 

Jegyző 

(ÜB) 

RENDBEN 11/2017.(VI.30.) 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról 

 

Adóhatósági 

ügyintéző-2. (PB) 

RENDBEN 12/2017.(VI.30.) 

A talajterhelési díjról (aláírt egységes pld. nem maradt fenn!) 
6/2018.(III.28.) ör. 

Főépítész 

(Műszaki 

osztályvezető) (TFKB) 

RENDBEN 13/2017.(VII.19.) 

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés helyi szabályairól 

 

Közterületfelügyelő-2. 

(TFKB) 

Formailag HIBÁS, 

jogszabályi hivatkozásai 

avultak - felülvizsgálatát a 

KT Munkaterve eleve a XI-i 

ülésre ütemezi – de 8. és 

15.§-ainak módosítása 

nem várhat addig! 

16/2017.(XI.24.) 

A közterület-használat rendjének szabályozásáról 
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Témafelelős 

(+ ellenőrzést végző 

bizottság) 

Soros felülvizsgálat 

eredményeként 

(2022.V.16-ig – lsd. 

75/2022. sz. 

előterjesztés 

függeléke szerint!)) 

 

Érvényes előírásokat tartalmazó,  

HATÁLYOS HELYI ALAP-RENDELETEK 

Az alap-rendeletekhez 

kapcsolódó hatályos, 

avagy (a 2011.I.1-től 

hatályos Jat. 

értelmében) kihirdetésük 

másnapján hatályukat 

vesztett módosító 

rendeletek 

Főépítész 

(Műszaki 

osztályvezető) (TFKB) 

RENDBEN 18/2017.(XII.20.) 

A településkép védelméről 
18/2021.(VII.15.) ör., 

Törvényességi 

szakreferens (ÜB) 

RENDBEN 3/2018.(II.16.) 

Az elektronikus ügyintézéséről (ASP!) 
 

Igazgatási ügyintéző 

(TFKB) 

NINCS hatályos 

egységes! Pótolni kell, 

de avult részei miatt 

teljes felülvizsgálatot 

is igényel! (Ütemezve 

eredetileg 2021. XII.-i 

KT-ülésre – amelyen 

viszont a Témafelelős 

módosítást nem 

tartott szükségesnek, 

az csak a 

Közszolgáltatóval 

folyamatban lévő 

2022. évi szerződés-

módosítást követően 

válik szükségessé!!) 

4/2018.(II.16.) 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatásról 
Az I. módosítás szerinti „egységes” szerkezetű verzió 

szerkeszthető formában nincs meg, így NINCS hatályos 

egységes! (Csak a II. módosítás szerinti egységes verzió áll 

rendelkezésre – amiből hiányoznak az I. sz. módosítás elemei!) 

8/2020.(V.1.) ör., 

29/2020.(XI.26.) ör. 

HR-referens 

(HB) 

RENDBEN 8/2018.(XI.30.) 

Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról 
2/2019.(III.22.) ör, 

23/2021.(X.1.) ör. 
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Témafelelős 

(+ ellenőrzést végző 

bizottság) 

Soros felülvizsgálat 

eredményeként 

(2022.V.16-ig – lsd. 

75/2022. sz. 

előterjesztés 

függeléke szerint!)) 

 

Érvényes előírásokat tartalmazó,  

HATÁLYOS HELYI ALAP-RENDELETEK 

Az alap-rendeletekhez 

kapcsolódó hatályos, 

avagy (a 2011.I.1-től 

hatályos Jat. 

értelmében) kihirdetésük 

másnapján hatályukat 

vesztett módosító 

rendeletek 

Anyakönyvvezető, 

hagyatéki és szociális 

ügyintéző 

(HB) 

RENDBEN 2/2020.(III.1.) 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról 

(4-19.§-ait hatályon kívül helyezte a 23/2020.(X.30.) ör. 19.§ 

(3) bekezdése – 2020. XI. 1-től!!) 

23/2020.(X.30.) ör. 

24/2021.(X.1.) ör. 

HR-referens (HB) RENDBEN 13/2020.(VII.24.) 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 

Műszaki osztályvezető 

(ÜB) 

RENDBEN 15/2020.(IX.4.) 

A közterület-felügyeletről 
 

Vagyongazdálkodó 

(iktató) (PB) 

Formailag RENDBEN, 

de mellékleteit 

mindenképpen 

szükséges 

felülvizsgálni - 

ütemezhető 2022. XI.-i 

KT-ra (bérleti díjak 

felülvizsgálata 

napirendjének 

részeként) 

16/2020.(IX.4.) 

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól 

 

Anyakönyvvezető, 

hagyatéki és szociális 

ügyintéző (PB) 

RENDBEN 17/2020.(IX.4.) 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és 

díjairól 
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Témafelelős 

(+ ellenőrzést végző 

bizottság) 

Soros felülvizsgálat 

eredményeként 

(2022.V.16-ig – lsd. 

75/2022. sz. 

előterjesztés 

függeléke szerint!)) 

 

Érvényes előírásokat tartalmazó,  

HATÁLYOS HELYI ALAP-RENDELETEK 

 

Az alap-rendeletekhez 

kapcsolódó hatályos, 

avagy (a 2011.I.1-től 

hatályos Jat. 

értelmében) kihirdetésük 

másnapján hatályukat 

vesztett módosító 

rendeletek 

Pénzügyi 

osztályvezető (PB) 

RENDBEN 18/2020.(IX.4.) 

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
5/2021.(II.11.) ör. 

26/2021.(X.1.) ör. 

Jegyző 

(ÜB) 

RENDBEN 21/2020.(IX.25.) 

A közútkezelői feladatok ellátásáról és hatásköreinek 

átruházásáról (7.§-a KIEGÉSZÍTETTE az SZMSZ 1. sz. 

mellékletét f) ponttal!) 

 

Műszaki ügyintéző 

(TFKB) 

RENDBEN 22/2020.(X.30.) 

A járművek közlekedésének helyi közutakon történő 

súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 

felhasználásának rendjéről 
(8.§ (4) bekezdése KIEGÉSZÍTETTE az SZMSZ 1. sz. mellékletét 

g) ponttal! A 8.§ (3) bekezdésében hivatkozott 10/2017.(VI.30.) 

ör.-t pedig 2021.X.2.től hatályon kívül helyezte a 28/2021.(X.1.) 

ör.!!)  

20/2021.(X.1.) ör. 

Anyakönyvvezető, 

hagyatéki és szociális 

ügyintéző (PB) 

Formailag RENDBEN, 

de egyes juttatások 

szabályait és 

mértékét módosítani 

javasoljuk: a KT 

Munkaterve eleve a 

XI-i ülésre ütemezi! 

23/2020.(X.30.) 

A helyben biztosított egyes pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokról 

(Szabályozza azt, amit a 2/2020.(III.1.) ör. már nem! 

 

Pénzügyi ügyintéző 

(PB) 

RENDBEN 24/2020.(X.30.) 

Az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről 
16/2021.(VI.14.) ör. 

25/2021.(X.1.) ör. 

34/2021.(XII.10.) ör. – 
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csak a járványhelyzet 

megszűnését követő 

hónap első napjával, 

2022.VII.1-vel lép 

MAJD hatályba! 

Témafelelős 

(+ ellenőrzést végző 

bizottság) 

Soros felülvizsgálat 

eredményeként 

(2022.V.16-ig – lsd. 

75/2022. sz. 

előterjesztés 

függeléke szerint!)) 

 

Érvényes előírásokat tartalmazó,  

HATÁLYOS HELYI ALAP-RENDELETEK 

 

Az alap-rendeletekhez 

kapcsolódó hatályos, 

avagy (a 2011.I.1-től 

hatályos Jat. 

értelmében) kihirdetésük 

másnapján hatályukat 

vesztett módosító 

rendeletek 

Igazgatási ügyintéző 

(TFKB) 

RENDBEN 28/2020.(XI.26.) 

A Szadai Piac működési rendjéről 

(Hatályos: 2021.01.01-től – VAN egységes szerkezetű pld.!) 

32/2020.(XII.17.) ör. 

15/2021.(VI.3.) ör. 

HR-referens 

(HB) 

RENDBEN 2/2021.(I.28.) (Polgármesteri rendelet!) 

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának 

rendjéről  

 

Főépítész 

(Műszaki 

osztályvezető) (TFKB) 

RENDBEN 3/2021.(I.28.) (Polgármesteri rendelet!) 

Változtatási tilalom elrendeléséről (egyes külterületek) 

(Hatályát veszti az új HÉSZ hatályba lépésével!!) 

 

Pénzügyi 

osztályvezető (PB) 

RENDBEN 10/2021.(IV.30.) (Polgármesteri rendelet!) 

Szada Nagyközség Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) 

 

Pénzügyi ügyintéző 

(PB) 

RENDBEN 19/2021.(VII.30.) (Hatályos: 2021. augusztus 1.-től) 

Az önkormányzati képviselők és a képviselő-testület 

bizottságai nem képviselő tagjainak járó tiszteletdíjról 

 

Törvényességi 

szakreferens 

(ÜB) 

RENDBEN 28/2021.(X.1.) (Hatályos: 2021. október 2.-től) 

A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének 

jogkövetkezményeiről (a 12.§d) pontja kiegészült: 2022.IV.30-tól) 

5/2022.(IV.29.) ör.  
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Témafelelős 

(+ ellenőrzést végző 

bizottság) 

Soros felülvizsgálat 

eredményeként 

(2022.V.16-ig – lsd. 

75/2022. sz. 

előterjesztés 

függeléke szerint!)) 

 

Érvényes előírásokat tartalmazó,  

HATÁLYOS HELYI ALAP-RENDELETEK 

 

Az alap-rendeletekhez 

kapcsolódó hatályos, 

avagy (a 2011.I.1-től 

hatályos Jat. 

értelmében) kihirdetésük 

másnapján hatályukat 

vesztett módosító 

rendeletek 

Törvényességi 

szakreferens 

(ÜB) 

RENDBEN 29/2021.(X.1.) (Hatályos: 2021. október 2.-től) 

A Szada településnév felvételéről, használatáról és 

hasznosításáról 

 

Törvényességi 

szakreferens (ÜB) 

RENDBEN 30/2021.(X.1.) (Hatályos: 2021. október 2.-től) 

Szada Nagyközség jelképeiről és azok használatáról 
 

 A további kodifikációs programhoz lsd. a 89/2021.(IX.30.) KT-határozat 2./ pontját – és annak 

128/2021.(XII.9. KT-határozat szerinti módosításait -, valamint a ../2022.(VI.23.) KT-határozatott! 

Vagyongazdálkodó 

(iktató) (PB) 

RENDBEN 

(de az első adandó 

alkalommal javítani 

kell a 14.§ (6) 

bekezdésén belüli 

elírást: 11.§ (2) 

bekezdés helyett a 

12.§ (2) bekezdésére 

hivatkozik! 

31/2021.(XI.26.) (Hatályos: 2022. január 1-től) 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól 

 

  

HR-referens (ÜB) RENDBEN 32/2021.(XI.26.) (Hatályos: 2022. január 1.-től) 

A 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről, a közszolgálati 

tisztviselők helyi illetményalapjáról és illetménykiegé-

szítéséről, továbbá a bankszámla-hozzájárulás mértékéről 

Hatályát veszti 

2022.XII.31. napján! 

HR-referens (ÜB) RENDBEN 33/2021.(XI.26.) (Hatályos: 2022. január 1.-től) 

A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról és a közszolgálati 

tisztviselők egyes juttatásairól 
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Témafelelős 

(+ ellenőrzést végző 

bizottság) 

Soros felülvizsgálat 

eredményeként 

(2022.V.16-ig – lsd. 

75/2022. sz. 

előterjesztés 

függeléke szerint!)) 

 

Érvényes előírásokat tartalmazó,  

HATÁLYOS HELYI ALAP-RENDELETEK 

 

Az alap-rendeletekhez 

kapcsolódó hatályos, 

avagy (a 2011.I.1-től 

hatályos Jat. 

értelmében) kihirdetésük 

másnapján hatályukat 

vesztett módosító 

rendeletek 

Jegyző 

(ÜB) 

RENDBEN 35/2021.(XII.10.) (Hatályos: 2022. január 1.-től, 

I. módosításával 2022. II.1-től, II. módosítással II. 26-tól!) 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

1/2022.(I.28.) ör., 

2/2002.(II.25.) ör. 3.§-a 

az SZMSZ 13.§-átt! 

Pénzügyi 

osztályvezető (PB) 

RENDBEN 3/2022.(II.25.) (Hatályos: 2022. február 26-tól, rendelkezései 

2022. január 1.-től érvényesek!) 

Szada Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

7/2022.(V.27.) ör., 

Főépítész 

(Műszaki 

osztályvezető) (TFKB) 

RENDBEN 4/2022.(II.25.) (Hatályos: 2022. február 26-tól) 

a Szada külterület 068/11, 13-14, 068/22-068/61, 068/155, 

068/63-068-068/98, 068/100-068/126, 075/44-50, 075/84, 

086/33-086/39, 024/50-51, 024/91-99, 4571/1 és 4571/2, 

2549/67, 3487/4, Szada 024/56-57 helyrajzi számú 

ingatlanokat érintő változtatási tilalom elrendeléséről 

(Hatályát veszti az új HÉSZ hatályba lépésével!!) 

 

Pénzügyi 

osztályvezető (PB) 

RENDBEN 6/2022.(V.27.) (Hatályos 2022. május 28-tól) 

Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) 

 

 

Szada, 2022. május 28. 


