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HHaattáállyyooss  rreennddeelleetteekk  mmuuttaattóójjaa 
  

Év Rendeletszám Cím 

2003 7/2003.(III.27.) a polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozó vagyon-

nyilatkozattételi kötelezettségekről 

21/2003.(X. 29.) Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 

2004 10/2004.(III.25.) a község önkormányzatának „Környezetvédelmi Alap”-járól 

2005 7/2005.(IV.7.) a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról 

15/2005.(V.26.) a helyi hulladékgazdálkodás tervről 

17/2005.(VII.14.) a Forma I. Magyar Nagydíj ideje alatti közterület használatról 

2006 25/2006.(XII. 21.) Könyvtár beiratkozási díjáról 

2007 24/2007.(XII.6.) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 

2008 27/2008.(X.9.) a közterületek rendjéről 

2009 8/2009.(IV.23.) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról 

2010 6/2010.(II.17.) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

8/2010.(IV.1.) a helyi autóbusz-közlekedés szolgáltatási díjairól 

2011 6/2011.(II.18.) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

12/2011.(III.11.) a közüzemű vízműről szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a 

közüzemű csatornamű használatáért fizetendő díjakról 

15/2011.(V.13.) az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

17/2011.(VII.8.) az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti díjának 

megállapításáról 

2012 3/2012.(I.23.) a talajterhelési díjról 

5/2012.(II.17.) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

15/2012.(IV.27.) az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 

szabályairól 

21/2012.(IV.27.) az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

2013 10/2013.(III.11.) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

21/2013.(VI.3.) a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 

23/2013.(VI.28.) az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

26/2013.(VIII.30.) a közterületek és középületek fellobogózásáról 

2014 2/2014.(II.28.) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

11/2014.(IV.29.) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 

14/2014.(VI.10.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számának meghatározásáról 

23/2014.(XI.18.) Kerepes Város Helyi Építési Szabályzatáról 

26/2014.(XI.26.) az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 

29/2014.(XII.19.) a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

2015 4/2015.(II.26.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

7/2015.(II.26.) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi 

https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/7_2003.%28III.27.%29-a%20polg%C3%A1rmesteri%20hivatal%20k%C3%B6ztisztvisel%C5%91ire%20vonatkoz%C3%B3%20vagyon-nyilatkozatt%C3%A9teli%20k%C3%B6telezetts%C3%A9gekr%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/7_2003.%28III.27.%29-a%20polg%C3%A1rmesteri%20hivatal%20k%C3%B6ztisztvisel%C5%91ire%20vonatkoz%C3%B3%20vagyon-nyilatkozatt%C3%A9teli%20k%C3%B6telezetts%C3%A9gekr%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/21_2003.%28X.29.%29-Kerepes%20Nagyk%C3%B6zs%C3%A9g%20Polg%C3%A1rmesteri%20Hivatal%C3%A1nak%20k%C3%B6ztisztvisel%C5%91i%20k%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20jogviszony%C3%A1nak%20egyes%20k%C3%A9rd%C3%A9seir%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/21_2003.%28X.29.%29-Kerepes%20Nagyk%C3%B6zs%C3%A9g%20Polg%C3%A1rmesteri%20Hivatal%C3%A1nak%20k%C3%B6ztisztvisel%C5%91i%20k%C3%B6zszolg%C3%A1lati%20jogviszony%C3%A1nak%20egyes%20k%C3%A9rd%C3%A9seir%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/10_2004.%28III.25.%29-a%20k%C3%B6zs%C3%A9g%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat%C3%A1nak%20K%C3%B6rnyezetv%C3%A9delmi%20Alapj%C3%A1r%C3%B3l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/7_2005.%28IV.7.%29-a%20Szoci%C3%A1lpolitikai%20Kerekasztal%20l%C3%A9trehoz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/15_2005.%28V.26.%29-%20a%20helyi%20hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si%20tervr%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/17_2005.%28VII.14.%29-a%20Forma%20I.%20Magyar%20Nagyd%C3%ADj%20ideje%20alatti%20k%C3%B6zter%C3%BClet%20haszn%C3%A1latr%C3%B3l_0_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/24_2007.%28XII.%206.%29-a%20k%C3%B6ztemet%C5%91kr%C5%91l%20%C3%A9s%20a%20temetkez%C3%A9s%20rendj%C3%A9r%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/27_2008.%28X.9.%29%20-%20a%20k%C3%B6zter%C3%BCletek%20rendj%C3%A9r%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/8_2009.%28IV.23.%29%20-%20a%20gyermek%C3%A9tkeztet%C3%A9s%20int%C3%A9zm%C3%A9nyi%20t%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9si%20d%C3%ADj%C3%A1nak%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l_2020.02.01-t%C5%91l.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/8_2010.%28IV.1.%29-a%20helyi%20aut%C3%B3busz-k%C3%B6zleked%C3%A9s%20szolg%C3%A1ltat%C3%A1si%20d%C3%ADjair%C3%B3l-%20egys%C3%A9ges_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/12_2011.%28III.11.%29-a%20k%C3%B6z%C3%BCzem%C5%B1%20v%C3%ADzm%C5%B1r%C5%91l%20szolg%C3%A1ltatott%20iv%C3%B3v%C3%ADz%C3%A9rt%2C%20illet%C5%91leg%20a%20k%C3%B6z%C3%BCzem%C5%B1%20csatornam%C5%B1%20haszn%C3%A1lat%C3%A1%C3%A9rt%20fizetend%C5%91%20d%C3%ADjakr%C3%B3l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/12_2011.%28III.11.%29-a%20k%C3%B6z%C3%BCzem%C5%B1%20v%C3%ADzm%C5%B1r%C5%91l%20szolg%C3%A1ltatott%20iv%C3%B3v%C3%ADz%C3%A9rt%2C%20illet%C5%91leg%20a%20k%C3%B6z%C3%BCzem%C5%B1%20csatornam%C5%B1%20haszn%C3%A1lat%C3%A1%C3%A9rt%20fizetend%C5%91%20d%C3%ADjakr%C3%B3l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/17_2011.%28VII.8.%29-lakb%C3%A9r_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/17_2011.%28VII.8.%29-lakb%C3%A9r_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/3_2012.%28I.23.%29-a%20talajterhel%C3%A9si%20d%C3%ADjr%C3%B3l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/15_2012.%28IV.27.%29-az%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzat%20vagyon%C3%A1r%C3%B3l%2C%20a%20vagyonhasznos%C3%ADt%C3%A1s%20rendj%C3%A9r%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/15_2012.%28IV.27.%29-az%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzat%20vagyon%C3%A1r%C3%B3l%2C%20a%20vagyonhasznos%C3%ADt%C3%A1s%20rendj%C3%A9r%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/15_2012.%28IV.27.%29-az%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzat%20vagyon%C3%A1r%C3%B3l%2C%20a%20vagyonhasznos%C3%ADt%C3%A1s%20rendj%C3%A9r%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/21_2013.%28VI.3.%29-a%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20foly%C3%A9kony%20hullad%C3%A9k%20kezel%C3%A9s%C3%A9vel%20kapcsolatos%20k%C3%B6zszolg%C3%A1ltat%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20annak%20k%C3%B6telez%C5%91%20ig%C3%A9nybev%C3%A9tel%C3%A9r%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/21_2013.%28VI.3.%29-a%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20foly%C3%A9kony%20hullad%C3%A9k%20kezel%C3%A9s%C3%A9vel%20kapcsolatos%20k%C3%B6zszolg%C3%A1ltat%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20annak%20k%C3%B6telez%C5%91%20ig%C3%A9nybev%C3%A9tel%C3%A9r%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/26_2013.%28VIII.30.%29_a_kozteruletek_es_kozepuletek_fellobogozasarol_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2_2014.%28II.28.%29-az%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzat%202014.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/14_2014.%28VI.10.%29-helyi%20n%C3%A9pszavaz%C3%A1s_0_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/14_2014.%28VI.10.%29-helyi%20n%C3%A9pszavaz%C3%A1s_0_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/23_2014.%28XI.18.%29-18_2019.%28IX.17.%29%20-%20H%C3%89SZ%20egys%C3%A9ges%20al%C3%A1%C3%ADrt%202019.%20okt%C3%B3ber%2012-t%C5%91l.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/26_2014.%28XI.26.%29-avar%20%C3%A9s%20kerti%20hullad%C3%A9k%20ny%C3%ADltt%C3%A9ri%20%C3%A9get%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/7_2015.%28II.26.%29-a%20p%C3%A9nzbeli%20%C3%A9s%20term%C3%A9szetbeni%20szoci%C3%A1lis%20ell%C3%A1t%C3%A1sok%20helyi%20szab%C3%A1lyoz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/4_2015.%28II.26.%29-2015.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s_0_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/7_2015.%28II.26.%29-a%20p%C3%A9nzbeli%20%C3%A9s%20term%C3%A9szetbeni%20szoci%C3%A1lis%20ell%C3%A1t%C3%A1sok%20helyi%20szab%C3%A1lyoz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l_0.pdf
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szabályozásáról 

19/2015.(V.28.) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

25/2015.(X.1.) a sportról 

26/2015.(X.1.) a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának és 

visszavonásának rendjéről 

29/2015.(X.29.) a közterületek elnevezéséről, a házszám-megállapítás 

szabályairól, valamint az utcanév és házszámtáblák 

kihelyezéséről 

33/2015.(XI.25.) a helyi adókról 

2016 2/2016.(II.18.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

2/2016.(II.18.) melléklete 

12/2016.(VI.2.) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

14/2016.(IX.1.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatásról 

19/2016.(IX.30.) a közterületi térfigyelő rendszerről 

2017 1/2017.(II.2.) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

juttatásairól 

3/2017.(III.14.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

12/2017.(V.31.) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

14/2017.(V.31.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól 

2018 4/2018.(III.12.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

4/2018.(III.12.) melléklete 

8/2018.(VI.6.) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

8/2018.(VI.6) melléklete 

11/2018.(IX.3.) a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, 

névadó és házassági évforduló engedélyezésének szabályairól és 

díjairól 

12/2018.(X.1.) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

4/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

16/2018.(X.29) melléklete 

13/2018.(X.1.) a képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről 

15/2018.(X.4.) a településkép védelméről 

16/2018.(X.29.) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

16/2018.(X.29.) melléklete 

20/2018.(XII.3.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 

12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

20/2018.(XII.3.) mellékletek 

2019 

 

2/2019.(I.23.) a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának 

rendjéről 

7/2019.(III.4.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

9/2019.(III.29.) a súlykorlátozással érintett utak engedéllyel történő használatáról 

12/2019.(V.24.) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

13/2019.(V.24.) a szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a 

https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/7_2015.%28II.26.%29-a%20p%C3%A9nzbeli%20%C3%A9s%20term%C3%A9szetbeni%20szoci%C3%A1lis%20ell%C3%A1t%C3%A1sok%20helyi%20szab%C3%A1lyoz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/19_2015.%28V.28.%29-az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat%202014.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%C3%A9nek%20v%C3%A9grehajt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l%20mell%C3%A9kletekkel_0_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/25_2015.%28X.1.%29-a%20sportr%C3%B3l_0_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/26_2015.%28X.1.%29-a%20d%C3%ADszpolg%C3%A1ri%20c%C3%ADm%20alap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l%2C%20adom%C3%A1nyoz%C3%A1s%C3%A1nak%20%C3%A9s%20visszavon%C3%A1s%C3%A1nak%20rendj%C3%A9r%C5%91l%20egys%C3%A9ges%202020.02.01-t%C5%91l.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/26_2015.%28X.1.%29-a%20d%C3%ADszpolg%C3%A1ri%20c%C3%ADm%20alap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l%2C%20adom%C3%A1nyoz%C3%A1s%C3%A1nak%20%C3%A9s%20visszavon%C3%A1s%C3%A1nak%20rendj%C3%A9r%C5%91l%20egys%C3%A9ges%202020.02.01-t%C5%91l.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/29_2015.%28X.29.%29-h%C3%A1zsz%C3%A1mrendelet_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/29_2015.%28X.29.%29-h%C3%A1zsz%C3%A1mrendelet_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/29_2015.%28X.29.%29-h%C3%A1zsz%C3%A1mrendelet_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/33_2015.%28XI.25.%29-21_2017.%28XI.6.%29%2C%2019_2020.%28XI.26.%29%20-helyi%20ad%C3%B3k%20egys%C3%A9ges%20szerkezet.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2_2016.%28II.18.%29-2016.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9si%20rendelet_0_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2_2016.%28II.18.%29-2016.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%20mell%C3%A9kletei_0_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/12_2016.%28VI.2.%29-a%202015.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%20v%C3%A9grehajt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l_1.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/14_2016.%28IX.1.%29-a%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20szil%C3%A1rd%20hullad%C3%A9kkal%20kapcsolatos%20helyi%20k%C3%B6zszolg%C3%A1ltat%C3%A1sr%C3%B3l_1_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/14_2016.%28IX.1.%29-a%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20szil%C3%A1rd%20hullad%C3%A9kkal%20kapcsolatos%20helyi%20k%C3%B6zszolg%C3%A1ltat%C3%A1sr%C3%B3l_1_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/19_2016.%28IX.30.%29-a%20k%C3%B6zter%C3%BCleti%20t%C3%A9rfigyel%C5%91%20rendszerr%C5%91l_0_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/1_2017.%28II.2.%29-a%20Polg%C3%A1rmesteri%20Hivatalban%20foglalkoztatott%20k%C3%B6ztisztvisel%C5%91k%20juttat%C3%A1sair%C3%B3l_1.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/1_2017.%28II.2.%29-a%20Polg%C3%A1rmesteri%20Hivatalban%20foglalkoztatott%20k%C3%B6ztisztvisel%C5%91k%20juttat%C3%A1sair%C3%B3l_1.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/3_2017.%28III.14.%29%202017.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s_0_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/12_2017.%28V.31.%29-az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat%202016.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%C3%A9nek%20v%C3%A9grehajt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l_1.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/14_2017.%28V.31.%29-partners%C3%A9gi%20egyeztet%C3%A9s_2.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/14_2017.%28V.31.%29-partners%C3%A9gi%20egyeztet%C3%A9s_2.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/14_2017.%28V.31.%29-partners%C3%A9gi%20egyeztet%C3%A9s_2.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/4_2018.%28III.12.%29-2018.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%20rendelet_1.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/Mell%C3%A9kletek%204_2018.%28III.12.%29%20rendelethez_0_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/8_2018.%28VI.6.%29-az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat%202017.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%C3%A9nek%20v%C3%A9grehajt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/8_2018.%28VI.6.%29%20mell%C3%A9kletek_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/11_2018.%28IX.3.%29-h%C3%A1zass%C3%A1gk%C3%B6t%C3%A9s_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/11_2018.%28IX.3.%29-h%C3%A1zass%C3%A1gk%C3%B6t%C3%A9s_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/11_2018.%28IX.3.%29-h%C3%A1zass%C3%A1gk%C3%B6t%C3%A9s_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/12_2018.%28IX.28.%29-ktgvet%C3%A9s%20m%C3%B3d_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/12_2018.%28IX.28.%29-ktgvet%C3%A9s%20m%C3%B3d_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/16_2018.%28X.29.%29-kv%20m%C3%B3d%20mell%C3%A9kletek.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/13_2018.%28IX.28.%29-%C3%BAj%20tiszteletd%C3%ADj%20%C3%A9s%20k%C3%B6lts%C3%A9gt%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9s%20rendelet%202018_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/13_2018.%28IX.28.%29-%C3%BAj%20tiszteletd%C3%ADj%20%C3%A9s%20k%C3%B6lts%C3%A9gt%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9s%20rendelet%202018_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/15_2018.%28X.4.%29-TKR_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/16_2018.%28X.29.%29-kv%20m%C3%B3d_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/16_2018.%28X.29.%29-kv%20m%C3%B3d%20mell%C3%A9kletek.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/20_2018.%28XII.3.%29-ktgvet%C3%A9s%20m%C3%B3d%202018%20%20november_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/20_2018.%28XII.3.%29-ktgvet%C3%A9s%20m%C3%B3d%202018%20%20november_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/20_2018.%28XII.3.%29-mell%C3%A9kletek%20ktgvet%C3%A9s%20m%C3%B3d%202018%20%20november.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2_2019%20%28I.23.%29%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20rendelet%20a%20kit%C3%BCntet%C3%A9sek%2C%20elismer%C3%A9sek%20alap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l%20%C3%A9s%20adom%C3%A1nyoz%C3%A1s%C3%A1nak%20rendj%C3%A9r%C5%91l%2C%20egys%C3%A9ges%20szerkezetbe%20foglalva%202020.%20m%C3%A1rcius%2026..pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2_2019%20%28I.23.%29%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20rendelet%20a%20kit%C3%BCntet%C3%A9sek%2C%20elismer%C3%A9sek%20alap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l%20%C3%A9s%20adom%C3%A1nyoz%C3%A1s%C3%A1nak%20rendj%C3%A9r%C5%91l%2C%20egys%C3%A9ges%20szerkezetbe%20foglalva%202020.%20m%C3%A1rcius%2026..pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/7_2019.%28III.4.%29-14_2019.%28VI.28.%29-2019.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%20egys%C3%A9ges%20szerkezetben%202019.06.29-t%C5%91l.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/9_2019.%28III.29.%29%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20rendelete%20a%20s%C3%BAlykorl%C3%A1toz%C3%A1ssal%20%C3%A9rintett%20utak%20enged%C3%A9llyel%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20haszn%C3%A1lat%C3%A1r%C3%B3l%20egys%C3%A9ges%20szerkezetben%2008.28-t%C3%B3l.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/12_2019.%28V.24.%29-az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat%202018.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%C3%A9nek%20v%C3%A9grehajt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/13_2019.%28V.24.%29-a%20szoci%C3%A1lis%20szolg%C3%A1ltat%C3%A1sokr%C3%B3l%2C%20azok%20ig%C3%A9nybev%C3%A9tel%C3%A9r%C5%91l%20%C3%A9s%20a%20fizetend%C5%91%20t%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9si%20d%C3%ADjakr%C3%B3l_0.pdf
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fizetendő térítési díjakról 

15/2019.(VII.15.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

16/2019.(IX.4.) a „Kerepes” nevéről, az önkormányzati jelképekről és 

használatuk rendjéről 

17/2019.(IX.4.) a háziorvosi körzetekről 

24/2019.(XII.17.) a háziorvosi körzetekről szóló rendelet 

módosítása 

19/2019.(IX.27.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

20/2019.(X.24.) Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének és 

Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

2020 

 

5/2020. (II.28.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

12/2020 (VI.30.) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 

15/2020(VIII.28.) ÚJ term.véd. 

16/2020. (IX.25) rendelet a közösségi együttélésről 

2021 

 

1/2021. (I.21.) igazgatási szünet önkormányzati rendelet 

2/2021. (II. 1.) önkormányzati rendelet a 2021 évi költségvetéséről 

5/2021. (V.3.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról 

6/2021.(V.14.) a költségvetési támogatások rendjéről (civil rendelet) 

 

https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/13_2019.%28V.24.%29-a%20szoci%C3%A1lis%20szolg%C3%A1ltat%C3%A1sokr%C3%B3l%2C%20azok%20ig%C3%A9nybev%C3%A9tel%C3%A9r%C5%91l%20%C3%A9s%20a%20fizetend%C5%91%20t%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9si%20d%C3%ADjakr%C3%B3l_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/15_2019.%28VII.15.%29-a%20helyi%20k%C3%B6zm%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si%20feladatok%20ell%C3%A1t%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/16_2019.%28IX.4.%29%20Kerepes%E2%80%9D%20nev%C3%A9r%C5%91l%2C%20az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20jelk%C3%A9pekr%C5%91l%20%C3%A9s%20haszn%C3%A1latuk%20rendj%C3%A9r%C5%91l.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/16_2019.%28IX.4.%29%20Kerepes%E2%80%9D%20nev%C3%A9r%C5%91l%2C%20az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20jelk%C3%A9pekr%C5%91l%20%C3%A9s%20haszn%C3%A1latuk%20rendj%C3%A9r%C5%91l.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/17_2019.%20%28IX.4.%29%20h%C3%A1ziorvosi%20k%C3%B6rzetek.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/24_2019.%28XII.17.%29-a%20h%C3%A1ziorvosi%20k%C3%B6rzetekr%C5%91l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20rendelet%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/24_2019.%28XII.17.%29-a%20h%C3%A1ziorvosi%20k%C3%B6rzetekr%C5%91l%20sz%C3%B3l%C3%B3%20rendelet%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/19_2019.%28IX.27.%29%20gyermekv%C3%A9delmi%20rendelet_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/20_2019.%20%28X.24.%29%20SZMSZ%206_2020.%28II.28.%29%20%C3%A9s%209_2020.%20%2804.30.%29%20%C3%A9s%204_2021.%28III.30.%29%20%C3%A9s%2016_2021.%28II.1.%29%2C%2052-53_2021.%28III.30.%29%20hat%C3%A1rozatokkal%20egys%C3%A9ges%20szerkezetben.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/20_2019.%20%28X.24.%29%20SZMSZ%206_2020.%28II.28.%29%20%C3%A9s%209_2020.%20%2804.30.%29%20%C3%A9s%204_2021.%28III.30.%29%20%C3%A9s%2016_2021.%28II.1.%29%2C%2052-53_2021.%28III.30.%29%20hat%C3%A1rozatokkal%20egys%C3%A9ges%20szerkezetben.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/5_2020.%20%28II.28.%29%202020.%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s_0.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/12_2020.%20%28VI.30.%29%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20rendelete%20az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat%202019.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%C3%A9nek%20v%C3%A9grehajt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/15_%202020.%28VIII.28.%29%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20rendelet%20a%20helyi%20k%C3%B6rnyezet%20%C3%A9s%20term%C3%A9szet%2C%20valamint%20a%20f%C3%A1s%20sz%C3%A1r%C3%BA%20n%C3%B6v%C3%A9nyek%20v%C3%A9delm%C3%A9r%C5%91l_1.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/16_2020.%20%28IX.25%29%20rendelet%20a%20k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi%20egy%C3%BCtt%C3%A9l%C3%A9sr%C5%91l_1.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/1_2021.%20%28I.21.%29igazgat%C3%A1si%20sz%C3%BCnet%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20rendelet_1.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/2_2021.%20%28II.%201.%29%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20rendelet%20a%202021%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9sr%C5%91l.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/5_2021.%20%28V.3.%29%20%C3%B6nk.rend_.az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat%202020.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s%C3%A9nek%20v%C3%A9grehajt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf
https://www.kerepes.hu/sites/default/files/fajlok/6_2021.%28V.14.%29%20a%20k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9si%20t%C3%A1mogat%C3%A1sok%20rendj%C3%A9r%C5%91l%20%28civil%20rendelet%29.pdf

