
 
HATÁLYOS RENDELETEK JEGYZÉKE 

 
A jegyzék Vác városának 2018. október 19.-én  

hatályos rendeleteit tartalmazza 
 
 

1991.           
 
1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 
 
5/1991. (III. 11.) A helyi iparűzési adóról 
 
8/1991. (III. 11.) A helyi autóbusz közlekedés díjrendszerének megállapítása (hatályon kívül helyezve!) 
 
32/1991. (X. 14.) Városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (hatályon kívül helyezve!) 
 
 

1992.              
 
1/1992. (II. 10.) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről (hatályon kívül helyezve!) 
 
9/1992. (IV. 13.) Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről 
 
34/1992. (X. 19.) A védett épületek felújításának támogatási rendszeréről (hatályon kívül 

helyezve!) 
 
36/1992. (XI. 16.) A köztemetőkről (hatályon kívül helyezve!) 
 
37/1992. (XI. 16.) A köztisztaság fenntartásáról (hatályon kívül helyezve!) 
 
 

1993.             
 
24/1993. (VII. 12.) A közüzemi víz- és csatornadíj elszámolásáról 
 
25/1993. (VII. 12.) A természeti értékek helyi védetté nyilvánításáról  
 
 

1994.             
 
22/1994. (VI. 13.) A közterületek használatáról (hatályon kívül helyezve!) 
 
35/1994. (X. 10.) A város idegenforgalmának fejlesztéséről (hatályon kívül helyezve!)  
 
 
 

1995.           
 
10/1995. (V. 08.)       A magánszemélyek kommunális adójáról (hatályon kívül helyezve!) 
 
16/1995. (VII. 10.) Az Önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedését segítő anyagi 

érdekeltségről 
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 9/2015.(III.20.) rendelete a váci 5206 hrsz-ú kivett, vízfolyás 4380 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

 23/2015.(VII.17.) rendelete a váci 3117/2 hrsz-ú kivett, lépcső 87 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

 29/2015.(IX.25.) rendelete a váci Nyulas dűlő 15031 hrsz-ú kivett, közút 202 m2 területrész 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

 6/2016.(I.22.) rendelete a váci Liszt Ferenc sétány 2919 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő 
kivezetéséről 

 17/2016.(III.18.) rendelete a váci 4531 hrsz-ú kivett, közút 70 m2 területrész törzsvagyonból történő 
kivezetéséről 

 21/2016.(IV.22.) rendelete a váci 2058 hrsz-ú kivett, közterület területrész törzsvagyonból történő 
kivezetéséről 

 34/2016.(VII.30.) rendelete a váci 1899/32 hrsz-ú kivett, sporttelep megnevezésű ingatlan 
törzsvagyonból  történő kivezetéséről 

 45/2016.(XI.18.) rendelete a váci 4550/1 hrsz-ú ingatlanból, 5286 m2 közpark területrész 
törzsvagyonból történő kivezetéséről 

 46/2016.(XI.18.) rendelete a váci 433 hrsz-ú kivett, közterület 3095 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

 6/2017.(II.24.) rendelete a váci 3500 hrsz-ú kivett, közterület 35 m2 területrész törzsvagyonból történő 
kivezetéséről 

 26/2017.(IX.22.) rendelete a váci 2058 hrsz-ú kivett, közterület 68 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

 2/2018.(II.23.) rendelete a váci 3424/A/2 hrsz-ú lakás megjelölésű, 19 m2 terület törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

 7/2018.(II.23.) rendelete a váci 0420/13 hrsz-ú kivett, mocsár 8.1909 m2 terület törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

 12/2018.(III.23.) rendelete a váci 4210/1 hrsz-ú gyermekjátszótérből 77 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivezetéséről 

 14/2018.(IV.27.) rendelete a váci 2793 hrsz-ú árok terület törzsvagyonból történő kivezetéséről 
 20/2018.(VI.22.) rendelete a váci 4526/8 hrsz-ú közterületből 480 m2 terület törzsvagyonból történő 

kivezetéséről 
 21/2018.(VI.22.) rendelete a váci 3765/2 hrsz-ú közterületből 77 m2 terület törzsvagyonból történő 

kivezetéséről 
 24/2018.(VII.13.) rendelete a váci 3107 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivezetéséről 
 29/2018.(VII.13.) rendelete a váci 3349/2 hrsz-ú közterületből 179 m2 terület törzsvagyonból történő 

kivezetéséről 
 32/2018.(IX.21.) rendelete a váci 2967/A/6 hrsz-ú lakás törzsvagyonból történő kivezetéséről 

 39/2018.(X.19.) rendelete a váci 20919/1 hrsz-ú út egy részének törzsvagyonból történő kivezetéséről 
 
 

 


