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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 3/2006. (II.16.) Önkormányzati 
rendelete a 2006. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2/2007. (I.19.) Önkormányzati 
rendelete a Városképvédelmi és Építészeti-műszaki Tervtanácsról  (hatá-
lyon kívül helyezte a 2/2012. (I.20.) önkorm. rendelet) 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 3/2007. (I.19.) Önkormányzati 
rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2004. (III.12.) 
Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 10/2007. (II.16.) Önkormányzati 
rendelete a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb 
hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről (Hatályon 
kívül helyezte a 20/2012. (IV.13.) önkorm. rendelet) 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 16/2007. (III.23.) Önkormány-
zati rendelete a közoktatási törvény szerinti „sajátos helyzet” meghatározásá-
ról (Hatályon kívül helyezte az 54/2011. (XII.16.) önkorm. rendelet) 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 27/2007. (V.11.) Önkormányza-
ti rendelete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 36/2007. (VI.22.) Önkormány-
zati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről Dunaújváros Újpentele vá-
rosrészben 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2008. (I.18.) Önkormányzati 

rendelete az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről (hatályon kívül 
helyezte a 15/2015. (V.22.) ö. rendelet) 

 

2183. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 12/2008. (III. 28.) Önkormány-
zati rendelete a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásáról, valamint a le-
telepedési támogatásról (hatályon kívül helyezte az 50/2011. (XI.18.) ön-
korm. rendelet) 
 

2273. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 20/2008. (IV.25.) Önkormány-
zati rendelete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2008. (V. 9.) számú önkor-
mányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természet-
ben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (Hatályon kívül he-
lyezte a 19/2012. (IV.13.) önkorm. rendelet) 

2363. oldal

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 27/2008. (V.23.) Önkormányza-
ti rendelete a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó, gyerme-
kek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi 
térítés díjairól (hatályon kívül helyezte a 46/2011. (XI.18.) önkorm. rende-
let) 

2412. oldal

 



 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 35/2008. (IX.12.) önkormányza-
ti rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 

2418. oldal

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 36/2008. (IX.12.) önkormányza-
ti rendelete a dunaújvárosi első osztályosok egyszeri beiskolázási támogatá-
sáról 

2429. oldal

 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 51/2008. (XI.14.) Önkormány-
zati rendelete az idegenforgalmi adóról (Hatályon kívül helyezte a 59/2011. 
(XII.16.) önkorm. rendelet) 

2451. oldal

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 59/2008. (XII.12.) Önkormány-
zati rendelete az Önkormányzat 2009. évi átmeneti finanszírozásáról és költ-
ségvetési gazdálkodásáról 

2455. oldal

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 16/2009. (IV. 10.) Önkormány-
zati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város játszóterein történő dohány-
zás tilalmáról 
 

2517. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 17/2009. (IV.24.) Önkor-
mányzati rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról 
 

2519. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 19/2009. (V.15.) Önkormányza-
ti rendelete a piacokról és a vásárokról 
 

2604. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 25/2009. (VI.12.) Önkormány-
zati rendelete a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról  
 

2615. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2009.(VI.12.) Önkormányza-
ti rendelete a települési folyékony hulladék ideiglenes elhelyezéséről, elszállí-
tásáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről az erre vonatkozó közszol-
gáltatás díjáról és a közszolgáltatás kötelez igénybevételéről (hatályon kívül 
helyezte a 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgál-
tatásról) 

2621. oldal

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 3/2010. (II.12.) Önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó, gyerme-
kek átmeneti otthona keretében biztosított ellátásról és az intézményi térítési 
díjról 

2634. oldal

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2010. (II.12.) Önkormányzati 
rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről 2638. oldal

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.12.) Önkormányzati 
rendelete a közterületek hirdetési célú hasznosításának engedélyezéséről 2659. oldal

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2010. (II.12.) Önkormányzati 
rendelete a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj alapításáról és adományozásának 
rendjéről (hatályon kívül helyezte a 47/2011. (XI.18.) önkorm. rendelet) 

2669. oldal

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2010. (II.12.) Önkor-
mányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 

2671. oldal



 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2010. (IV.16.) számú 
önkormányzati rendelete Dunaújváros 3. jelű ún. északi lakóterületén változ-
tatási tilalom elrendeléséről 

2729. oldal

 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2010. (V.3.) számú ön-
kormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 
 

2731. oldal

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2010. (VI.25.) önkor-
mányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő szociális és 
gyermekjóléti intézményekről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2011. (II.25.) önkormány-
zati rendelete a 2011. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról (hatá-
lyon kívül helyezte a 23/2012. (IV.27.) önkorm. rendelet) 

2825. oldal

2844. oldal

 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2011.(IV.29.) önkormány-
zati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 

2909. oldal

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011. (VI.10.) önkor-
mányzati rendelete a rendkívüli élethelyzet esetén nyújtott bérleti-, albérleti 
díj hozzájárulásról 

3003. oldal

 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2011. (VI.10.) önkor-
mányzati rendelete „Dunaújvárosért Díj” alapításáról és adományozásának 
rendjéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2011. (VI.10.) önkor-
mányzati rendelete „Dunaújvárosért Díszpolgára” kitüntető cím alapításáról 
és adományozásának rendjéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2011. (VI.10.) önkor-
mányzati rendelete „Dunaújvárosért Közszolgálatáért Díj” alapításáról és 
adományozásának rendjéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2011. (VI.24.) önkor-
mányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezé-
sének szabályairól és az ellentételezéséért fizetendő díjakról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2011. 
(X.14.) önkormányzati rendelete „Dunaújváros Egészségügyéért” díj alapítá-
sáról és adományozásának rendjéről (hatályon kívül helyezte a 26/1993. 
(VII.14.) önkormányzati rendeletet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. 
(X.14.) önkormányzati rendelete a „Szociális Munkáért  - Dunaújváros” díj 
alapításáról és adományozásának rendjéről (hatályon kívül helyezte az 
55/1997. (XII.17.) önkormányzati rendeletet) 
 

3008. oldal

3010. oldal

3012. oldal

3014. oldal

3015. oldal

3017. oldal



 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011. 
(X.14.) önkormányzati rendelete a „Pro Cultura Intercisae” díj alapításáról és 
adományozásának rendjéről (hatályon kívül helyezte a 18/1996. (VII.10.) 
önkormányzati rendeletet) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
39/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete  
a fiatal családok átmeneti szállásáról szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 13/1998. (II. 25.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helye-
zéséről (hatályát vesztette 2011. november 15-én) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2011. 
(X.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati biztosról szóló 41/1997. 
(IX.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (hatályon kívül 
helyezte a 41/1997. (IX.10.) önkormányzati rendeletet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2011. 
(XI. 18.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézményekben alkalma-
zandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetés térítési díjairól (ha-
tályon kívül helyezte  a 27/2008. (V. 23.) önkormányzati rendele-
tet)(hatályon kívül helyezte a 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2011. 
(XI.18.) önkormányzati rendelete a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj alapításáról 
és adományozásának rendjéről (hatályon kívül helyezte a 17/2010. (II.12.) 
önkormányzati rendeletet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2011. 
(XI.18.) önkormányzati rendelete a „Dunaújváros Sportjáért” díj alapításáról 
és adományozásának rendjéről (hatályon kívül helyezte a 15/1997. (III.23.)
önkormányzati rendeletet) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. 
(XI.18.) önkormányzati rendelete a pedagógus életpálya megbecsülését 
szolgáló díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről (hatályon kívül he-
lyezte a 16/1992. (VI.3.) önkormányzati rendeletet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2011. 
(XI.18.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és –vásárlás helyi támogatá-
sáról és a letelepedési támogatásról (hatályon kívül helyezte a 12/2008. 
(III.28.) önkormányzati rendeletet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2011. 
(XI.18.) önkormányzati rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az 
elektronikus ügyintézésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/2011. 
(XI.18.) önkormányzati rendelete a közterületi parkolóhelyek kizárólagos 
használatáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

3019. oldal

3020. oldal

3021. oldal

3022. oldal

3024. oldal

3026. oldal

3028. oldal

3032. oldal

3043. oldal

3044. oldal

3049. oldal



 

54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a közoktatási törvény szerinti „sa-
játos helyzet” meghatározásáról (Hatályon kívül helyezte a 16/2007. (III.23.) 
önkorm. rendeletet). 
 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének 55/2011. 
(XII.16.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi sza-
bályokról (Hatályon kívül helyezte a 49/2004. (VII.5.) önkorm. rendeletet). 
(hatályon kívül helyezte a 36/2015. (XII.18.) önkorm. rendelet 2016. janu-
ár 1-jével) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 56/2011. 
(XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetési intézmé-
nyeiben folyó munkaerő-gazdálkodásról (Hatályon kívül helyezte a 3/2002. 
(I.11.) önkorm. rendeletet). 
 
Dunaújváros  Megyei Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlésének 57/2011. 
( XII.16.) önkormányzati rendelete az építményadóról (Hatályon kívül he-
lyezte a 13/2004. (III.12.) önkorm. rendeletet). 
(hatályon kívül helyezte 32/2015. (XI.20.) rendelet 2016. január 1-jével) 
 
 
Dunaújváros  Megyei Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlésének 58/2011. 
(XII.16.) önkormányzati rendelete  a helyi iparűzési adóról (Hatályon kívül 
helyezte a 6/2003. (II.14.) önkorm. rendeletet). 
(hatályon kívül helyezte 33/2015. (XI.20.) rendelet 2016. január 1-jével) 
 
 
Dunaújváros  Megyei Jogú  Város Önkormányzata  Közgyűlésének 59/2011. 
(XII.16.) önkormányzati rendelete  az idegenforgalmi adóról (Hatályon kívül 
helyezte az 51/2008. (XI.14.) önkorm. rendeletet). 
(hatályon kívül helyezte 34/2015. (XI.20.) rendelet 2016. január 1-jével) 
 
Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2011. 
(XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdemé-
nyezésről (Hatályon kívül helyezte a 7/1991. (VI.1.) önkorm. rendeletet). 
(Hatályon kívül helyezte a 21/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 61/2011. 
(XII.16.) önkormányzati rendelete Dunaújváros közterületeinek nemzeti ün-
nepeken történő fellobogózásáról (Hatályon kívül helyezte a 7/1996. 
(III.20.) önkorm. rendeletet). 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 62/2011. 
(XII. 16.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásá-
ról (Hatályon kívül helyezte a 47/2001. (X.12.) önkorm. rendeletet.) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1/2012. (I.20.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötele-
zettség helyi szabályozásáról (Hatályon kívül helyezte a 23/2004. (IV.23.) 
önk. rendeletet) 
 

3050. oldal

3052. oldal

3064. oldal

3066. oldal

3067. oldal

3068. oldal

3070. oldal

3071. oldal

3073. oldal

3077. oldal

3079. oldal

3081. oldal



 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2/2012. (I.20) önkormányzati rendelete a Városképvédelmi és Építészeti-
műszaki Tervtanácsokról (Hatályon kívül helyezte a 2/2007. (I.19.) önk. 
rendeletet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
3/2012. (I.20.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyelet működéséről 
(Hatályon kívül helyezte a 4/2000. (II.11.) önk. rendeletet) 
 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
4/2012. (I.20.) önkormányzati rendelete az ingatlanok és közterületek tisztán 
tartásáról (Hatályon kívül helyezte az 5/1996. (III.20.) önk. rendeletet) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
7/2012. (I.20.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról (Hatá-
lyon kívül helyezte a 4/2010. (II.12.), a 68/2004. (XII.17.), és a 16/2009. 
(IV.10.) önk. rendeleteket 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
8/2012. (I.20.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról (Hatályon 
kívül helyezte a 19/2009. (V.15.) önk. rendeletet)(hatályon kívül helyezte 
a 9/2016. (III.18.) önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
9/2012.(II. 17.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények 
(termofor kémények) felújításának támogatásáról (Hatályon kívül helyezte a 
34/2005. (VII.4.) önk. rendeletet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
11/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről és a
végrehajtásának szabályairól 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
15/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási köte-
lezettségről (Hatályon kívül helyezte a 24/2002. (VI.28.) önk. rendeletet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
16/2012. (III.9.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (Hatályon kívül 
helyezte a 9/2001. (II.23.) önk. rendeletet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
18/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelete a helyi menetrend szerint közle-
kedő autóbuszok legmagasabb viteldíjának megállapításáról, annak alkalma-
zási feltételeiről és az utazás feltételeiről szóló 22/1991. (IX.22.) önkormány-
zati rendelet (Hatályon kívül helyezte a 22/1991. (IX.22.) önkorm. rendele-
tet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
19/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

3083. oldal

3095. oldal

3101. oldal

3103. oldal

3164. oldal

3214. oldal

3216. oldal

3218. oldal

3239. oldal

3253. oldal

3255. oldal



 

(Hatályon kívül helyezte a 24/2008. (V.9.) önkorm. rendeletet) (Hatályon 
kívül helyezte a 40/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról, a lakossági 
távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről (Hatályon kívül helyezte a 
10/2007. (II.16.) önkorm. rendeletet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
22/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelete az ivóvíz- és szennyvíz-
elvezetési, továbbá tisztítási díjak megállapításáról, a számlázás és díjfizetés 
feltételeiről szóló 2/2002. (I.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helye-
zéséről (Hatályon kívül helyezte a 2/2002. (I.11.) önkorm. rendeletet) 
 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
23/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete  
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról (hatályon kívül helyezte a 8/2011. 
(II.25.) önkormányzati rendeletet) 
 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
24/2012. (V.18.) önkormányzati rendelete „Dunaújváros Közbiztonságáért” 
díj alapításáról és adományozásának rendjéről (Hatályát veszti a 11/1995. 
(IV.5.) önk. rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
25/2012. (V.18.) önkormányzati rendelete a tömbszerű lakóépületek közös-
ségeinek felújítási támogatásáról (Hatályát veszti a 18/1999. (VII.21.) önk. 
rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
27/2012. (V.18.) önkormányzati rendelete a szabálysértési tényállást tartal-
mazó önkormányzati rendeletek módosításáról  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
29/2012. (V.18.) önkormányzati rendelete egyes díjak alapításáról és ado-
mányozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
32/2012. (VI.08.) önkormányzati rendelete az állattartásról (hatályon kívül 
helyezte a 32/2004. (IV.23.) önk. rendeletet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
38/2012. (VII.06.) önkormányzati rendelet a sportszervezetek létesítmény 
bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről (hatályon kívül helyezte a 
3/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
40/2012. (IX. 04.) önkormányzati rendelete  
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a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (hatályon 
kívül helyezte az 1/2012. (I.20.) önk. rendeletet) 
 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
46/2012. (XI.16. önkormányzati rendelete  
a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről (hatályon kívül helyezte 
az 1/1994. (I.12.) önkormányzati rendeletet) (hatályon kívül helyezte a 
lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 32/2013. (IX.30.) 
önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
47/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete  
a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatóinak nyújtott ösztön-
díjról szóló 41/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezé-
séről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
3/2013. (I.25.) önkormányzati rendelete 
a sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről 
(hatályon kívül helyezte a 38/2012. (VII.6.) önkormányzati rendeletet) 
(HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE az 1/2016. (I.22.) önkormányzati rende-
let) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
4/2013. (I.25.) önkormányzati rendelete 
a temetőkről és a temetkezés rendjéről (hatályon kívül helyezte a 33/2000. 
(XII.1.) önkormányzati rendeletet) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők 
jogviszonyának egyes kérdéseiről (hatályon kívül helyezte a 49/2003. 
(XII.19.), a 42/2004. (VI.18.), a 30/2007.  (VI.8.), a 3/2008. (I.18.), a 7/2008. 
(II.29.), a 14/2010. (IV.16.) önkormányzati rendeleteket) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
és  végrehajtásának szabályairól 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
Dunaújváros településképi eljárásairól és az önkormányzati építészeti-
műszaki tervtanácsról (hatályon kívül helyezte a 2/2012. (I.20.) önkor-
mányzati rendeletet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
a 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 
11/2012. ( II. 17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
21/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelete  
a közterületek elnevezéséről, a házszámozásról és Dunaújváros egyes vá-
rosrészeinek elnevezéséről  
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
24/2013. (V.24.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jog-
következményeiről (hatályon kívül helyezte a közcélú zöldterületek hasz-
nálatáról és védelméről szóló 31/2004. (IV.23.) önkorm. rendeletet.) 
 
 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
27/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi vé-
delméről (hatályon kívül helyezte a 12/1999. (III.23.) ör. 1.§-át, 3.§ (1), (3) 
bekezdését, 4.§-13.§-okat, 15.§-át és az 1-2. és 9. mellékleteket) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
30/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete  
a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő
intézmény által személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (ha-
tályon kívül helyezte a 3/2010. (II.12.) önkorm. rendeletet.) (hatályon kí-
vül helyezte a 43/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
32/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete 
a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről (hatályon kívül helyezte 
a 46/2012. (XI.16.) önkormányzati rendeletet) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról (hatályon kívül helyezte a 28/2009. (VI.12.) és az azt 
módosító 23/2010. (VI.25.) önkormányzati rendeletet) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete 
a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében 
biztosított étkeztetés térítési díjairól (hatályon kívül helyezte a 46/2011. 
(XI.18.) önkormányzati rendeletet 2014. január 1-jétől) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (hatályon 
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kívül helyezte a 3/1991. (III.19.) önkormányzati rendeletet)(módosította a 
15/2014.(X.27.)önk.rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
40/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról (hatályon kívül helyezte a 19/2012. (IV.13.) önkormányzati 
rendeletet) (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE a 4/2015. (II. 20.) önkormány-
zati rendelet 2015.02.19-én) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
43/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 
a Gyermekek Átmeneti Otthona Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Köz-
pont által személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátá-
sokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (hatályon 
kívül helyezte a 30/2013. (IX.20.) önkormányzati rendeletet)(hatályon kí-
vül helyezte a 26/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
és  végrehajtásának szabályairól (2014. január 1-jétől kell alkalmazni) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelet végrehajtásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
10/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (hatályon kívül helyezte a 
41/2002. (XII.20.) önkormányzati rendeletet)(HATÁLYON kívül helyezte a 
21/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelet 2015. október 1-jétől) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete 
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítésé-
ről (hatályát veszti DMJV Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányza-
ti rendeletének 48-49.§-a) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
22/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 
az év első újszülöttjének támogatásáról (hatályba lép: 2015. 01. 01-jén) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
26/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 
a Gyermekek Átmeneti Otthona Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Köz-
pont által személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátá-
sokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
43/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (ha-
tályba lép: 2015. január 1-jén, és az azt követő napon hatályát veszti). 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015, évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól (hatályba lép: 2015.02.21-én) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete  
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló  
13/1997. (III.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (ha-
tályba lép: 2015.02.21-én)(hatályon kívül helyezte a 13/1997. (III.12.), va-
lamint az azt módosító 47/2005. (XII.9.) és az 52/2009.(XII.11.) ör-t.) 
 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátá-
sokról (hatályba lép: 2015. március 1-jén) (hatályon kívül helyezi a 
40/2013. (XII.20.) ö.rendeletet, valamint azt módosító 12/2014. (VI.20.), és 
18/2014.(XI.28.) ö.reneletet.) 
 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete 
a 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról (hatályba lép: a ki-
hirdetést követő napon) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátá-
sokról (hatályba lép: 2015. április 24-én) (hatályon kívül helyezi a 4/2015. 
(II.20.) ö.rendeletet)(hatályát veszti 2016. január 1-jével a 35/2015. 
(XII.18.) rendelettel) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről (hatályba lép: 2015. május 26-
án) (hatályát veszti az 1/2008. I.18.) ö. rendelet) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 
a civil szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint 
támogatásuk feltételeiről (hatályba lép: 2015. június 1-jén) (hatályát vesz-
ti: a 4/2002. (I.15.) civil szervezetekkel való kapcsolattartásról és e szer-
vezetek támogatásának feltételeiről, a 38/2004. (V.28.) tanácsrendelet és 
egyes közgyűlési rendeletek hatályon kívül helyezéséről, a 42/2005. 
(X.28.) a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézés-
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ről, illetve az elektronikus ügyintézés kizárásáról szóló rendeleteket) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
21/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (hatályba lép: október 1-jén és 
hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
10/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletet) 
 
 
 
 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
23/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete 
a környezetvédelemről (hatályba lép: október 1-jén és hatályon kívül he-
lyezte a környezetvédelemről szóló 12/2000. (IV.7.) önkormányzati ren-
deletet) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
26/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete 
az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók támogatásáról 
(hatályba lép: a kihirdetését követően azzal, hogy rendelkezéseit a ha-
tályba lépése előtt kvótát szerzett sportolók esetében is alkalmazni 
kell.) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
32/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete 
az építményadóról 
(hatályba lép: 2016. január 1.) (hatályon kívül helyezte az 57/2011. (XII. 
16.) és azt módosító 49/2012. (XI.30.) és 23/2014. (XI.28.) rendeleteket) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
33/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete 
a helyi iparűzési adóról 
(hatályba lép: 2016. január 1.) (hatályon kívül helyezte az 58/2011. 
(XII.16.) rendeletet) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
34/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete 
az idegenforgalmi adóról 
(hatályba lép: 2016. január 1.) (hatályon kívül helyezte az 59/2011. 
(XII.16.) rendeletet és az azt módosító 1/2013. (I.25.) rendeletet.) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátá-
sokról 
(hatályba lép: 2016. január 1-jén) (hatályát veszti a 11/2015. (IV.24.) ön-
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kormányzati rendelet) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
36/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 
(hatályba lép: 2016. január 1-jén)(hatályát veszti az 55/2011. (XII.16.) ön-
kormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról  
(hatályba lép: 2016. január 1-jén) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete 
a sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről 
(hatályba lép: 2016. január 25-én)(hatályát veszti a 3/2013. (I.25.) önkor-
mányzati rendelet) 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
(hatályba lép: 2016. február 20-án, rendelkezéseit 2016. január 1-től 
kell alkalmazni) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
9/2016. (III.18.) önkormányzati rendelete 
a piacokról és a vásárokról 
(hatályba lép: 2016. március 19-én) (hatályát veszti a 8/2012. (I.20.) ön-
kormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
12/2016. (III.18.) önkormányzati rendelete 
Dunaújváros 1. jelű Északi lakóterület városrészében változtatási tilalom el-
rendeléséről 
(hatályba lép: 2016. március 19-én, és az egyeztetést követően elfoga-
dott helyi építési szabályzat hatálybalépésének napjával hatályát veszti) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete 
2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 
önkormányzati rendelet végrehajtásáról (zárszámadás) 
(hatályba lép: a kihirdetést követő napon) 
 
 
 
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete 
Dunaújváros helyi építési szabályzatáról 
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(hatályba lép: 2016. június 20-án) (hatályát veszti: a 19/2003. (V.16.); a 
40/2003. (XII.5.), a 2/2004. (I.23.); a 8/2004. (II.27.); a 31/2005. (VI.17.); a 49/2005. 
(XII.9.); a 23/2006. (VI.30.); a 29/2006. (IX.8.); a 25/2007. (IV.13.); a 40/2007. 
(IX.28.); a 44/2007. (XI.9.); a 4/2008. (II.1.); a 6/2008. (II.15.); a 17/2008. (IV.11.); a 
25/2008. (V.9.); a 22/2009. (V.15.); a 38/2009. (VI.26.); a 41/2009. (IX.18.); a 
6/2010. (II.12.)és a 3/2011. (I.21.) önkormányzati rendeletek és a 3/2011. (VII.8.) 
önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
18/2016. (VI.17.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodásról 
(hatályba lép: 2016. június 18-án) (hatályát veszti: a 21/2015. (IX.18.) 
önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
21/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról 
(hatályba lép: 2016. szeptember 24-én) (hatályát veszti: a 60/2011.  
(XII.16.) önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
25/2016. (X.21.) önkormányzati rendelete   
az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi                    4654. oldal 
rendszeréről 
(hatályba lép: 2016. október 22-én) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
28/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete                                                     4656. oldal 
az elektronikusan teljesíthető adókötelezettségekről 
(hatályba lép: 2017. január 1-jén) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
29/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete                                                     4657. oldal 
az építményadóról 
(hatályba lép: 2017. január 1-jén)(hatályát veszti: a 32/2015.  
(XI.20.)önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
30/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete                                                    4659. oldal 
a helyi iparűzési adóról 
(hatályba lép: 2017. január 1-jén)(hatályát veszti: a 33/2015.  
(XI.20.) önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
31/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete                                                    4670. oldal 
az idegenforgalmi adóról 
(hatályba lép: 2017. január 1-jén)(hatályát veszti: a 34/2015. 
(XI.20.) önkormányzati rendelet)  
 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
1/2017. (I.20.) önkormányzati rendelete                                                        4671. oldal 
Dunaújváros Rácdomb területén építési tilalom elrendeléséről 



 

(hatályba lép: 2017. január 21-én) (hatályát veszti: a mérnök- 
geológiai vizsgálat alapján készített kapcsolatos településrendezési 
eszközök módosításának hatályba lépésének napjával)  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete                                                       4672. oldal 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi  
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
(hatályba lép: 2017. február 18-án, de rendelkezéseit  
2017. január 1-től kell alkalmazni) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
7/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete                                                       4748. oldal 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Partnerségi Egyeztetési Szabályairól 
(hatályba lép: 2017. február 18-án) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
13/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete                                    4750. oldal 
a 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról 
(hatályba lép: 2017. április 25-én)  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
18/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete                                                    4355. oldal 
az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,  
valamint a lebonyolításért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről 
(hatályba lép: A rendelet – a 9. §, a 10. §, a 17. § és 18. § kivételével  
– a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet 9. – 10. §-a  
2017. július 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését 
követően bejelentett, e rendelet szerinti anyakönyvi események  
létesítése iránti eljárásokban kell alkalmazni.  
A rendelet 17. – 18. §-a 2018. március 1-én lép hatályba.) 
(hatályát veszti: 28/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 
1. – 2. §-a 2017. július 1-én, a 3. §-a 2018. március 1-én, és 
az 4. – 7. §-a kihirdetéssel hatályát veszti) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete                                                    4360. oldal            
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és 
kialakításáról 
(hatályba lép: 2017. június 1-jén)(hatályát veszti: a 15/2012. (III.9.) 
önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete                             4419. oldal 
a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről 
(hatályba lép: A (2) bekezdésben foglalt kivételekkel 2017. július 1-jén, 
a  rendelet 19. §-a, a 21-25. §-ai, valamint a 32. § (2)-(3) bekezdése  
2017. augusztus 01. napján lép hatályba) (hatályát veszti: a  
32/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet.)  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
28/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete                                                  4448. oldal 
az olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók  



 

jutalmazásáról 
(hatályba lép: A kihirdetést követő 30. napon, hatályát veszti az  
olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók támogatásáról 
szóló 25/2015. (XI.20.) önkormányzati rendeletet, az olimpiai részvételi 
jogot szerzett dunaújvárosi sportolók támogatásáról szóló  
26/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
11/2016. (III.18.) önkormányzati rendelet.) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
30/2017. (X.20.) önkormányzati rendelete                                                   4452. oldal 
az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, és kötelezettségeiről 
(hatályba lép: A kihirdetést követő 2. nap, 2017. október 22-én) 
(hatályát veszti: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos 
feladatairól, kötelezettségeiről és támogatásáról szóló 14/2002. 
(IV.5.) önkormányzati rendelet, Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyűlésének az önkormányzat sporttevékenységgel 
kapcsolatos feladatairól, kötelezettségeiről és támogatásáról szóló 
14/2002. (IV.5.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 
32/2009. (VI.12.) önkormányzati rendelet.) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete                                                 4457. oldal 
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
(hatályba lép: 2018. január 1.)(hatályát veszti: a 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete                                                 4534. oldal 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelképei és a  
„Dunaújváros” településnév használatáról 
(hatályba lép: 2018. január 1.) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete                                                 4543. oldal 
a településkép védelméről  
(hatályba lép: 2017. december 22-én) 
(hatályát veszti: a Dunaújváros településképének alakításá-
ról és védelméről szóló 12/1999. (III.24.) önkormányzati ren-
delet, a közterületek hirdetési célú hasznosításának engedé-
lyezéséről szóló 5/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete 6. §-
a, az építészeti örökség helyi védelméről szóló 27/2013. 
(VIII.30.) önkormányzati rendelet, a Dunaújváros település-
képi eljárásairól és az önkormányzati építészeti-műszaki 
tervtanácsról szóló 15/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet-
ének az 1-6. §-a, a 7. § (2) bekezdése, továbbá az 1-6 mellék-
lete, a DÉSZ 3. § 4., 5., 11., 12- 14. pontja, 5. §-ának (2) és (4) 
bekezdése, 6. §-ának (2) - (7) bekezdése, 7. §-ának (2) bekez-
dése, 8. §-ának (2) bekezdése, 10. §-ának (1) - (2) bekezdése, 
12. § -16. §-a, 54. §-a, 55. §-ának (3) - (4) bekezdése, 58. § (3) 
bekezdésének d) - g) pontja, 62. §-ának (1) bekezdés és (3) 
bekezdésének a) pontja, 67. §-ának (2) bekezdése, 69. §-ának 
(3) bekezdése, 71. §-ának (2) bekezdése, 80. §-ának (3) be-
kezdése, 82. § (3) bekezdésének a) pontja, 82. § (4) bekezdé-



 

sének c) pontja, 84. §-ának (7) bekezdése, 86. §-ának (5) 
bekezdése, 88. § (3) bekezdésének a) pontja, 93. §-ának (2) 
és (4) bekezdése, és 94. §-a  
(3) Hatályát veszti a DÉSZ 86. § (2) bekezdésének a) pontjá-
ban „a tájba illő” szövegrész.) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése                     4673. oldal             
1/2018. (I.16.) önkormányzati rendelete 
a családi események engedélyezésének szabályairól, valamint 
a lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről 
(hatályba lép: 2018. március 1-jén) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése                     4676. oldal 
5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
(hatályba lép: 2018. február 17-én, de rendelkezéseit 
2018. január 1-től kell alkalmazni) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
6/2018. (IV.20.) önkormányzati rendelete                                                    4754. oldal 
a 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról 
(hatályba lép: 2018. 2018. április 21-én) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
12/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete                                                    4861. oldal 
a 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról 
(hatályba lép: 2018. május 19-én, hatályát veszti a 6/2018. 
(IV.20.) önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
14/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete                                                  4970. oldal 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított  
cím és díjak adományozásának rendjéről 
(hatályba lép: 2018. június 22-én, hatályát veszti a Dunaújvá-
rosért Díj” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2011. 
(VI.10.) önkormányzati rendelete, a „Dunaújváros Díszpolgá-
ra” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
25/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelete, a „Dunaújváros 
Közszolgálatáért Díj” alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés-
ének 26/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelete, a „Dunaújvá-
ros Egészségügyéért” díj alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének 36/2011. (X.14.) önkormányzati 
rendelete, a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díj alapítá-
sáról és adományozásának rendjéről szóló Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. 
(X.14.) önkormányzati rendelete, a „Pro Cultura Intercisae” 
díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló Duna-



 

újváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésé-
nek 38/2011. (X.14.) önkormányzata rendelete, a „Dunaújvá-
ros Ifjúságáért” díj alapításáról és adományozásának rendjé-
ről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 47/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelete, a 
„Dunaújváros Sportjáért” díj alapításáról és adományozásá-
nak rendjéről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének 48/2011. (XI.18.) önkormányzati 
rendelte, a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló dí-
jak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló Dunaúj-
város Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
49/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelete és a „Dunaújváros 
Közbiztonságáért” díj alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének 24/2012. (V.18.) rendelete)  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
27/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete                                               4978. oldal 
a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megál-
lapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről  
(hatályba lép:  a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2019. ja-
nuár 1-jén. A 6. § 2019. március 1-jén lép hatályba. Hatályát 
veszti Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 
személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
37/2005. (IX.16.) önkormányzati rendelete. 2019. február 28. 
napján hatályát veszti a rendelet 5. §-a. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete                                                  4981. oldal 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi  
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
(hatályba lép: 2019. február 16-ától, rendelkezéseit 2019. ja-
nuár 1-jétől kell alkalmazni.) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
9/2019. (II.15.) rendelete                                                                         5070. oldal 
az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, va-
lamint a lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről 
(hatályba lép: 2019. március 1-jétől, hatályát veszti a 
18/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
10/2019. (II.15.) rendelete                                                                         5075. oldal 
a családi események engedélyezésének szabályairól, valamint 
lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről  
(hatályba lép: 2019. március 1-től, hatályát veszti az 1/2018. 
(I.26.) önkormányzati rendelet) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
13/2019. (III.22.) rendelete                                                                         5078. oldal 
a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá  
nyilvánításáról 
(hatályba lép: 2019. március 23-tól) 



 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
16/2019. (V.31.) rendelete                                                                      5079. oldal 
a 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 
5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról 
(hatályba lép: 2019. június 1-jén) 


