
 SZÁM CÍM 

1.  9/1999.(VII.1.) Mogyoród község jelképeinek megállapításáról, használatának rendjéről 

2.  1/2002. (II. 8.) A helyi közművelődés feladatairól és a közművelődési tevékenység támogatásáról 

3.  10/2002. (V.7.) A "Mogyoród" név felvételéről és használatáról 

4.  20/2003. (X.15.) A prostitúció helyi kezeléséről 

5.  6/2004. (II.17.) Az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról 

6.  30/2004. 

(XII.13.) A Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról 

7.  8/2005. (III.31.) A háziorvosi körzetek meghatározásáról 

8.  22/2007. (XII.3.) Az utca név- és házszámtáblákról, valamint házszámváltoztatásról 

9.  10/2009. (IV.1.) A védőnői körzetekről 

10.  6/2011. (III.1.) Környezetvédelmi Alapról 

11.  9/2011. (III.1.) A " Tiszta udvar, rendes ház" cím alapításáról 

12.  16/2011. (V.4.) A talajterhelési díjról 

13.  31/2011. 

(XII.13.) 
A vendéglátó egységek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

14.  
8/2012. (IV.3.) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségyügyi 

juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról  

15.  21/2012.(VII.02.)  az önkormányzat vagyonáról 

16.  2/2013. (II.28.) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

17.  10/2013. (IV.25.) a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

18.  13/2013. (V.30.) a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos a partnerségi egyeztetés szabályairól 

19.  23/2013. (X.31.) a közterületek használatáról 

20.  25/2013. 

(XII.02.) a helyi adókról 

21.  27/2013. 

(XII.19.) 

a Hungaroringen megrendezésre kerülő alkalmi rendezvények idején jelentkező szolgáltatási és gazdasági 

tevékenységekről 

22.  31/2013. 

(XII.19.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  



23.  4/2014 (II.27.) az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről 

24.  11/2014. (IV.30.) A 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

25.  15/2014. (VI.27.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 

26.  26/2014. (XI.26.) az önkormányzati képviselő és a képviselő-testület bizottsága tagjának juttatásáról 

27.  3/2015. (II.26.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

28.  20/2015. (VI.25.) Intézményi étkezési térítési díjakról 

29.  23/2015. 

(VII.30.) 

az anyakönyvi események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértékéről 

30.  32/2015. (XI.26.) a köztemetőről 

31.  4/2016. (II.25.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

32.  10/2016 (IV.01.) az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről 

33.  3/2017. (II.23.) a Mogyoródi-patak helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról 

34.  4/2017. (II.23.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

35.  6/2017. (III.30.) a helyi népszavazás kezdeményezéséről 

36.  16/2017. (IX.18.) Mogyoród Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról  

37.  25/2017. 

(XII.20.) 
az Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról 

38.  26/2017. 

(XII.28.) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL 

39.  3/2018. (I.31.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 

40.  7/2018. (III.1.)  Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

41.  8/2018. (III.29.) a helyi gyermekvédelmi ellátásokról 

42.  11/2018. (V.30.) a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 

43.  19/2018. (XI.6.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

44.  1/2019. (I.24.) a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 

45.  4/2019. (I.30.) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről 

46.  6/2019. (II.28.) Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

47.  9/2019. (V.31.) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 



48.  19/2019. (X.24.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

49.  2/2020. (II.28.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

50.  3/2021. (I.26.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

51.  11/2021. (V.31.) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 

52.  20/2021.(XI.30.) a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalban elrendelhető igazgatási szünetről 

53.  2/2022.(III.1.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

54.  4/2022.(III.1.) a bölcsődei ellátásról 

55.  6/2022.(III.31.) a helyi társadalmi és civil szervezetek támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról 

56.  8/2022.(V.9.) változtatási tilalom elrendeléséről  

57.  11/2022.(V.30.) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról 
 


