
  
  

            MESTO KOMÁRNO/KOMÁROM VÁROS               
                     Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno/ 

                    Klapka György tér 1, 945 01 Komárom 
 
 
 

1 

 

 Előírások áttekintése 
 

a Tt. 211/2000 számú törvény 5. § 1. bekezdés e) pontja alapján – törvény az információkhoz való 

szabad hozzáférésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről (törvény az 

információszabadságról)  

 
Komárom város és szervei eljárását és döntéshozatalát, valamint a fizikai és jogi személyek 

várossal szembeni jogait és kötelességeit a következő jogi előírások szabályozzák: 

 
Jogi előírások 

A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 
Tt. 369/1990 sz. törvény a községi önkormányzatokról és későbbi módosításai 
Tt. 138/1991. sz. törvény a községi vagyongazdálkodásról és későbbi módosításai 
Tt. 71/1967 sz. törvény a közigazgatási eljárásról és későbbi módosításai 
Tt. 552/2003 sz. törvény a közérdekű munkavégzésről és későbbi módosításai 
Tt. 553/2003 sz. törvény a közérdekű munkát végzők jutalmazásáról és későbbi módosításai 
Tt. 523/2004 sz. törvény a közigazgatás költségvetési szabályairól és későbbi módosításai és 
kiegészítései 
Tt. 583/2004 sz. törvény a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól, valamint egyes 
törvények módosításáról és kiegészítéséről 
Tt. 357/2015 sz. törvény a pénzügyi ellenőrzésről és könyvvizsgálatról, valamint egyes törvények 
módosításáról és kiegészítéséről 
Tt. 582/2004 sz. törvény a helyi adókról, valamint a háztartási hulladék és az építési törmelék helyi 
illetékéről és későbbi módosításai 
Tt. 563/2009 sz. törvény az adókezelésről (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és 
kiegészítéséről 
Tt. 596/2003 sz. törvény az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, 
valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 
Tt. 245/2008 sz. törvény a közoktatásról és köznevelésről, valamint egyes törvények 
módosításáról és kiegészítéséről 
Tt. 40/1964 sz. törvény – Polgári Törvénykönyv és későbbi módosításai 
Tt. 253/1998 sz. törvény a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási helyének 
bejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosságának nyilvántartásáról és későbbi módosításai 
Tt. 182/1993 sz. törvény a lakások és nem lakáscélú ingatlanok tulajdonjogáról és későbbi 
módosításai 
Tt. 189/1992 sz. törvény a lakáscélú ingatlanok bérlésével kapcsolatos szabályozásokról és 
későbbi módosításai 
Tt. 233/1995 sz. törvény a bírósági végrehajtókról és végrehajtói tevékenységről (végrehajtási 
rendtartás), valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 
Tt. 417/2013 sz. törvény az anyagi szükséghelyzetben élők segélyezéséről, valamint egyes 
törvények módosításáról és kiegészítéséről 
Tt. 601/2003 sz. törvény a létminimumról, valamint egyes törvények módosításáról és 
kiegészítéséről 
Tt. 448/2008 sz. törvény a szociális szolgáltatásokról és a Tt. 455/1991. számú, a 
kisvállalkozásokról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről 
Tt. 145/1995 sz. törvény a közigazgatási illetékekről 
Tt. 50/1976 sz. törvény a területrendezésről és az építési rendtartásról (építési törvény) és későbbi 
módosításai 
Tt. 543/2002 sz. törvény a természetvédelemről és későbbi módosításai 
Tt. 401/1998 sz. törvény a légszennyezéssel kapcsolatos illetékekről és későbbi módosításai 
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Tt. 478/2002 sz. törvény a légkör védelméről, mely kiegészíti a légszennyezési illetékről szóló Tt. 
401/1998 sz. törvényt és későbbi módosításait 
Tt. 364/2004 sz. törvény a vizekről és a szabálysértésekről szóló 372/1990 sz. törvény (vízügyi 
törvény) későbbi módosításai 
Tt. 282/2002 sz. törvény, mely a kutyatartás egyes feltételeit szabályozza és későbbi módosításai 
Tt. 564/1991 sz. törvény a községi rendőrségről és későbbi módosításai  
Tt. 83/1990 sz. törvény a polgárok egyesülési jogáról és későbbi módosításai 
Tt. 84/1990 sz. törvény a gyülekezési jogról 
Tt. 85/1990 sz. törvény a petíciós jogról 
Tt. 180/ 2014 sz. törvény a választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények 
módosításáról és kiegészítéséről 
Tt. 372/1990 sz. törvény a szabálysértésekről és későbbi módosításai 
Tt. 9/2010 sz. törvény a panasztételről és későbbi módosításai 
Tt. 135/1961 sz. törvény a közutakról és későbbi módosításai 
Tt. 56/2012 sz. törvény a közúti közlekedésről és későbbi módosításai 
Tt. 215/2004 sz. törvény a titkos adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és 
kiegészítéséről 
Tt. 122/2013 sz. törvény a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról 
és kiegészítéséről 
Tt. 171/2005 sz. törvény a hazárdjátékokról, valamint egyes törvények módosításáról és 
kiegészítéséről a későbbi jogszabályok szerint 
Tt. 178/1998 sz. törvény a piaci helyeken történő árusítás és szolgáltatásnyújtás feltételeiről, 
valamint a kisvállalkozásokról szóló Tt. 455/1991 sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről 
Tt. 160/2015 sz. törvény a polgári perrendtartásról 
Tt. 161/2015 sz. törvény a polgári peren kívüli rendről 
Tt. 162/2015 sz. törvény a közigazgatási bírósági rendtartásról 
 

Komárom Város Statútuma 

Általános érvényű városi rendeletek: 

 2/1991 sz. ÁÉR a Komáromi Városi Rendőrségről 

 3/2003 sz. ÁÉR a Komárom vagyonával való gazdálkodás alapelveiről a 29/2003 sz. ÁÉR, 
a 21/2008 sz. ÁÉR és a 13/2009 sz. ÁÉR értelmében 

 11/2003 sz. ÁÉR a városmelléki Apáli rekreációs terület védelméről a 11/2008 sz. ÁÉR 
értelmében 

 13/2003 sz. ÁÉR a plakátok ragasztásáról és a természetes és nem engedélyezett 
feliratokról Komárom Város területén a 24/2008 sz. ÁÉR értelmében 

 18/2003 sz. ÁÉR a Komárom Város tulajdonában lévő lakások eladásáról a 12/2008 sz. 
ÁÉR és 17/2009 sz. ÁÉR értelmében 

 21/2003 sz. ÁÉR a nem fizetők kezelése a városi lakásokban a 8/2005 sz., a 16/2007 sz., 
és a 14/2008 sz ÁÉR értelmében 

 13/2004 sz. ÁÉR az iskolák és iskolai létesítmények nem lakásjellegű tereinek bérleti díja 
meghatározásának alapelveiről a 16/2008 sz. ÁÉR értelmében 

 4/2005 sz. ÁÉR Komárom Város sétálóövezetének közlekedési rendjéről a 11/2007 sz. 
ÁÉR értelmében 

 3/2006 sz. ÁÉR, amely meghatározza az Anglia gyerekpark működési rendjét az 1/2008 sz. 
ÁÉR értelmében 

 8/2007 sz. ÁÉR ösztöndíj nyújtásáról Komárom Város célirányos alapjából tehetségek 
támogatására a 19/2008 sz. ÁÉR és a 11/2012 sz. ÁÉR értelmében 

 14/2007 sz. ÁÉR, amely kihirdeti az „Erzsébet sziget – Komárom zóna területrendezési 
tervének kötelező részét“ 

 7/2008 sz. ÁÉR az óvodákban és napközikben elhelyezett gyerekek után fizetendő 
hozzájárulás mértékéről, a Művészeti Alapiskolát érintő hozzájárulás mértékéről, valamint a 
Szabadidőközpont és a városi iskolai étkezdék költségeinek részleges térítéséről a 8/2008 
sz., a 20/2008 sz., a 6/2009 sz., a 11/2009 sz., az 5/2010 sz., az 5/2011 sz., a 8/2011 sz., a 
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6/2012 sz., a 12/2012 sz., a 4/2013 sz., az 5/2014 sz. és 15/2015 sz. ÁÉR értelmében 

 31/2008 sz. ÁÉR a gyerekek kötelező iskolai beíratásáról és az alapiskolákra vonatkozó 
körzetekről Komárom Városában a 7/2009 sz., a 19/2009 sz., az 1/2001 sz. és a 10/2013 
sz. ÁÉR értelmében 

 1/2009 sz ÁÉR pénzügyi hozzájárulás nyújtása a gyerekek szociális jogainak védelmére és 
a szociális kurátorokra 

 12/2009 sz. ÁÉR Komárom Város utcaneveinek meghatározásáról 

 6/2011 sz. ÁÉR Komárom Város tulajdonában lévő lakások bérléséről a 10/2015 sz. ÁÉR 
értelmében 

 2/2012 sz. ÁÉR pénzügyi támogatások és adományok nyújtásáról Komárom Város 
célirányos alapjából sportra és testnevelésre 

 8/2012 sz. ÁÉR a taxiszolgáltatások szabályozásáról Komárom Város területén a 7/2013 sz. 
és a 12/2017 sz. ÁÉR értelmében 

 9/2012 sz. ÁÉR árvízvédelmi és mentési terv kidolgozásának kötelezettségéről 

 13/2012 sz. ÁÉR pénzügyi támogatások nyújtásáról Komárom város költségvetéséből 
kultúrára és művészeti tevékenységre 

 14/2012 sz ÁÉR az üzletek nyitvatartásának és a szolgáltatások működési idejének 
szabályairól 

 16/2012 sz. ÁÉR a helyi ingatlanadóról 

 17/2012 sz. ÁÉR a helyi ebadóról, a közterületek használatáért, szállásadásért, árusító 
automatákért, játékgépekért, a történelmi városrészbe gépjárművel behajtásért és 
tartózkodásért fizetendő helyi adókról a 6/2014 sz., a 21/2015 sz. és a 13/2017 sz. ÁÉR 
értelmében. 

 4/2014 sz. ÁÉR Komárom Város piaci helyein történő árusítás és szolgáltatás nyújtás 
feltételeiről 

 7/2014 sz, ÁÉR a háztartási hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről a 29/2015 sz. 
ÁÉR értelmében 

 2/2015 sz. ÁÉR a vízellátás és a szennyvízelvezetés alternatív módjáról és pöcegödrök 
tartalmának ártalmatlanításáról 

 9/2015 sz. ÁÉR az ebtartás feltételeiről 

 11/2015 sz. ÁÉR pénzügyi támogatás odaítéléséről Komárom Város költségvetéséből 
kulturális és szellemi értékek létrehozására, fejlesztésére, felújítására és bemutatására a 
turizmus fejlesztése céljából Komárom város területén a 7/2016 sz. ÁÉR értelmében 

 12/2015 sz. ÁÉR pénzügyi támogatás odaítéléséről Komárom Város költségvetéséből az 
életkörnyezet védelmére és a lakosság egészségének védelmére Komárom város területén 

 13/2015 sz. ÁÉR pénzügyi támogatás nyújtásáról Komárom Város költségvetéséből 
szociális és egészségyi célokra a 6/2017 sz. ÁÉR értelmében 

 14/2015 sz. ÁÉR Komárom Város piaci helyein történő árusítás és szolgáltatás nyújtás 
feltételeiről az 1/2017 sz. ÁÉR értelmében 

 17/2015 sz. ÁÉR, amely kihirdeti a Piaci rendet az alkalmi piacokra Komárom városban a 
2/2017 sz. ÁÉR értelmében. 

 18/2015 sz. ÁÉR, amely kihirdeti a Piaci rendet az alkalmi piacokra a komáromi Városi 
Művelődési Központ tereiben.  

 19/2015 sz. ÁÉR, amely kihirdeti a Piaci rendet a városi piacokra, melyek a Comorra Servis 
kezelésében vannak a 3/2017 sz. ÁÉR értemében 

 22/2015 sz. ÁÉR, amely kihirdeti a Piaci rendet a Vasút utcai piac számára 

 27/2015 sz. ÁÉR a választási plakát elhelyezésre kijelölt helyekről a 10/2017 sz. ÁÉR 
értelmében 

 28/2015 sz. ÁÉR, amely kiegészíti a 12/2015 sz. ÁÉR-t a pénzügyi támogatás odaítéléséről 
Komárom Város költségvetéséből az életkörnyezet védelmére és a lakosság 
egészségének védelmére Komárom város területén 

 29/2015 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 7/2014 sz, ÁÉR-t a háztartási hulladék 
és építési törmelék helyi illetékéről 

 2/2016 sz. ÁÉR a városi alapiskolák iskolai körzeteinek meghatározásáról és a kötelező 
iskolai beiratkozás helyéről és időpontjáról Komárom város alapiskoláiban 
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 7/2016 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a  11/2015 sz. ÁÉR-t a pénzügyi támogatás 
odaítéléséről Komárom Város költségvetéséből kulturális és szellemi értékek létrehozására, 
fejlesztésére, felújítására és bemutatására a turizmus fejlesztése céljából  

 8/2016 sz. ÁÉR, amely jóváhagyja Őrsújfalu, Kava, Cserhát és Gadóc városrészek 
temetkezési helyeinek Működési rendjét 

 9/2016 sz. ÁÉR a háztartási hulladék és építési törmelék kezeléséről 

 12/2016 sz. ÁÉR pénzügyi támogatás odaítéléséről Komárom Város költségvetéséből 
kulturális és szellemi értékek létrehozására, fejlesztésére, felújítására és bemutatására a 
turizmus fejlesztése céljából komárom város területén 

 1/2017 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 14/2015 sz. ÁÉR-t a Komárom Város piaci 
helyein történő árusítás és szolgáltatás nyújtás feltételeiről 

 2/2017 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 17/2015 sz. ÁÉR-t, amely kihirdeti a Piaci 
rendet a város által szervezett alkalmi piacokra Komárom városban 

 3/2017 sz. ÁÉR, amely módosítja a 19/2015 sz. ÁÉR-t, amely kihirdeti a Piaci rendet a 
városi piacokra, melyek a Comorra Servis kezelésében vannak 

 5/2017 sz. ÁÉR a szociális szolgáltatások nyújtásának közelebbi feltételeiről és a 
szolgáltatások térítéséről az Ispotály utcai idősotthonban  

 6/2017 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 13/2015 sz. ÁÉR-t a pénzügyi 
támogatások odaítéléséről Komárom Város költségvetéséből szociális és egészségügyi 
célokra  

 7/2017 sz. ÁÉR anyagi szükséghelyzetben lévők egyszeri juttatásáról, valamint rendkívüli 
segély kiutalásáról a krízisbeavatkozási alapból 

 8/2017 sz. ÁÉR a Komárom Város által nyújtott szociális szolgáltatásokról 

 9/2017 sz. ÁÉR kisebb légszennyező forrás üzemeltetőjének díjáról 

 10/2017 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 27/2015 sz. ÁÉR-t a választási plakátok 
elhelyezéséről 

 11/2017 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 12/2015 sz. ÁÉR-t a pénzügyi támogatás 
odaítéléséről Komárom Város költségvetéséből az életkörnyezet védelmére és a lakosság 
egészségének védelmére a város területén a 28/2015 sz. ÁÉR értelmében 

 12/2017 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 8/2012 sz. ÁÉR-t a taxiszolgáltatások 
szabályozásáról Komárom Város területén a 7/2013 sz. ÁÉR értelmében 

 13/2017 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 17/2012 sz. ÁÉR-t a helyi ebadóról, a 
közterületek használatáért, szállásadásért, árusító automatákért, játékgépekért, a 
történelmi városrészbe gépjárművel behajtásért és tartózkodásért fizetendő helyi adókról a 
16/2015 sz. ÁÉR és a 21/2015 sz. ÁÉR értelmében, mely módosítja és kiegészíti a 17/2012 
sz. ÁÉR-t. 

 14/2017 sz. ÁÉR a háztartási hulladék és építési törmelék helyi illetékéről Komárom Város 
területén 

 1/2018 sz. ÁÉR, amely meghatározza a működésre és bérekre nyújtott támogatás 
nagyságát a Művészeti Alapiskola tanulójára, óvodába járó gyermekre és iskolai 
létesítményt látogató gyermekre a 2018-as naptári évben 

 2/2018 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 8/2007 sz. ÁÉR-t az ösztöndíj nyújtásáról 
Komárom Város célirányos alapjából tehetségek támogatására a 19/2008 sz. ÁÉR és a 
11/2012 sz. ÁÉR értelmében 

 3/2018 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 9/2016 sz. ÁÉR-t a háztartási hulladék és 
építési törmelék kezeléséről 

 4/2018 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 27/2015 sz. ÁÉR-t a választási plakátok 
elhelyezéséről a 10/2017 sz. ÁÉR értelmében 

 5/2018 sz. ÁÉR (2018.09.20.), amely kihirdeti Komárom Város területrendezési tervének 
kötelező részét 

 6/2018 sz. ÁÉR az elektronikus szolgáltatásokról 

 7/2018 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti az 5/2017 sz. ÁÉR-t a szociális 
szolgáltatások nyújtásának közelebbi feltételeiről és a szolgáltatások térítéséről az Ispotály 
utcai idősotthonban  

 1/2019 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 7/2008 sz. ÁÉR-t az óvodákban és 
napközikben elhelyezett gyerekek után fizetendő hozzájárulás mértékéről, a Művészeti 
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Alapiskolát érintő hozzájárulás mértékéről, valamint a Szabadidőközpont és a városi iskolai 
étkezdék költségeinek részleges térítéséről a 8/2008 sz., a 20/2008 sz., a 6/2009 sz., a 
11/2009 sz., az 5/2010 sz., az 5/2011 sz., a 8/2011 sz., a 6/2012 sz., a 12/2012 sz., a 
4/2013 sz. és az 5/2014 sz. ÁÉR értelmében 

 2/2019 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 12/2015 sz. ÁÉR-t a pénzügyi támogatás 
odaítéléséről Komárom Város költségvetéséből az életkörnyezet védelmére és a lakosság 
egészségének védelmére Komárom város területén a 28/2015 sz. ÁÉR és a 11/2017 sz. 
ÁÉR értelmében 

 3/2019 sz. ÁÉR a pénzügyi hozzájárulás nyújtásáról a gyerekek szociális jogainak 
védelmére és a szociális kurátorokra 

 4/2019 sz. ÁÉR, amely kiegészíti és módosítja a 8/2017 sz. ÁÉR-t a város által nyújtott 
szociális szolgáltatásokról  

 5/2019 sz. ÁÉR, amely meghatározza a működésre és bérekre nyújtott támogatás 
nagyságát a Művészeti Alapiskola tanulójára, óvodába járó gyermekre és iskolai 
létesítményt látogató gyermekre a 2019-es naptári évben 

 6/2019 sz. ÁÉR, amely kiegészíti és módosítja az 5/2017 sz. ÁÉR-t a szociális 
szolgáltatások nyújtásának közelebbi feltételeiről és a szolgáltatások térítéséről az Ispotály 
utcai idősotthonban a 7/2018 sz. ÁÉR értelmében 

 7/2019 sz. ÁÉR,  amely módosítja és kiegészíti a 7/2008 sz. ÁÉR-t az óvodákban és 
napközikben elhelyezett gyerekek után fizetendő hozzájárulás mértékéről, a Művészeti 
Alapiskolát érintő hozzájárulás mértékéről, valamint a Szabadidőközpont és a városi iskolai 
étkezdék költségeinek részleges térítéséről a 8/2008 sz., a 20/2008 sz., a 6/2009 sz., a 
11/2009 sz., az 5/2010 sz., az 5/2011 sz., a 8/2011 sz., a 6/2012 sz., a 12/2012 sz., a 
4/2013 sz., az 5/2014 sz., a 15/2015. sz és az 1/2019 sz. ÁÉR értelmében 

 8/2019 sz. ÁÉR,  amely módosítja és kiegészíti a 7/2008 sz. ÁÉR-t az óvodákban és 
napközikben elhelyezett gyerekek után fizetendő hozzájárulás mértékéről, a Művészeti 
Alapiskolát érintő hozzájárulás mértékéről, valamint a Szabadidőközpont és a városi iskolai 
étkezdék költségeinek részleges térítéséről a 8/2008 sz., a 20/2008 sz., a 6/2009 sz., a 
11/2009 sz., az 5/2010 sz., az 5/2011 sz., a 8/2011 sz., a 6/2012 sz., a 12/2012 sz., a 
4/2013 sz., az 5/2014 sz., a 15/2015. sz és az 1/2019 sz. ÁÉR értelmében 

 9/2019 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 17/2012 sz. ÁÉR-t a helyi ebadóról, a 
közterületek használatáért, szállásadásért, árusító automatákért, játékgépekért, a 
történelmi városrészbe gépjárművel behajtásért és tartózkodásért fizetendő helyi adókról a 
16/2015 sz. ÁÉR értelmében. 

 10/2019 sz. ÁÉR az üzletekben történő árusítás idejének és a szolgáltatások működési 
idejének szabályairól 

 11/2019 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti az 5/2018 sz. ÁÉR-t, amely kihirdeti 
Komárom Város területrendezési tervének kötelező részét 

 12/2019 sz. ÁÉR, amely módosítja és kiegészíti a 7/2008 sz. ÁÉR-t az óvodákban és 
napközikben elhelyezett gyerekek után fizetendő hozzájárulás mértékéről, a Művészeti 
Alapiskolát érintő hozzájárulás mértékéről, valamint a Szabadidőközpont és a városi iskolai 
étkezdék költségeinek részleges térítéséről  

 13/2019 sz. ÁÉR, mely módosítja és kiegészíti a 7/2017 sz. Komárom város által nyújtott 
egyszeri segélyek, különleges segélyek és válság elhárítási alapból való támogatás 
nyújtását szabályzó ÁÉR elfogadására 

 14/2019 sz. Komárom város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályzó ÁÉR a 
4/2019 rendelet értelmében 

 Komárom Város 15/2019 sz. ÁÉR-e a helyi ingatlanadó meghatározására 

 Komárom város 16/2019 ÁÉR-je a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetéke 

 Komárom Város 1/2020 sz. ÁÉR-e, amely a 3/2018-as ÁÉR-el módosított 9/2016 sz. ÁÉR 
a kommunális hulladék és az apró építkezési törmelék kezeléséről szóló rendeletet egészíti 
ki, illetve módosítja 

 Komárom Város 2/2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja és kiegészíti a 10/2019 sz. az üzletek 
és szolgáltatások nyitvatartási idejéről szóló ÁÉR-t 

 Komárom Város 3/2020 sz. ÁÉR-e, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy 
növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső 
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dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2020-es évben 

 Komárom Város 4/2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja és kiegészíti a 13/2012 sz. ÁÉR-t   

 Komárom Város 5/2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja és kiegészíti a 8/2016 sz. ÁÉR-t 

 Komárom város 6/2020 sz. ÁÉR-e, amely módosítja a 3/2020-as sz. ÁÉR-t, amely 
meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az 
iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a 
bérekre a 2020-as évben 

 Komárom Város 7/2020 számú általános érvényű rendelete a gépjárművek ideiglenes 
parkolásáról 

 Komárom város 8/2020-as sz. ÁÉR a gépjárművel a történelmi városrészbe történő 
behajtásáért és ott-tartózkodásáért járó adóról     

 Komárom Város 9/2020 sz. ÁÉR, amely módosítja helyi kutyaadóról, a közterület 
használati adóról, a szálláshelyadóról, az árukiadó automata, a játékautomata-adóról, a 
gépjárművel történelmi városrészbe történő behajtásáért és ott-tartózkodásáért járó adóról 
szóló 17/2012 számú ÁÉR-ét 

 Komárom Város 10/2020 sz. ÁÉR, Komárom város célalapjából megítélt ösztöndíjakra a 
tehetségek támogatására 

 Komárom Város 11/2020 sz. ÁÉR, amely módosítja Komárom Város 8/2017 számú 
Komárom Város által nyújtott szociális szolgáltatásokról szóló ÁÉR-ét 

 Komárom Város 1/2021 sz. ÁÉR-e, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy 
növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső 
dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2021-es évben 

 Komárom Város 2/2021 sz.  ÁÉR-e, amely a 7/2020 sz. a gépjárművek ideiglenes 
parkolásáról szóló ÁÉR-t változtatja 

 Komárom Város 3/2021 sz. ÁÉR-e, amely a a gépjárművel a történelmi városrészbe 
történő behajtásáért és ott-tartózkodásáért járó adóról szóló 8/2020 sz. ÁÉR-t változtatja 
 

 
Szabályok és Alapelvek: 
- Panaszok bejelentésének, nyilvántartásának, intézésének és az intézés ellenőrzésének alapelvei  
- Kereskedelmi versenytárgyalás szabályainak alapelvei Komárom város tulajdonában lévő ingó és 
ingatlan vagyon bérlése és a vagyon átruházása kapcsán 
- A központi erőd Komárom város tulajdonában lévő objektumainak bérlésére vonatkozó szabályok 
alapelvei 
- Komárom város sikeres sportolói díjazásának alapelvei 
- Komárom város pénzügyi eszközei kezelésének alapelvei 
- Beépített telek tulajdonjogának átruházásáról szóló alapelvek abban az esetben, ha a telek 
vásárlójának tulajdonában van a telken található épület, beleértve a szomszédos telket, amely 
elhelyezkedésével és használhatóságával elválaszthatatlan egységet képez az építménnyel 
- Petíciók benyújtásának, nyilvántartásának, intézésének és az intézés ellenőrzésének alapelvei 
- Komárom város díszpolgári címének adományozásáról szóló alapelvek 
- Alapelvek nyári teraszok létesítéséről és működéséről Komárom város területén 
- A városi képviselő-testület képviselőinek jutalmazásáról szóló alapelvek 
- Komárom város tűzvédelmi előírásai 
- A Vág melletti skateboard pálya használatának szabályai 
- A multifunkciós sportpályák használatának szabályai 


