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• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

• egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról 

szóló 1991. évi XXXIII. törvény 

• az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  

• a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

• a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény     

• a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 

törvény   

• a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

• a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

• a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

• a vízgazdálkodásról szóló 1997. évi LVII. törvény 

• a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  

• a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény  

• a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

• 7/1996. (VII.9.) MKM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

végrehajtásáról 

•  a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 

végrehajtására kiadott 21/1997. (III.12.) FM-HM rendelet 

• a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes 

igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes 

rendelet 

• a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. 

(XII.9.) FVM rendelet 

• a telekalakításról szóló 85/2000 (XI. 8.) FVM rendelet 

• az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes 

szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet  

• az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 

44/2006. (VI.13.) FVM rendelet  

• az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 

109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 
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• Székesfehérvár Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 32/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 

• az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII. 

12.) önkormányzati rendelet 

• A pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások 

biztosításának szabályairól szóló 10/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 


