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Tisztelt Képviselők! 

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. 

(XII.24.) Korm. rendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat is, a 

költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal féléves költségvetési beszámolót 

kötelesek készíteni. Az államháztartás szervezetei a féléves beszámolót e rendelet mellékleteiben 

meghatározott formában és tartalommal készítik el, melyet az elkésztést követő nyolc 

munkanapon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.  

A polgármester köteles az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatni a 

képviselő-testületet, minden év szeptember 15. napjáig. 

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a költségvetés előirányzatainak időarányos alakulását, a 

tartalékok felhasználását, az esetlegesen jelentkező hiány vagy többlet összegének alakulását, 

valamint az önkormányzat elfogadott költségvetésének teljesülését. 

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és 

ugyanennyi kiadással fogadta el. 

Általános bevezetésként először szólnék a félév folyamán felmerülő gondokról és megoldott 

feladatokról: 

 Az önkormányzat elsődlegesen szem előtt tartotta az alapfeladatok finanszírozását, az 
iskola, óvoda, körjegyzőség fenntartását, a védőnői szolgálat működtetését, valamint a 
közutak, járdák, parkok, temetők fenntartását, közvilágítás üzemeltetését, szociális 
feladatok ellátását. 

 Az önkormányzat többlet feladatként vállalta már évek óta a révátkelés működtetését. A 
fenntartásra, üzemeltetésre 721 ezer forint önerőt terveztünk be. Ez évben is benyújtásra 
került a révüzemeltetésre vonatkozó pályázat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, az 
üzemeltetésre 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk.    

 Az önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a működési kiadások és bevételek, valamint 
felhalmozási kiadások és bevétel egyensúlyára, így a 2010. évi költségvetés működési hitel 
(2.753 ezer forint) beállításával készült el. 

 A jelentkező hiányra az önkormányzat megpróbált megoldást keresni. Elsődlegesen 
próbálkozott az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásával, azonban ebben az évben sem sikerült 
benyújtani, mivel a 2009. évben fejlesztési pénzeszközök kerültek felhasználásra a 
működési feladatok megoldására. A Működésképtelen önkormányzatok egyéb 
támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtásra került, azonban az I. fordulóban 
forráshiányra hivatkozva elutasították. Ugyanakkor a Belügyminisztérium tájékoztatása 
alapján a kérelmünket az elbírálások II. ütemében is figyelembe fogják venni, ezért 2010. 
szeptember 10-ig nem kell újabb támogatási igényt benyújtanunk. 

 A likviditás megőrzéséhez, illetve a vállalt kötelezettségek megtartásához ez évben is 
folyószámla hitel felvételére kényszerült az önkormányzat. 2010. június 21-én további 1 
évre 1.500 ezer forintos keretösszeg áll az önkormányzat rendelkezésére, melyből az I. 
félév lezárásakor nem vett igénybe az önkormányzat pénzeszközt.  

 Faluház pince helyiségének felújítása, 2009. évi vis maior pénzeszköz (270 ezer forint) 
felhasználása, és elszámolása.  
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 A 2009. évben a faluház fűtési rendszerének felújításához felvett fejlesztési hitel 
(3.563.531,- Ft) törlesztése megkezdődött. A hitelt 10 év alatt kell visszafizetnie az 
önkormányzatnak, negyedéves ütemezésben. 

 A közművelődési könyvtárhoz a Győri Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatás 
felhasználása még nem kezdődött el, hiszen csupán a havonta jelentkező áramdíj, 
telefondíj, fűtési költség került elszámolásra. Ebből kerül kifizetésre a beszerzett újságok 
valamint a kábel televízió előfizetési díja. A kisértékű tárgyieszközök beszerzésére, 
valamint a karbantartási költségekre betervezett összegekből még nem került elköltésre 
semmi.  

 Az önkormányzat még 2009. év végén nyújtott be pályázatot a Szigetközi-Moson-Sík 
Leader Egyesületen keresztül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz az 
Aranykert tábor tetőszerkezetének felújítására. Sajnálatos módos, a sok egyeztetés és 
párbeszéd ellenére is elutasításra került. A kérelem elutasítására való indok elsődlegesen az 
volt, hogy az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell volna a 
létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal. A következő 
pályázat kiírása sajnos sokat kell várni, de annak ellenére valamilyen megoldást kell találni 
a tetőszerkezet legalább ideiglenes rendbetételére.  

 Sajnos az elmúlt évekhez hasonlóan ez évben sem sikerült még építési telket értékesítenie 
az önkormányzatnak. 

 Az önkormányzatnak ahhoz, hogy a feladatait el tudja látni, és hogy finanszírozási 
gondokkal ne legyenek ahhoz szorgalmazni kell a meglévő építési telkek értékesítését, 
ezen túlmenően még fel kell mérni az esetleges másfajta bevételi forrásokat is. Tehát az 
önkormányzat életében még mindig a nagyfokú takarékoskodást kell előtérbe helyezni.  

 

Tisztelt Képviselők! 

Az általános bevezető után szólnék külön-külön, miden egyes szakfeladaton jelentkező 

bevételekről és kiadásokról, illetve az egyes feladatok ellátása során felmerült gondokról, 

problémákról. A szakfeladatok megnevezése, illetve azok tartalma, illetve számuk az előző 

évekhez viszonyítva jelentősen megváltoztak. 

Komp és révközlekedés szakfeladaton került betervezésre a révhajó működtetésével 

kapcsolatosan felmerülő hajtő és kenőanyagok beszerzése, valamint a hajóval kapcsolatos egyéb 

fenntartási és karbantartási költségek. A révész béréből csak minimális összeg jelentkezik ezen a 

szakfeladaton, hiszen ez év júniusáig közcélú munkáskánt került alkalmazásra (az ilyen címszó 

alatt jelentkező bér nem ezen a szakfeladaton került könyvelésre). A révészt 2010. július 1. 

napjától 2010. december 31. napjáig munka törvénykönyve alapján foglalkoztatja az 

önkormányzat. Bérét és bérjellegű juttatásait, valamint a munkáltató által teljesítendő befizetési 

kötelezettségeket teljes mértékben elszámolhatjuk a pályázati pénzből. A révhajóhoz az I. 

félévben kormányművet és fenékszivattyút vásárolt az önkormányzat 31 ezer forint értékben, 

illetve 70 ezer forintot költött a hajótest lefestésére. A csónakmotor szervizelésére (jótállási 

megtartása érdekében) 64 ezer forintot fordított az önkormányzat.   

Közutak hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton a 625 ezer forintos 

előirányzatból (utak kátyúzása, járdák karbantartása) nem realizálódott semmi. Sajnos azt kell 

elmondanom, hogy 2010. évben ezekre a dolgokra nem tud költeni az önkormányzat, hiszen az 

ÖNHIKI-s pályázatot nem tudta benyújtani, illetve a Működésképtelen önkormányzatok egyéb 

támogatására vonatkozó kérelmét az önkormányzatnak 2010. július 28-án elutasították az I. 

ütemben. 
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Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton betervezett 500 ezer forintos 

bevételből ez évben nem realizálódik semmi. Ez azzal magyarázható, hogy a bérlő 2009. évben 

jelentő felújítást végzett az Aranykert Tábor vizes blokkjaiban. Az önkormányzathoz a bérlő által 

benyújtott számlák átvizsgálásra kerültek, mely alapján a 2010. évi bérleti díj összege kerül 

beszámításra (április 15. napjától október 15. napjáig összesen 600 ezer forint). Azonban 

figyelmeztettük a bérlőt, hogy a következő időszakban előzetes megbeszélés nélkül, a felújításra 

költött összegek beszámítására vonatkozó kérelmeket nem tudja elfogadni az önkormányzat. 

Zöldterület kezelése szakfeladaton   2010. évben csupán 135 ezer forint került betervezésre. 

Ennek magyarázat az, hogy a szakfeladaton csupán a parkfenntartással kapcsolatos dologi 

kiadások kerültek beállításra. Az önkormányzat a község zöld területeinek rendbetételét közcélú 

munkások alkalmazásával oldja meg. A kiadások teljesülése 21 %-os.  

Önkormányzati jogalkotás szakfeladat ez évben jelent meg az önkormányzati költségvetésben. 

Itt kell megtervezni és elszámolni a polgármester, alpolgármester valamint a képviselő-testület 

működésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket. A teljesülés az eredeti előirányzathoz 

viszonyítva 49 %-os.  

Országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek szakfeladaton került 

elszámolásra a tavasz folyamán megtartott választással kapcsolatos bevételek és kiadások. A 

feladat ellátását teljes mértékben finanszírozta az állam, vagyis mind a bevételek, mind a kiadások 

teljesülése 100 %-os. 

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton 

került megtervezésre és elszámolásra a Faluház pince helyiségének felújításával kapcsolatos 

kiadások. A felújítás 297 ezer forintba került, melyből 270 ezer forint a vis maior alaptól még 

2009. évben elnyert támogatás volt. Itt került megtervezésre a halászléfőző versennyel 

kapcsolatos kiadások, illetve az épület fenntartásával kapcsolatos költségek. A 2010. évi 

halászléfőző verseny összesen 755 ezer forintba került. Az épület fenntartásával kapcsolatos 

költségek teljesülése (tüzelő beszerzés, víz fogyasztás, telefondíjak, karbantartási költségek) 50 % 

körüliek. A villanyenergia felhasználás  %-os, mivel a 2009. évi fűtési rendszer kialakítása 

kiváltotta a villanykályhákat, így ebben az évben az önkormányzatot az éves elszámoláskor 

292.217,- Ft visszatérítés illette meg. Ebben az évben még egy kicsit kellett alakítani az új fűtési 

rendszeren, ennek bekerülési költsége 111 ezer forint volt. Ahhoz, hogy a következő években 

zavartalanul lebonyolításra kerülhessen a tüdőszűrés 24 ezer forintos bekötést kellett végeztetni az 

E-onnal. A véneki honlap működtetésére, valamint az ingatlankataszter nyilvántartás vezetéséért 

2010. I. félévben 42 ezer forintot fizettünk ki. A közösen fenntartott Vörösmarty Mihály 

Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola felújítási költségeinek átvállalásával kapcsolatos 

szerződés megkötéséért 10.500,- Ft-os számla került kifizetésre. Itt került lekönyvelésre a 2009. 

évvel kapcsolatosan felmerülő visszafizetési kötelezettségek (jogtalanul igénybe vett állami 

támogatások), összesen 72 ezer forint értékben. A folyószámla hitellel kapcsolatosan, valamint a 

fejlesztési hitellel kapcsolatos összességében 97 ezer forint került lekönyvelésre. 

A szakfeladaton betervezett 3.023 ezer forintos bevételből, csupán csak 160 ezer forint 

realizálódott, ennek jelentős részét a falunapi szponzori pénz, valamint … teszi ki. A 2.753 ezer 

forintos működési hitelt nem kellett felvennie az önkormányzatnak. 
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Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatása szakfeladatból Vének község 

esetében kettő is van, mivel 2010. évtől a hozzájárulásként fizetett kiadásokat külön ki kell 

mutatni. Így a Körjegyzőségi támogatással kapcsolatosan jelentkező kiadások ezen kerülnek 

elszámolásra. A 3.697 ezer forint betervezett összegből 569 ezer forint került átutalásra, az 

alacsony teljesülésnek magyarázata, hogy a 2009. év lezárása után 313 ezer forintos túlfizetése 

jelentkezett az önkormányzatnak ezen a területen. Tehát így összességében a teljesítés 882 ezer 

forint. 

Adók, illetékek kiszabása, beszedése szakfeladaton a költségvetés elfogadásakor 1.658 ezer 

forint került betervezésre. A szakfeladat tartalmi értelmezése az I. félév folyamán megváltozott, itt 

nem lehet betervezni és elszámolni az önkormányzata által kivetett adókat. Azok az 

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása szakfeladatra kerülnek át. Kiadás 

ezen a szakfeladaton nem került elkönyvelésre. 

Közvilágítás szakfeladaton a kiadások teljesülése 43 %-os. Itt kerül lekönyvelésre a 

közvilágítással kapcsolatban felmerülő áramdíjak, valamint a közvilágítási hálózat üzemeltetésével 

kapcsolatos kiadások. Erre vonatkozólag az önkormányzat szerződéssel rendelkezik az E.ON 

RT-vel. 

Város- és községgazdálkodás szakfeladaton a kiadások teljesülése csupán = %-os, a bevételek 

teljeülése pedig 5 %-os. Ennek magyarázata, hogy itt került betervezésre az Aranykert tábor 

tetőszerkezetének felújításával kapcsolatos kiadások és bevételek. Már a bevezetőben említésre 

került, hogy az önkormányzat pályázatát elutasították. Így a 7,5 milliós felújítási költség, valamint 

a 6,1 milliós támogatási bevétel nem fog teljesülni. Kiadásként itt került elszámolásra a gáz-

cseretelep üzemeltetésével kapcsolatos költségek 218 ezer forint, a szúnyoggyérítés kiadásai 61 

ezer forint, hó eltakarítás költségei 18 ezer forint, és az Aranykert tábor működésével 

kapcsolatosan felmerült költségek 323 ezer forint értékben. Bevételként jelenik meg a 

gázpalackok értékesítéséből 190 ezer forint, valamint az ifjúsági tábor üzemeltetési költségeinek 

továbbszámlázásából (189 ezer forint) származó pénzek.  

Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladaton 

eredeti előirányzatként csak az önkormányzatot megillető Szja és állami normatívák kerültek 

betervezésre. Azonban a szakfeladat tartalmának újra értelmezése alapján itt kell megtervezni és 

elszámolni az önkormányzat által kivetett és beszedett adóbevételeket is.  Itt jelenik meg a 

központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások; 

átengedett személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot megillető, a működésével 

kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben 

meghatározott támogatások; ezeket havi részletekben, az adott hónapban esedékes jogcímek 

figyelembevételével folyósítja a területileg illetékes Magyar Államkincstár. A személyi 

jövedelemadó, valamint a normatív állami támogatások teljesülése szinte 50 %-os.  A 

központosított előirányzatként kapta meg az önkormányzat a nyári gyermekétkeztetéssel 

kapcsolatos támogatás. Itt a teljesülés 100 %-os.  

Az önkormányzat által kivetett adók teljesülése jónak mondható: 

 Kommunális adók esetében 273 ezer forint folyt be (teljesülés 48 %-os 

 Iparűzési adóból 242 ezer forint került lekönyvelésre, az eredeti előirányzathoz 

viszonyítva a teljesülés 72 %-os. A képviselő-testületet az év elején még úgy tájékoztattuk 
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ezzel az adónemmel kapcsolatosan, hogy 2010. II. félévében az APEH fogja átvenni az 

adóval kapcsolatos mindennemű feladatot (kivetés és beszedés). Az új kormány 

megalakulásával ez a törvény eltörlésre került, így az iparűzési adóval kapcsolatos 

feladatok továbbra is maradtak az önkormányzatoknál. 

 A gépjárműadóból származó bevételek 45 %-ra teljesültek, a befolyt adó nagysága 317 

ezer forint. 

 Idegenforgalmi adóbevételként 50 ezer forint került betervezésre, az I. félévben ebből 

bevétele nem realizálódott az önkormányzatnak.   

 Nem került betervezésre eredeti előirányzatként sem pótlék, sem bírság. Ennek ellenére az 

I. félévben 13 ezer forint került befizetésre.  

Finanszírozási műveletek szakfeladaton eredeti előirányzatként került megtervezésre az 

önkormányzati fejlesztési célú hitelének 2010. évre vonatkozó törlesztése, a teljesülés 50 %-os 

(193 ezer forint). Az itt megtervezett értékpapír visszaváltásával kapcsolatos bevétel nem itt került 

lekönyvelésre, mivel egyrészt az előző évről áthozott értékpapírt pénzmaradványként kell 

lekönyvelni. A 270 ezer forintos értékpapírból kellett finanszírozni még Faluház pince 

helyiségének felújítását. 

Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása szakfeladaton kerül könyvelésre a fogászati 

ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadások. Az ügyeleti ellátással kapcsolatosan az Egyesített Szociális 

Intézménnyel van szerződése az önkormányzatnak. A kiadások teljesülése 23 %-os.  

Óvodai nevelés, ellátás, Általános iskolai tanulók oktatása 1-4. és 5-8 évfolyamon 

szakfeladatokon (ezek a szakfeladatok ebben az évben jelentkeznek először) jelenik meg az 

óvodához és iskolához kapcsolódó hozzájárulások. Az I. félévben a működési kiadásokhoz való 

hozzájárulás teljesülése 50 %-os. A fejlesztési kiadásokhoz való hozzájárulások még nem 

realizálódtak. Azonban el kell mondani, hogy az iskolában a betervezett fűtési rendszer felújítása 

befejeződött, az elszámolás teljes egészében az I. félévi beszámolóban megtörtént. Az iskola 

akadálymentesítésével kapcsolatos munkálatok jelenleg is folynak, a hozzájárulást majd az 

elszámoláskor kell megfizetni. A Nagybajcs Község Önkormányzatától átvállalt, tulajdoni hányad 

megszerzése mellett, hozzájárulás 2010. júliusában átutalásra került. 

Rendszeres szociális segély szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra rendelkezésre 

állási támogatás, valamint a rendszeres szociális segély. A betervezett 1.054 ezer forintból 374 

ezer forint került kifizetésre rendelkezésre állási támogatásként, melynek 80 %-át az államtól 

visszaigényelheti az önkormányzat. Rendszeres szociális segélyt az I. félévben nem fizettünk ki 

(erre vonatkozólag 90 %-os visszaigénylést alkalmazhatna az önkormányzat). A segélyek alacsony 

teljesülése azzal magyarázható, hogy sokan felvállalták az önkormányzat által felajánlott munkát, 

így ők közcélú munkásként kerültek foglalkoztatásra.  

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás szakfeladaton kerül lekönyvelésre a pénzben és 

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatások, mely a helyi szociális rendelet alapján 

kerülnek megállapításra.  

Átmeneti segély szakfeladaton került megtervezésre a pénzbeli átmeneti segélyek, a teljesülés 50 

%-os. Ezen a szakfeladaton került lekönyvelésre a faluban élő mozgáskorlátozott támogatása is. 

Ezt teljes mértékben vissza tudja igényelni az önkormányzat. 
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Temetési segély szakfeladatnak már a megnevezése is mutatja, hogy milyen elköltött 

pénzeszközök könyvelése kerülhet ide. A teljesülés az I. félévben 100 %-os az eredeti 

előirányzathoz viszonyítva.  

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szakfeladaton az egyéb rászorultság alapján az 

önkormányzat rendelete szerint megállapított támogatások kerülnek elszámolásra, ezek lehetnek 

pénzbeli és természetbeli ellátások is. A felhasználás 30 %-os az I. félévben. 

Közcélú foglalkoztatás szakfeladat ebben az évben új szakfeladatként jelentkezik. Itt kell 

elszámolni ettől az évtől az önkormányzat által a Közfoglalkoztatási terv alapján foglalkoztatott 

dolgozók bérét, bér jellegű juttatásait, valamint a munkáltató részére előírt fizetési 

kötelezettségeket. A betervezett kiadások teljesülése 40 %-os. Az I. félévben átalagosan 4 főt 

alkalmazott az önkormányzat, a település zöld területeinek, járdák, út melletti árkok 

tisztántartásához, takarításához, valamint az iskolában az étkeztetéshez.  

 

Tisztelt Képviselők ! 

 

Ennyit szerettem volna elmondani a 2010. I. féléves bevételi és kiadási teljesülésekről. 

Ezek után tájékoztatni kívánom a testületi tagokat a 2010. évben benyújtott pályázatokról.    

 

Pályázat megnevezése Pályázatot kiíró 
szervezet 

Bekerülési 
költség 

Igényelt 
támogatás 

Esetlegesen 
elnyert 

támogatás 

ÖNHIKI pályázat Pénzügyminisztérium   Nem tudta 
benyújtani az 

önkormányzat 
mivel a 

fejlesztési 
bevételeit 
működési 

kiadásra 
fordította  

Működésképtelen 
pályázat 

Önkormányzati 
Minisztérium 

---------- 1.259.000,- Ft 1.500.000,- 
egy összegben 

megérkezett az 
önkormányzat 

számlájára 

RÉV pályázat Közlekedési 
Minisztérium 

1.293.000,- 1.034.000,- 1.000.000,- 
egy összegben 

megérkezett az 
önkormányzat 

számlájára 

Aranykert tábor 
tetőszerkezetének 
felújítása 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 
Szigetköz-Moson-Sík 

7.691.488,- 6.153.488,- Elutasításra 
került a már 

említett okok 
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Leader miatt 

 

Sajnos az önkormányzat az esetlegesen jelentkező pályázati lehetőségekkel nem tudott élni, hiszen 

az önerő előteremtése is problémát okoz számára, azonban a tábor tetőszerkezetét ideiglenes 

megoldással is, de rendbe kell hozni, még a rossz idők beállta előtt. 

Tisztelt Képviselők! 

Kérem, hogy az előterjesztetteket vitassák meg, majd azt követően fogadják el a 2010. I. félévi 

tájékoztatót.  

 

Vének, 2010. augusztus 23. 

 

                                                                              Jakusné Ságer Anna 

                                                                                 polgármester  
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Vének Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

……./2010. (VIII.  .) 

r e n d e l e t e  

Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetéséről szóló 
1/2010. (II. 15.) sz. rendelet módosításáról 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2010. évben a törvényi kötelezettségeken 

alapuló, valamint az önként vállalt feladatainak megoldására, az Államháztartásról szóló 1992. Évi 

XXXVIII. Törvény (Áht.) 65. §-ában, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. 

Törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és a közös 

fenntartású intézmények 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) rendeletét 

(továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1. §. 

(1) Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2010. 

évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 

28.686.655,- Ft Költségvetési bevétellel 

31.439.655,- Ft Költségvetési kiadással 

2.753.000,- Ft Költségvetési hiánnyal 

ebből 2.753.000,- Ft működési hiány 

 ebből 0,- Ft felhalmozási hiány 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket forrásonként, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az új 2. számú melléklet tartalmazza.  

2. §. 

(1) A rendelet 3/a; 3/b; 5; 5/a; és a 11; számú melléklete helyébe az új 3/a; 3/b; 5; 5/a. és  11. 

számú melléklet lép. 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

                                Jakusné Ságer Anna                            Burányi Bernadett 

                                  polgármester                                             körjegyző 

Kihirdetve: 2010. augusztus  …... 

    Burányi Bernadett 

körjegyző 
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___________KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

_____/2010.(hónap, nap) RENDELETE 

AZ EGYES GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL 

 

__________ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) 

pontjában, a 29. §-ában, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA, ELLÁTÁSI FORMÁK 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák 

alkalmazásához – a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a feltételrendszert és eljárásokat 

szabályozza. 

2. § 

 

(1) A rendelet területi hatálya Kisbajcs / Vének község közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya a Gyvt. 4. § paragrafusában meghatározott személyekre terjed ki. 

 

4.§ 4. § (1) A törvény hatálya kiterjed 

a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magyar 

állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, 

illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként 

elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire; 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

(a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az 

ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 

meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 
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(2) A törvény hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon 

túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a Magyar Köztársaság 

területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is. 

(3) E törvény szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Magyar 

Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú 

elhelyezésnek, a nevelési felügyelet elrendelésének vagy az eseti gondnok kirendelésének az elmulasztása a gyermek 

veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. A Magyar Köztársaság területén a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező és szokásos tartózkodási helyet létesítő gyermek védelmét szolgáló eljárás során e 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, feltéve, hogy a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó 

eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet vagy nemzetközi szerződés eltérően 

nem rendelkezik. 

(4) A Magyar Köztársaság területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek és fiatal felnőtt, 

valamint szülei gyámügyében e törvényt akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés vagy más jogszabály 

szerint a személyes joguk az irányadó. 

3. § 

 

A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, valamint 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: 

a) pénzbeli és természetbeni ellátások: 

 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
 

b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:  

 gyermekjóléti szolgálat,  

 gyermekek napközbeni ellátása, 

 gyermekek átmeneti gondozása.  
 

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

4. §. 

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 

családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe kerül. 

(2) Fiatal felnőtt részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás csak abban az esetben állapítható 

meg, ha megfelel  a Gyvt. 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak. 
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20. § (3) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy 

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 

 

(3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként és gyermekenként nem 

haladhatja meg a 12. 000,- Ft-ot.  

(4) A támogatás összege gyermekenként ___________ Ft-ig terjedhet abban az esetben, ha a 

gyermeket nevelő család elemi kár, vagy egyéb ok (pl. betegség) folytán súlyos és tartós anyagi 

gondokkal küzd.  

(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is 

nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek részére. 

(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a Gyvt. 18. § (6) bekezdésének figyelembevételével 

elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha a kérelem 

természetbeni támogatásra irányul, vagy nem látszik biztosítottnak a készpénzben 

megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnak a gyermek érdekében történő 

felhasználása. 

(7) Természetbeni ellátások különösen a tankönyv –és tanszerellátás támogatása, tandíj, utazási 

költségek támogatása, gyermekintézményi térítési díj (díjhátralék) átvállalása, egészségügyi 

ellátásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás támogatása. 

(8) A gyermek érdekében a támogatás felhasználására elszámolási kötelezettség is előírható. 

 

Beiskolázási támogatás 

5. § 

(1) Az önkormányzat a tanévkezdés anyagi terheinek megkönnyítése érdekében a település 

általános iskolájába beiratkozott és a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 

általános iskolásokat, valamint a közép és felsőoktatás nappali tagozatán tanuló gyermeket, 

fiatal felnőttet beiskolázási támogatásban részesíti.  

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek 

állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, feltéve, hogy a vagyoni helyzet 

vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen 

a Gyvt 19. § (7) bekezdésben meghatározott értéket. 
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19.§ (7) (7) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, 

amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban 

a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy 

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más 

törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, 

továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. 

(3) A beiskolázási támogatás természetbeni ellátásként is megállapítható (tankönyvtámogatás, 

utazási költségekhez való hozzájárulás, egyéb) 

(4) A beiskolázási támogatás igénybevételének feltétele a tanulói jogviszony igazolása. 

(5) A beiskolázási támogatást a képviselő-testület határozatban állapítja meg, melynek mértékét az 

önkormányzat pénzügyi-költségvetési helyzete határozza meg. 

 

Eljárási szabályok 

6. § 

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelem a rendelet 1. sz. 

melléklete szerinti, a beiskolázási támogatás a rendelet 2. sz. melléklete szerinti 

formanyomtatványon, a Körjegyzőségen terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes 

képviselő. 

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását nevelési oktatási intézmény, 

gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes 

személy vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalomi szervezet is kezdeményezheti. 

(3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakat kell 

alkalmazni. 

 

19.§  (4) A (2) bekezdésben meghatározott összeg számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - 

közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni 

a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató gyermeket, 

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató gyermeket, 
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e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermeket, 

f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 

 

(4) Közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek, fiatal felnőtt 

esetében a kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve 

hallgatói jogviszonyról. 

(5) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága 

környezettanulmány készítésével vizsgálható. 

(6) A támogatás kifizetésének időpontjáról és módjáról az azt megállapító határozatban kell 

rendelkezni. 

Hatásköri szabályok 

7. §. 

 

A 4. §-ban meghatározott ellátás tekintetében a polgármester jár el, azonban a megállapított 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról a képviselő-testületet soron következő ülésén 

tájékoztatni köteles. 

 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

Gyermekjóléti Szolgálat 

8. § 

 

(1) A Gyermekjóléti Szolgáltatást az önkormányzat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

keretében társulási megállapodás alapján biztosítja. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.  

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

9. § 

(1) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat közoktatási intézményfenntartó 

társuláshoz történő csatlakozással, illetve a társulásban fenntartott óvodával és iskolai 

napközivel biztosítja. 

(2) Az óvodai ellátás, illetve a napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. tv. rendelkezései az irányadók. 
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(3)  A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezésért intézményi térítési díjat kell 
fizetni. Az intézményi térítési díjak mértékét megállapodás alapján az önkormányzat, mint 
gesztorönkormányzat, külön rendeletben állapítja meg. 

(4) A gyermek egyéni rászorultsága alapján a polgármester a személyi térítési díjat mérsékelheti, ha 
a) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét vagy 
b) a szülő egyedül neveli gyermekét vagy 
c) a család – átmenetileg – létfenntartási gondokkal küzd (különösen szülő váratlan 
munkanélkülisége, betegség, természeti kár bekövetkezése miatt). 

(5) A kedvezmény mértéke: 
a) amennyiben a gyermek nem jogosult a Gyvt.. 148. § (5) bekezdése alapján normatív 
kedvezményre, a személyi térítési díj teljes egészében elengedhető, 
b) amennyiben a gyermek a Gyvt.. 148. § (5) bekezdése alapján 50% normatív kedvezményre 
jogosult, az egyéni rászorultság alapján nyújtott kedvezmény legfeljebb a személyi térítési díj 
további 50%-áig terjedhet. 

 
(6) A polgármester által biztosított intézményi térítési díjkedvezményt az önkormányzat az 

intézménye részére térítményezi. 

Gyermekek átmeneti gondozása 

10. §. 

A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat főállású (részfoglalkozású) vagy társadalmi 

gondozóval, illetve más önkormányzatokkal társulás útján biztosítja. 

 

11. § 

Személyes gondoskodás iránti kérelmet előterjeszteni a Körjegyzőségen, a gyermek 

veszélyeztetésére utaló jelzést tenni közvetlenül a családgondozónál lehet. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

12. § 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti _________ Község 

Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló _____/2004. (…..) 

rendelete. 

Dátum Aláírás 

  

Kihirdetve:  

Megjegyzés: A rendelet tervezetben dőlt betűvel írt rész a gyermekvédelmi törvény 

rendelkezéseit tartalmazza. 
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Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége  1.SZ. MELLÉKLET 

9062, Kisbajcs, Kossuth L. u. 1. 

KÉRELEM 

Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. 

Kérelem 

indokolása:……………………………………………………………………………………. 

………….……………………………………………………………………………………....

............. 

…………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………. 

NYILATKOZAT 
A) Személyi adatok 

1. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kérő neve (leánykori név is):           

      ............................................................................................................................................. 

a) Anyja neve: ..................................................................................................................... 

b) Születési helye, ideje: ...................................................................................................... 

c) Lakóhelyének címe: ......................................................................................................... 

2. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a gyermekkel közös háztartásban 

élő  

       közeli hozzátartozók száma: ................................................................. 

3. Közeli hozzátartozók adatai: 

név 

(lánykori név is) 

születési hely, idő anyja neve 

- házastárs/élettárs:   

- egyéb rokon (akinek eltartásáról 

gondoskodik) 
  

- gyermekei   
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Dátum: ...................................................... 

................................................................... 
Kérelmező/törvényes képviselőjének 

aláírása 
 

 

Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége  2. SZ. MELLÉKLET 

9062, Kisbajcs, Kossuth L. u. 1. 

KÉRELEM 
Beiskolázási támogatás megállapításához 

 

Azzal a kéréssel fordulok a képviselő-testülethez, hogy gyermekem/gyermekeim részére 

beiskolázási  támogatást kérjek. 

Iskolalátogatási igazolás becsatolása kötelező! 

A) Személyi adatok 

1. Kérelmező neve (leánykori név is): ……………………………………………………….. 

a) Anyja neve: ..................................................................................................................... 

b) Születési helye, ideje: ...................................................................................................... 

c) Lakóhelyének címe: ......................................................................................................... 

2. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a gyermekkel közös háztartásban 

élő  

       közeli hozzátartozók száma: ................................................................. 

3. Közeli hozzátartozók adatai: 

név 

(lánykori név is) 

születési hely, idő anyja neve 

- házastárs/élettárs:   
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- egyéb rokon (akinek eltartásáról 

gondoskodik) 
  

- gyermekei   

   

   

   

   

  

 

Mellékelem továbbá a családban élő hozzátartozók jövedelemigazolásait A kérelemhez 
mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának 
igazolására szolgáló iratokat. 

 

 

 

 

B) Jövedelmi adatok 

Jövedelem típusai Kérelmező 

 jövedelme 

A 

kérelmezővel  

közös 

háztartásban  

élő házastárs  

(élettárs) 

jövedelme 

A 

kérelmezővel  

közös 

háztartásban  

élő egyéb 

rokon  

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból származó 

jövedelem és táppénz 

    

2. Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem 
    

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből származó jövedelem 
    

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 

egyéb nyugdíjszerű ellátások 
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5. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó támogatások 

(különösen: GYED, GYES, GYET, 

családi pótlék, gyermektartásdíj, 

árvaellátás) 

    

6. Munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 
    

7. Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 
    

8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, 

ösztöndíj, értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

    

9. Összes bruttó jövedelem     

10. Személyi jövedelemadó vagy előleg 

összege 
    

11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék 

összege 
    

12. Munkavállalói járulék összege     

13. A család összes nettó jövedelme [9-

(10+11+12)] 
    

14. A család összes nettó jövedelmét 

csökkentő tényezők (tartásdíj összege) 
    

 

15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!  

Önkormányzat által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. 

§ (1) bek. i) pontja] 

      

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

C) Vagyoni adatok 

I. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 
....................................................................................................................................................... 

................................................................ város/község ................................................. út/utca 
.......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad ............................. a szerzés ideje: 
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................................ év. Becsült forgalmi érték: ................................. Ft. Egy főre jutó forgalmi 
érték: :......................................................................... Ft. 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 
........................................................................ város/község ................................................. út/utca 
......... hsz., alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad ............................., a szerzés ideje: 
....................................... év. Becsült forgalmi érték: ................................................. Ft. 

Egy főre jutó forgalmi érték: ................................................. Ft. 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) 
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 
........................................................................................................................................... címe: 
................................................................................. város/község .......................................... út/utca 
............. hsz., alapterülete: ...................... m2, tulajdoni hányad ......................, a szerzés ideje: 
.............. év. Becsült forgalmi érték: .................. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: 
............................................................................ Ft. 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ............................................... 
címe: ........................................................................ város/község ............................................. út/utca 
.......... hsz., alapterülete: ............ m2, tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: ............. év. 
Becsült forgalmi érték: ............................. Ft. 

Egy főre jutó forgalmi érték: .................................... Ft. 

II. Egyéb vagyontárgyak 

5. Gépjármű 
a) személygépkocsi: ................................... típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés ideje: 

................. Becsült forgalmi érték:............... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: .............. Ft. 
b) tehergépjármű, autóbusz,: ................. típus: ..................., rendszám: ................., a szerzés 

ideje: ...................... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell 
feltüntetni.) Becsült forgalmi érték: ...................................... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: 
.................................. Ft. 

III. Összes vagyontárgy 

6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ........................ Ft. 
Egy főre jutó forgalmi érték: ............ Ft. 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél 
többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával 
egyezően kell kitölteni. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok 
a valóságnak megfelelnek. 

Dátum: ...................................................... 

................................................................... 
Kérelmező/törvényes képviselőjének 

aláírása 
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Vének Község Önkormányzat  

Képviselőtestületének  /2010. ( . ) KR. számú rendelete  

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  

8/1995. (V. 29.) KR. Számú rendelet  

módosításáról 

 

 

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 

(továbbiakban Htv.) 1. §. (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja:  

 

1. §. 

 

 

A rendelet 4. §-a az alábbi /5/ bekezdéssel egészül ki: 

„Mentesül az adó megfizetése alól az a magánszemély, aki az üdülőterületen állandó, 

bejelentett lakcímmel rendelkezik.” 

 

 

2. §. 

 

 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. szeptember 1. 

napjával kell alkalmazni azzal a kitétellel, hogy a 2010. II. félévére esedékes adót a 

mentességre jogosult személynek nem kell már megfizetnie. 

 

K. m. f.  

 

 

 

 

 

         Burányi Bernadett                           Jakusné Ságer Anna 

       körjegyző                                  polgármester 

 

 

 

 

Kihirdetve: 

 

Vének, 2010.  

 

           Burányi Bernadett 

                                                                                              körjegyző 
 


