












 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

rendkívüli testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. 
 
 

Az ülés időpontja: 2017. május 29. (hétfő), 15:00 óra 
 
 

Az ülés helyszíne: Új Községháza, Emeleti Tárgyaló (3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.) 
 

 

Napirendi pontok: 1./ 2016. évi zárszámadás 

    Ea.: polgármester 

2./ Településrendezési terv módosítása 

Ea.: polgármester  

 

     

Szilvásvárad, 2017. május 25. 

 

 

 Szaniszló László 

 polgármester 

Szilvásvárad Község Önkormányzat Polgármesterétől 
 

3348 Szilvásvárad, Miskolci u. 1. 
 

Tel.: (36) 816-233 Fax: (36) 816-229 
 

E-mail: info@szilvasvarad.hu 
 

 

 

Mobil: 20/5600-515, 30/692-2200     E-mail: info@szaniszlolaszlo.hu     Web: www.szaniszlolaszlo.hu     Skype: szaniszlolaszlo 

mailto:szilvasvarad@rubicom.hu
mailto:info@szaniszlolaszlo.hu




























































 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 

 

a 

Szilvásvárad Község Önkormányzatánál és intézményeinél 

 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilvásvárad, 2017. január 31. 

 

 

 

 

 



 

 

 
2 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 
Vezetői összefoglaló………………………………………………………………………..2  

       

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján…………….....3-4 

 

II..A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján.................5-7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3 

 

 

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

 
 

A költségvetési szervek belső ellenőrzésével kapcsolatos előírásokat a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Bkr.) tartalmazza. 

 

A Bkr. 49. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső 

ellenőr felelős, melyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének, a Polgármesteri 

Hivatal Jegyzőjének. Az éves ellenőrzési jelentés a Bkr. 48. § és 49. §- aiban foglaltak szerint 

került összeállításra, valamint figyelembe vételre került a Nemzetgazdasági Minisztérium által 

2015 szeptemberében közzétett az éves ellenőrzési terv és összefoglaló éves ellenőrzési terv, 

valamint éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez ajánlott 

útmutató. 

 

Jelen beszámoló a Szilvásvárad Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi függetlenített 

belső ellenőrzési tevékenységét foglalja össze. 

 

➢ A Önkormányzat belső ellenőrzési feladatának ellátását 2016. január 1-től a Szilvásváradi 

Közös Önkormányzati Hivatal külső szolgáltatóval biztosította. 

 

➢ Az éves ellenőrzési jelentés elkészítését megelőzően a belső ellenőr a kiadott módszertan 

szerint önértékelés keretében értékelte a belső ellenőrzés minőségét. 

 

➢ A belső ellenőr a 2016. évi ellenőrzési tervet a Bkr.- nek megfelelően 

munkaerőkapacitás-felmérés és kockázatelemzés alapján állította össze.  

 

➢ A 2016. évben tervezett szabályszerűségi ellenőrzést a belső ellenőr teljesítette. Soron 

kívüli ellenőrzésre nem került sor.  

 

➢ A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, ellenőrzést akadályozó 

tényező nem merültek fel. Az ellenőri munkát támogató technikai feltétel biztosított volt. 

 

➢ A belső ellenőrzési jelentések a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben előírt tartalmi és formai 

követelmények figyelembevételével készültek el. Az ellenőr megfelelő megállapításokat, 

következtetéseket tartalmazó, a vezetés számára is hasznosítható javaslatokat fogalmazott 

meg. A javaslatok elfogadásra kerültek. 

 

➢ A belső ellenőr tanácsadói tevékenységet jellemzően az ellenőrzéshez kapcsolódóan 

végzett külön megbízás nélkül. 
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I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § 

a) pont) 

  

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) 

pont) 

A 2016. évi ellenőrzési terv a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelően kockázatelemzés alapján 

került összeállításra. A kockázatfelmérés és a belső ellenőrzési jogszabályok alapján az 

Önkormányzat 2016. évi ellenőrzési terve egy db szabályszerűségi ellenőrzést tartalmazott az 

Önkormányzatra vonatkozóan. 

A belső ellenőri tevékenység nagyban hozzájárult az Önkormányzat vagyonnyilvántartásának és 

vagyongazdálkodásának szabályszerűségéhez. 

 

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 

 
 

Ellenőrzés tárgya 

 

Ellenőrzés célja 

 

Ellenőrzés módszere 

Az önkormányzat 

vagyonnyilvántartása és 

vagyongazdálkodása. 

 

Annak megállapítása, hogy az 

önkormányzat vagyon 

nyilvántartása és a vagyonnal 

való gazdálkodás megfelel-e a 

vonatkozó jogszabályoknak. 

 

 

Dokumentumokon, 

bizonylatokon, 

nyilvántartásokon alapuló 

ellenőrzés. 

 

A munkaterven kívül belső ellenőrzési feladatellátásra nem került sor. 

 

 

 

I.1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések 

száma és rövid összefoglalása 

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására 

okot adó cselekmény nem volt. 

 

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 

(Bkr. 48. § ab) pont) 

 

I/2/a). A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága 

Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatát külső szolgáltatóval egy fő látta el. Ellenőrzési 

igényként 10 embernapot határoztak meg. Az ellenőrzés a tervezett 10 napot nem meghaladta 

meg. Ellenőrzésen kívül további időszükségletként merült fel az éves ellenőrzési jelentés 

összeállítása, az ellenőrzések nyilvántartása és az ellenőrzések nyomkövetésének nyilvántartása 

a Bkr. elvárásainak megfelelően. 

A belső ellenőr képzettsége, végzettsége tekintetében megfelelt a Bkr. elvárásainak és szerepel a 

Nemzetgazdasági Minisztérium belső ellenőrzést végző személyek nyilvántartásában az 5113296 

regisztrációs számon. 
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A belső ellenőr képzései:  

➢ ÁBPE-II. vizsga, 

➢ Belső Ellenőrök Társasága szakmai konferenciák, 

➢ Magyar Számviteli Szakemberek B.-A.-Z.- Megyei Egyesületének szakmai előadások, 

➢ Az MSZSZE által szervezett kötelező mérlegképes tanfolyam. 

 

 

Ellenőri napok száma 2016-ban: 
 

 

Tervezett ellenőri nap 

 

Tényleges ellenőri nap 

 

10 nap 

 

10 nap 

 

2016-ban a belső ellenőrzési vizsgálatokra tervezett kapacitás 10 nap, ténylegesen felmerült 10 

nap.  

Az 1. számú melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat. 

 

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőr szervezeti funkcionális, függetlenségének 

biztosítása Bkr. 18-19. §-a alapján) 

A Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felelős a belső ellenőr funkcionális 

(feladatköri és szervezeti függetlenségének biztosításáért. 

➢ Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés függetlensége biztosított, mert: szervezeti 

szempontból a belső ellenőr közvetlenül a Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjének alárendeltségébe tartozik. 

➢ Feladatköri szempontból: a belső ellenőr az ellenőrzésen kívül más a szervezet operatív 

működésében nem vett részt. 

➢ Tevékenységének tervezése során önállóan, az ellenőrzési program végrehajtásában 

befolyástól mentesen járt el.  

➢ A módszerek kiválasztását önállóan végezte.  

➢ Az ellenőrzési jelentést befolyástól mentesen állította össze. 

 

 

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek Bkr. 20.§-a alapján) 

Az ellenőrzés során a költségvetési szervek belső kontrolrendszeréről és a belsőellenőrzésről 

szóló jogszabály (Bkr.) 20. § -a szerint összeférhetetlenségre okot adó körülmény nem merült 

fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna 

szükségessé. 

 

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 

A belső ellenőr jogai a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet elvárásainak megfelelően 

érvényesültek. Akadályoztató tényező nem merült fel. 

 

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

A belső ellenőrzés végrehajtása során az ellenőrzött területek munkatársainak segítőkészsége, a 

dokumentumok időben történő átadása nagyban hozzájárult a belső ellenőrzési feladatok 

maradéktalan ellátásához. 
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I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása 

Az ellenőrzések nyilvántartásának vezetését a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 58. § (1) 

bekezdése alapján a belső ellenőr végzi. 

A nyilvántartott okmányokat a belső ellenőr átadta a jegyző részére. 

 

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

Jelenleg a belső ellenőrzéssel foglalkozó képzettségi szintje megfelelt a Bkr. 24. § rögzített 

elvárásoknak. A belső ellenőrzést végző a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában 

szerepel. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére nem fogalmazok meg javaslatot. 

 

I/3. A Tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont) 

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége, szakértői támogatásának 

szerepe és jelentősége egyre nagyobb szerepet játszik. A jogszabályi környezet folyamatos 

változása és a szervezeti változások a kockázati tényezők növekedésével járt. Ehhez a vezetés 

igénybe vette a belső ellenőrzés tanácsadói kapacitását. A tanácsadás szóbeli megkeresés 

formájában valósult meg az aktuális jogszabályok változásának alkalmazásával kapcsolatban. 

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 

(Bkr. 48. § b) pont) 

 

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának 

és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § 

ba) pont) 

Az Önkormányzatnál kialakított kontrolkörnyezet biztosítja a belső kontroll működését. Az 

elmúlt év tapasztalatai azt mutatták, hogy a belső kontroll működését az adatszolgáltatás 

dokumentálásának megfelelőségében kell erősíteni. 

 

Az ellenőrzés során tett javaslat: az eszközök és források egyeztető leltározását mérleg soronként a 

főkönyvi kivonat és analitikus nyilvántartás adatainak megfelelően dokumentálni. 

 

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48. § bb) pont) 

Kontrollkörnyezet: kialakítását a célok feladatok ismeretében figyelembe vettük az aktuális 

ÁHT. és más kapcsolódó jogszabályok elvárásait. Belső szabályzatokban fogalmaztuk meg a 

törvényi elvárásokból adódó feladatokat. A feladatok és felelősségi körök meghatározása 

lehetővé teszi a számonkérést. 

 

Kockázatkezelés: az intézmény működését befolyásoló kockázatokat figyelembevétele 

megtörtént. 

 

Kontrolltevékenység: mind szakmai, mind a gazdasági területen a kontrolltevékenység részben 

működik, de a vonatkozó jogszabályok gyakorlati alkalmazása területén további intézkedések 

szükségesek. 

 

Információ és kommunikáció: az Önkormányzat működését befolyásoló információ és 

kommunikáció működik. A külső és belső jogszabályi változásokról dolgozók időben értesülnek. 
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Monitoring: kialakításra került az önkormányzatnál végbemenő folyamatok megfigyelése. Így, 

a megfigyelés során észlelt változásokra az esetleges kritikus helyzetek kezelésére időben lehet 

reagálni. 

 

 

III. Az Intézkedési tervek megvalósulása ( Bkr. 48. § c) pont) 

Az ellenőrzés során tett javaslat intézkedési terv készült. Az intézkedési terv végrehajtásáról a 

Hivatal vezetője írásban tájékoztatta az ellenőrző szervet. Az intézkedések nyomon követéséről 

külön nyilvántartás készült a Bkr. idevonatkozó rendelkezésének megfelelően. 

A javasolt intézkedések 100 %-ban végrehajtásra kertültek. 

 

Szilvásvárad, 2017. január 31.     

Tóthné Golyán Mária 

                        külső szakértő 
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NYILATKOZAT 

 

A) Alulírott …………………………………………………………..költségvetési szerv vezetője 

jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az 

általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, 

gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

–     a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

–     a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

–     a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

–     a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

–     a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

–     az Önkormányzati számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

–     a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 

kiadásokat és bevételeket, 

–     olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére 

és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a 

hazai és közösségi szabályoknak, 

–     a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a 

vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő 

eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni 

tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén 

keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan 

értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint 

tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: kialakítottuk 

Kockázatkezelés: működik 

Kontrolltevékenységek: működik 

Információ és kommunikáció: működik 

Monitoring: működik 

 

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

- belső szabályzatok aktualizálása, 

- folyamatba épített ellenőrzések dokumentálása. 

 

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre 

vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 

igen – nem 

 

Szilvásvárad, 2017. ……………. 

P. H.                  jegyző 

 



SZILVÁSVÁRAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

 
8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény helyi 
végrehajtási szabályairól szóló 5/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. § (3) 
b) pontjában, 26.§, 33.§ (7) bekezdésében, 37.§ (1) d) pontjában, 37/A.§ (3) bekezdésében, 38.§ 
(9) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 50.§ (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) és g) 
pontjában biztosított felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény helyi végrehajtási szabályairól szóló 5/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Szr.) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. § Az Szr. 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi az alábbi c) ponttal egészül ki: 

 

12. § (1) (…) 

c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, amennyiben a kérelmező 
esetében az ott megjelölt feltételek közül egynél több körülmény is fennáll. 

 
2. § Jelen rendelet 2017. május 29. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  
 

 
Szilvásvárad, 2017. május 29. 
 
 
                Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.                     Szaniszló László sk. 
                                     jegyző                          polgármester 
  
 

Záradék:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 
2017. május 29. napján kihirdetésre került. 
 
Szilvásvárad, 2017. május 29.                                         Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk. 
                                       jegyző 



Dobosne dr. Kveszuir Henrietta
jegyz6

Szilvasvarad, 2017. junius 6.

Magyarorszag he1yi onkorrnanyzatairol sz616 20 II. evi CLXXXIX. torveny 51. § (2) bekezdese alapjan a rendelet
2017.junius 6. napjan kihirdetesre kerult,

Zaradek:

Szaniszlo Laszlo sk.
polgarmester

Szilvasvarad, 2017. majus 29.
Dobosne dr. Kvesztdr Henrietta sk.

jegyz6

2. § (1) E rendelet 2017. julius 1. napjan lep hatalyba, ezzel egyidoben a rendelet 2. szamu
melleklete helyebe jelen rendelet 1. szanni melleklete lep.

(2) E rendelet 2017. julius 2. napjan hatalyat veszti.

d tt k tebaZI szocia IS gon ozo a ese e en:
Megnevezes Onkoltsegszamitas Fizetendo

Jovedelemhatarra tekintet nelkul alapjan szamitott Kedvezmeny intezmenyi
(PtJ teritesi dij (%J teritesi dij

APA nelkul (Pt)
APA nelkul

- 1278,- 100 0-,

b)H' .

Megnevezes Onkoltsegszdmitas Fizetendo
Jovedelemhatar alapjan szdmitott Kedvezmeny intezmenyi

(PtJ teritesi dij (%J teritesi dij (PtJ
APA nelkul APA nelkul

- 42.750,- 1226,- 74,47 313,-
42.751,- 57.000,- 1226,- 68,03 392,-
57.001,- 85.500,- 1226,- 65,50 423,-
85.501.- 99.750,- 1226,- 59,14 501,-
99.750, - 114.000,- 1226,- 56,61 532,-
114.001, - 1226,- 58,31 548,-

1.§ A Tr. 4. § (2) bekezdes a) es b) pontja helyebe az alabbi rendelkezes lep:

4. § (... )
(2) Szemelyes gondoskodast nyujto szocialis ellatasok eseteben:

a) Szocidlis etkezok eseteben:

A szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es gyermekjoleti ellatasok, a munkahelyi etkeztetes
es egyeb szolgaltatasok nyersanyagnormairol es teritesi dfjarol sz6l6 6/2008. (11.14.)

onkormanyzati rendeletenek modositasarol

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a szocialis igazgatasrol es
ellatasokrol sz6l6 1993. evi III. torveny (a tovabbiakban: Sztv.) 92. § (1) bekezdeseben, a
gyermekek vedelmerol es a gyamligyi igazgatasrol sz6l6 1997. evi XXXI. torveny (a
tovabbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdeseben, valamint a szernelyes gondoskodast nyiijto
szocialis ellatasok teritesi dijarol sz616 29/1993. (11.17.) Korm. rend. 2. §-aban biztositott
felhatalmazas alapjan, tekintettel a Szilvasvarad es Tersege Szocialis Tarsulas Tarsulasi
Megallapodas a 4.2. pontjaban foglalt rendelkezesekre is, a szemelyes gondoskodast nyujto
szocialis es gyermekjoleti ellatasok, a munkahelyi etkeztetes es egyeb szolgaltatasok
nyersanyagnormairtil es teritesi dijarol sz6l6 6/2008. (11.14.) onkormanyzati rendeletet (a
tovabbiakban: Tr.) az alabbiak szerint m6dositja:

Szilvasvarad Kozseg Onkormanyzata
Kepviselu-testuletenek

9/2017. (VI.6.)
onkormanyzati rendelete



Adatok AFA nelkul Ft-ban
Bekolce

50,-1IEbedkihordas
400,-Ebed

Intezmenyi teritesi dij Ft/ebedMegnevezes
Adatok AFA nelkul Ft-ban

MikOfalva

300,-
Intezrnenyi teritesi dij Ft/ebedJovedelemhatar
Adatok AFA nelkul Ft-ban

Balaton

50,-1IEbedkihordas

Jovedelemhatar Intezrnenyi teritesi dij Ft/ebed
- 42.750,- 356,-

42.751,- 85.500,- 395,-
85.501,- 99.750,- 441,-
99.751,- 114.000,- 460,-

114.001,- 492,-

Adatok AFA nelkul Ft-ban
Nagyvisny6

100,-1IEbedkihordas

Jovedeiemhatar Intezrnenyi teritesi dij Ft/ebed
- 42.750,- 313,-

42.751,- 57.000,- 392,-
57.001,- 85.500,- 423,-
85.501,- 99_750,- 501,-
99.751,- 114.000,- 532,-
114.001,- 548,-

Adatok AFA nelkul Ft-ban
Szilvasvarad

la) Szocidlis etkezietes

Szemelyesgondoskodast nyujto szocialis ellatasok intezmenyi teritesi dijai
tarsulasban resztvevo telepiilesek szerinti reszletezese

"2. szarmimelleklet a 6/2008.(11.14.) onkormanyzati rendelethez"



Megnevezes Intezmenyi teritesi dij
Tizorai 150,- Ft/adag
Intezmenyi tartozkodasi dij 0,- Ft/nap

Adatok AFA nelkul Ft-ban
Szilvasvarad

0-,Gondozasi dij
Intezmenyi teritesi dij Ft/6raMegnevezes

Szilvasvarad, Nagyvisny6

Ih) Hdzisegitsignnyujtiis

Megnevezes Intezmenyi teritesi dij Ft/ebed
Ebed 400,-

Ebedkihordas 50,-
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