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Kisbodaki 
Harangláb 
Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 

2012. február hó          V. évfolyam   1. szám       

 

 

 

 

Tavaszváró 
Tél eleje, tél közepe: 

havas a hegyek teteje, 

sehol egy árva virág - 

zúzmarás a fán az ág. 

Ám télutón egy reggelen, 

csoda történik a hegyen: 

kibújik a hóvirág, 

s megrezzen a fán az ág. 

Zelk Zoltán: Hóvirág 

 

Közbiztonsági referensek a 

községekben 

 

Az Országgyűlés 2011. szeptember 19-én 

elfogadta a katasztrófavédelemről és a 

 

hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvényt. 

 

A törvény 2012. január1-én lépett hatályba, 

ezzel egyidejűleg – több jogszabály mellett – 

hatályát vesztette a katasztrófák elleni 

védekezés irányításáról, szervezetéről és a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi 

LXXIV. törvény, valamint az 1996. 

éviXXXVII. törvény a polgári védelemről. 

 

Az új törvény az alapvető szabályok között 

rögzíti, hogy a katasztrófavédelem nemzeti 

ügy, a védekezés egységes irányítása állami 

feladat. 

A jogszabályok gyökeresen megváltoztatja a 

cégekkel, intézményekkel szemben támasztott 

tűz- és katasztrófavédelmi követelményeket. 

 

Néhány példa változásokból: 

- Szigorodik a tűzvédelmi bírság: tételesen 

meghatározták az egyes szabálysértésekhez 

rendelhető bírság mértékét, ezzel leszűkül 

az egyedi mérlegelés lehetősége.  

- Új szankció: akár 3 millió Ft-ig terjedő 

katasztrófavédelmi bírsággal sújtható, aki 

az előírásoknak nem tesz eleget.  

- Megszűnik az eddigi ingyenes 

konzultációs lehetőség az illetékes 

hatóságokkalkatasztrófavédelmi 

hozzájárulás bevezetése 

- A törvényben meghatározottak szerint, a 

veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek, 

létesítmények és aküszöbérték alatti 

üzemek üzemeltetői, valamint a veszélyes 

áruk közúti szállítására vonatkozó 

különjogszabály szerinti veszélyes áruk 

tárolását, gyártását és feldolgozását végző 

gazdálkodó szervezetekkatasztrófavédelmi 
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hozzájárulást kötelesek fizetni, melynek 

mértékét a törvény rögzíti (azéves nettó 

árbevétel 0,1%-a). 

- Új jelentési kötelezettségeket vezetnek be 

az OKF felé többek között a tűzoltáskor 

működésképtelen tűzoltóberendezésről és a 

tűzvédelmi feladatokat végzőkkel 

kapcsolatos személyi változásokról 

 

A mulasztásokért minden esetben a 

létesítmények üzemeltetője felel. 

 

Lényeges változás a közbiztonsági referens 

intézményének bevezetése, melynek célja a 

helyi önkormányzatok védelmi igazgatási 

feladatainak támogatása, úgy a megelőzés, 

mint a kialakult katasztrófa, vagy 

veszélyhelyzet idején.  

Közbiztonsági referens: a polgármester 

katasztrófák elleni védekezésre való 

felkészülési, védekezési, helyreállítási 

szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi és 

honvédelmi feladataiban közreműködő, 

köztisztviselői jogviszonyban álló, e feladat 

ellátására a polgármester által kijelölt, e 

törvény végrehajtási rendeletében 

meghatározott végzettséggel rendelkező 

személy. 

A körjegyzőségekben kijelöltük a 

közbiztonsági referenseket. Darnózselin 

(Darnózseli, Dunaremete, Kisbodak 

községeket ellátva) Vecsei Frigyesné, 

Héderváron Szédelyi Sándorné, Lipóton 

Szabóné Vejtey Alice látja el e feladatot, akik 

az első közbiztonságireferensi tanfolyamon 

már részt is vettek. 

   Veilandics Eszter 

körjegyző 

 

Megalkottuk idei költségvetéseinket 

Körjegyzőség Költségvetése 

2012. 

 

Darnózseli – Dunaremete - Hédervár - 

Kisbodak - Lipót községek önkormányzati 

képviselő-testületei 2012. február 8-án 

Kisbodak Közösségi Házában tartották 

együttes ülésüket, ahol a legfontosabb 

napirend a 2012. évi költségvetés elfogadása 

volt. 

Az idei évben sem számíthatnak az 

önkormányzatok többletforrásokra, a 

körjegyzőség éves támogatása évek óta 

stagnál. Így az öt községet átfogó 

körjegyzőségünk továbbra is a következetes 

és átgondolt gazdálkodást tartja szem előtt, 

mindemellett biztosítja az ügyfelek számára a 

rugalmas ügyintézést. 

A 2012. évtől „elnyert” új feladatokra az 

önkormányzatok nem vonnak be új 

munkaerőket, hanem a munkatársak plusz 

feladatot vállalva végzik el őket.  

Gondolok itt a közbiztonsági referens 

munkakörre, Takács Edit önkormányzati 

munkájára (Takács Edit 2012. január 1-től az 

iskola alkalmazottja, iskola titkári feladatokat 

lát el a könyvtári szolgáltatás biztosítása 

mellett.) a lipóti adóigazgatásra.(Hegyi 

Ervinné nyugdíjba vonulása után az adóügy 

feladatait a lipóti kolléganők egymás közt 

megosztva viszik tovább.)  

A körjegyzőségi költségvetésünk főösszege 

2012. évben 46.857.000 Ft,mely szigorúan a 

legfontosabb kiadásokat tartalmazzák. 

A takarékos költségvetéssel az a célunk, hogy 

a jól működő körjegyzőséget 2013 –tól a 

közös önkormányzati hivatal válthassa fel. 

   Veilandics Eszter 

    körjegyző 

 

Az Önkormányzat 

2012. évi költségvetése 

 

2012. február 23.-i testületi ülésén elfogadta 

az önkormányzat idei költségvetését. 

Kisbodak község 2012. évi költségvetésének 

bevételi-kiadási főösszege: 27.408 e Ft.  

Működési oldalát nézve 25.734 e Ft-ba kerül a 

falu gazdálkodása, beleértve a település 

üzemeltetési, igazgatási, kulturális és 

szociális, valamint a közösen fenntartott 
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oktatási-nevelési és körjegyzőségi feladatok 

finanszírozása. 

 A község 370 fő után igényelheti az állami 

támogatását, ez az összeg kevesebb a tavalyi 

évhez képest. A helyi adóbevétel 8.607 e Ft.  

Hasonló létszámmal indul ez az év. 1 fő 

társadalmi megbízatású polgármester, 1 fő 

falugondnok, 1 fő megbízásos jogviszonyú 

könyvtáros és 1 fő 6 órás munkavállaló látják 

el a feladatokat.  

Felhalmozási, beruházási kiadások nagyobb 

részét a Nagytérségi hulladékgazdálkodás 

pályázat támogatására átadott pénzeszköz 

teszi ki, ami 775. e Ft.  

Reményeink szerint idén is eleget tudunk 

tenni feladataink megvalósításáért. 

  Ekker Károly polgármester 

  Vecsei Frigyesné gazdálkodási ea. 

 

Ajánlja adója 1 százalékát! 

 

Tisztelettel értesítjük Kisbodak Község adózó 

polgárait, hogy újra lehetőségük van személyi 

jövedelemadójuk 1 %-ának alapítványoknak, 

egyházközségeknek való adományozására.  

Tájékoztatásul közöljük helyi alapítványunk, 

szervezetünk adószámait, amelyre 

adományaikat felajánlhatják: 

Kisbodakért Alapítvány 19111380-1-08 

Kisbodaki Baráti Kör18535916-1-08 

 

Adózási szabályok változása 

 

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő 

egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CLVI. törvény változtatta az 

adótörvényeket, köztük a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvényt ( Htv.)is. 

Lényegi változtatás az építmény-és 

telekadóztatás mozgásterét bővíti, több 

törvényi mentesség megszűnik, valamint a 

telekadó tárgyi hatálya is szélesebb lesz, 

kisebb módosítás érinti a gépjárműadó, 

idegenforgalmi adó, iparűzési adó 

rendelkezéseit. 

Változott közigazgatási hatósági eljárási 

illeték mértéke az I. fokú közigazgatási 

hatósági eljárásért korábbi 2.000,- Ft, illetve 

2.200,- Ft helyett (általános tételű) 3.000,- Ft 

illetéket kell fizetni.  

Településünket érintő változások az alábbi 

adónemeknél: 

Építményadó 

 Megszűnik a mentesség az alapítvány, 

társadalmi szervezet, közszolgáltató 

szervezet alaptevékenysége kifejtésére 

szolgáló épülete után. 

 A közműszolgáltatók kikerülnek a Htv. 

szerinti közszolgáltató szervezetek 

mentességi köréből 

 Megszűnik a mentesség a nem 

költségvetési szerv szociális, egészségügyi, 

gyermekvédelmi illetőleg a nevelési-

oktatási intézmények épülete után. 

( Helyi rendelet szabályozza az 

adómértéket, mely adómérték összege 

0,- Ft/m
2
/év.) 

Iparűzési adó 

 A törvény külön-külön fogalomként 

definiálja az iparűzési adó-alap 

meghatározásakor a közvetített 

szolgáltatások értékét és az alvállalkozói 

teljesítések értékét.  

 A külföldi telephelyre jutó adó-alap nem 

mentes, de a telephelyre jutó adó-alap rész 

után továbbra sem kell adót fizetni. 

Gépjárműadó 

Változás történt a súlyos mozgáskorlátozott 

személy gépjárműadó-mentességének alapjául 

szolgáló igazolást illetően. 

A 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2. § a) 

pontja a súlyos mozgáskorlátozott személy 

fogalmát definiálja, míg a 7. § (3) bekezdés a) 

pontja a súlyos mozgáskorlátozottság tényét 

igazoló okiratot nevesíti. Erre tekintette a 

2011. július 1-jét követően (beállt) beálló 

egészségromlás vagy korábbi ideiglenes 

állapot megszűnése következtében az 

adóalany: 
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 a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény (Fot) 23. § (1) 

bekezdése e) pontja alapján mozgásszervi 

fogyatékosnak minősülő súlyosan 

fogyatékos személy a Fot. szerinti 

fogyatékossági támogatás (MÁK általi) 

megállapításáról szóló hatósági 

határozattal 

 a 18. életévét be nem töltött, a magasabb 

összegű családi pótlékra jogosító 

betegségekről és fogyatékosságokról szóló 

5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1. 

számú mellékletének L) pontjában 

meghatározott mozgásszervi 

fogyatékosságban szenvedő személy az 

Mr. 3. számú mellékletében 

meghatározott igazolással, 

 A BNO kód XIII. főcsoportjába( csont-

izomrendszer és kötőszövet betegségei) 

tartozó vezető diagnózisra tekintettel 

megállapított, legalább 40 %-

osegészségkárosodással rendelkező 

személy a szakértői szerv ( Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal) vagy 

jogelődje ( ORSzSzI) által az 

egészségkárosodás minősítése során 

kiadott, hivatkozott állapotot  igazoló 

szakvéleménnyel, szakhatósági 

állásfoglalássalkérheti ( bevallás 

benyújtása mellett) gépjárműadó alóli 

mentesítését az adóhatóságnál. 

(Az adómentesség érvényesítéséhez 

egyébiránt elégséges a súlyos 

mozgáskorlátozottság tényét igazoló 

okirat másolata.) 

 

(A mozgáskorlátozott személy parkolási 

igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) 

Korm. rendelet alapján kiadott parkolási 

igazolvány hatályának ( parkoló kártya 

érvényességi időtartamának) nincs 

relevanciája a gépjárműadó alóli 

mentesség megítélésénél.) 

 

Hangsúlyozom, hogy a fentiekben kifejtett 

szakmai álláspont a hatályos 

jogszabályokon alapul, kifejezetten és 

kizárólagosan a 2012. június 30-ig terjedő 

időszakra vonatkozó – súlyos 

mozgáskorlátozottiállapoton alapuló – 

gépjárműadó mentesség megállapításához 

kapcsolódik. A 2012. június 30-át követő 

igazolások rendjéről külön tájékoztatást 

nyújtunk. 

 

2012. január 1-től a 3,5 tonna összsúlyt 

meghaladó gépjármű forgalomba 

helyezéséhez szükséges a Jegyző 

igazolása arról, hogy a bejelentett 

székhely, a székhely cím szerinti ingatlan 

alkalmas a jármű tárolására, a jármű 

tényleges tárolási helyéül szolgál. Az 

igazolást a Körjegyzőségen beszerezhető 

nyomtatványon kell kérni.  Az eljárási 

illeték mértéke: 3.000,- Ft, 

illetékbélyegben kell leróni. 

 

2011. évi adóbevételek alakulása 

forintban 

 

 

adónem/ 

adószók 

száma 

 

Kivetett 

adó 

 

Befolyt adó 

 

Telje-

sítés 

%-

ban 

 

Kintlév

őség 

Ft-ban 

 

Építmény

adó ( 24) 

 

227.850,- 

 

227.850,- 

 

100 

 

0  

 

Kommu-

nális adó 

(632) 

 

1.121.563,- 

 

1.118.596,- 

 

99,7 

 

2967,- 

 

Gépjármű

adó  (651) 

 

3.031.192,- 

 

2.965.792,- 

 

97,8 

 

65.400,

- 

 

Iparűzési 

adó  (123) 

 

5.655.524,- 

 

5.634.124,- 

 

99,6 

 

21.400,

- 

 

Összesen: 

 

10.036.129

,- 

 

9.946.362,- 

 

99,1 

 

89.767 
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Az IMEX Kft-nek és a VTSZ Kft-nek 

köszönhetően valamint az adóalanyok körének 

bővülésével a kivetett és a befolyt iparűzési adó 

összege 67 %-kal emelkedett.  

Az adóigazgatási tevékenység körébe tartozik a 

talajterhelési díj kivetése és beszedése is. A 

talajterhelési díjat annak a ( szennyvíz ) 

kibocsátónak kell fizetnie, aki műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára még nem kötött 

rá, illetve zárt szennyvíztározót alkalmaz. 

2012. február 1-től talajterhelési díj egységnyi 

mértéke 1200,-Ft/m3 díjra emelkedik. 

Településünkön a területérzékenységi mutató 

(szorzó) 3, ezért a talajterhelési díj egységnyi 

mértéke 3.600,- Ft/m3. 

A fizetendő éves díj mértéke a vízórán mért  

ivóvíz fogyasztás mennyisége szorozva az 

egységnyi díjtétellel.  Az éves díj mértéke 

csökkenthető a számlával igazolt 

szennyvízszippantással. 

  Borbélyné Csordás Katalin 

    adóügyiea. 

 

 

Nemdohányzók védelme 

Dohányzási tilalom 2012. január 1-től! 

Megszületett a szigorú dohányzásellenes 

törvény a nemdohányzók védelmében, mely 

2012-január 1-től lépett életbe. Lényegében 

minden zárt légterű helyen tilos lesz a 

dohányzás: így a munkahelyeken, 

éttermekben és a kocsmákban is csak szabad 

levegőn, illetve a bejárat előtt lehet rágyújtani. 

Teljes dohányzási tilalom:  

1. közoktatási intézményben (pl. óvoda, 

általános iskola és középiskola) 

2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézményben 

3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. rendelő)  

4. helyi közforgalomban közlekedő közösségi 

közlekedési eszközön, megállóban, 

várakozóhelyen 

5. munkahely zárt légterű helyiségeiben, 

6. közforgalmú intézmény zárt légterű 

helyiségeiben (pl. zártkörű rendezvény)  

7. közterületi játszótereken 

és mindezek határvonalától számított 5 

méteres távolságon belül. 

Csak kijelölt helyen megengedett a 

dohányzás, nyílt légtérben kijelölt 

dohányzóhelyen pl. udvaron.  

Dohányzás tiltásának, illetve lehetőségének 

megjelölése  

A megjelölést egyértelmű jelzés 

alkalmazásával - tűzvédelmi szempontú 

tilalom esetén szabványos tiltó vagy 

megengedő táblával, illetve piktogrammal - 

szembetűnő módon meg kell jelölni.  

 

A Nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvény dohánytermék 

fogyasztására és az azzal kapcsolatos 

szankciók alkalmazására vonatkozó 

rendelkezéseinek betartását az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és 

a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ellenőrzi. 

A játszótereken és buszmegállókban a 

közterület-felügyelők is kiszabhatnak 

büntetést. 

2012. április 1-től büntetik azokat, akik a 

törvényt megszegik, egészségvédelmi 

bírsággal sújthatók. 

A bírság mértéke:  

1. a természetes személlyel szemben, aki 

tiltott helyen dohányzik 20.000-50 000 Ft  

2. a törvény betartásáért felelőssel szemben 

100.000-250.000 Ft  

3. az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy 

gazdasági társaság esetében 1.000.000-

2.500.000 Ft.  

 

Egészségvédelmi bírság megfizetésének egyik 

módja a helyszínen megállapított és kiszabott 

egészségvédelmi bírság: max. 30.000 forint, 

ha 30 napon belül befizetésre kerül, ellenkező 

esetben akár 50.000.- Ft is lehet. 
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Kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak a 

törvény változásainak betartására. 

Óvjuk egészségünket. 

   Veilandics Eszter 

    körjegyző 

 

 

Közösségi Ház – Házirend 

 

 
 

2012. január 23-án tartott ülésünkön 

Közösségi Házunk használatáról tárgyalt a 

testület, melyen házirendet is elfogadott, hogy 

Kisbodak központi épülete a jövőben is 

mindenki számára elérhető legyen. 

 

1. A Közösségi Ház Kisbodak Község 

Önkormányzatának felügyelete alapján 

működik.  

2. A Közösségi Ház feladata a község 

kulturális és közösségi életének szervezése, 

lebonyolítása. Helyt ad az iskola és az 

önkormányzat, valamint a civil szervezetek 

rendezvényeinek, állami és társadalmi 

ünnepeknek.  

3. 14 éven aluli gyermekek csak a részükre 

tartott programokat látogathatják.  

4. Ittas egyének a Közösségi Házat nem 

látogathatják! A rendezvény alatt ittassá vált 

személy a rendező felszólítására köteles 

elhagyni az intézményt!  

5. Tábor, szakkör ideje alatt csak a csoport 

tagjai tartózkodhatnak a Közösségi Házban.  

Gyermekek részére szervezett rendezvényen 

szülő - kísérőként - részt vehet!  

6. Az intézményi tulajdon védelme minden 

látogató kötelessége. A felszerelés és a 

bútorzat rongálása tilos! Aki kárt okoz, 

köteles azt 3 napon belül megtéríteni!  

7. A rendre és a tisztaságra ügyelni kell!  

8. Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet!  

9. Aki a Házirend ellen vét, ideiglenesen 

eltiltható a Közösségi Ház látogatásáról.  

10. Minden rendezvény tervezett időpontja 

előtt legalább egy héttel a szervezőnek meg 

kell keresnie a ház vezetőjét, egyeztetni az 

időpontot, és egyéb dolgokat. 

Ha egy rendezvény bármilyen okból elmarad, 

arról a bejelentett időpont előtt 3 nappal 

köteles tájékoztatni a ház vezetőjét.  

11. A rendezvényért felelős személy a kulcsot 

a rendezvény kezdete előtti órában (szükség 

esetén egyeztetve) veheti át átadás-átvételi 

elismervény ellenében, amelyen aláírásával 

személyes felelősséget vállal a Ház 

felszerelésének, és azok állapotának 

megőrzéséért. A kulcsot a Közösségi Ház 

vezetőjétől lehet átvenni. 

12. A rendezvényen történt bármilyen 

különleges eseményről a vezetőt 

haladéktalanul, értesíteni kell.  

13. A rendezvények végén mindenki köteles 

elhagyni a helyiségeket!  

14. A rendezvény végeztével a szervező 

mihamarabb visszajutatja az átvett kulcsot a 

vezetőnek, az átadás-átvételi elismervény 

ellenében.  

A képviselő-testület jelképes alkalmanként 

fizetendő 5000 Ft bérleti díjat állapított meg 

2012. évtől, melyet természetesen a közösségi 

ház kiadásaira forgat vissza. 

Ekker Károly polgármester 

 

 

Értesítés 

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 

leendőosztályosok beíratása 

http://www.canstockphoto.hu/file_view.php?id=1198110
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március 28. (szerda)8.00-16.00 óráig, 

március 29. (csütörtök) 8.00-12.00 óráig 

lesz. 

Helye: Darnózseli, Bem tér 3., a Szigetköz 

Körzeti Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény iskolatitkári 

irodája.  

Kérem, a beíratásra hozza magával a 

gyermekóvodai szakvéleményét,születési 

anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyát,gyermek 

TAJ-kártyáját, 1.400,- Ft-ot a 

diákigazolványhoz (Fénykép nem kell, a 

diákigazolvány igénylésének menete 

megváltozott, erről a beíratáskor adunk 

részletes tájékoztatást.). 

Előzetes tájékozódásként felmérjük a napközi 

ellátás iránti igényeket. 

Gregusné Szabó Melinda 

igazgató 

 
Átalakuló közigazgatás, felkészülés a 

járási rendszerre 

 

A 2012-es év a felkészülés, az új rendszerre 

való átállás éve.  

2011. év végén kihirdetésre került 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény, mely 

hatálybalépése több ütemben történik: 2012. 

január 1., 2012. április 15., 2013. január 1., 

továbbá a 2014. évi általános önkormányzati 

választások napja.  

Az új önkormányzati törvény alapvetően 

átrendezi az állam és az önkormányzatok 

közötti feladat- és hatáskörmegosztást.  

 

A jogszabály alkotók általános célja egy olyan 

modern, költségtakarékos, feladatorientált 

önkormányzati rendszer kiépítése, amely 

lehetőséget biztosít a demokratikus és 

hatékony működésre. 

Továbbá alapvető cél, hogy a 

választópolgároknak a helyi 

önkormányzáshoz való joga változatlanul és 

hiánytalanul érvényesül, ugyanakkor az 

önkormányzati szervezet és működés 

átalakítása segítse elő a közigazgatási 

szolgáltatások színvonalának emelését. 

2013. év a járások létrehozásával és a közös 

önkormányzati hivatalok létrehozásával indul. 

A közigazgatási feladatokat leválasztják a 

jegyzői és önkormányzati hatáskörökről. Az 

önkormányzat és a polgármester hivatala a 

továbbiakban a helyi közügyekkel fog 

foglalkozni. A törvény rögzíti az 

önkormányzatok ellátandó feladatait, ezek 

között szerepel teljesség igénye nélkül: 

- településfejlesztés, településrendezés; 

településüzemeltetés területét érintően: 

köztemetők kialakítása és fenntartása, a 

közvilágításról való gondoskodás, a helyi 

közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása, közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása és fenntartása;  

- környezet-egészségügy :köztisztaság, 

települési környezet tisztaságának 

biztosítása;  

egészségügyi alapellátás, az egészséges 

életmód segítését célzó szolgáltatások;  

szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások és 

ellátások; helyi környezet- és 

természetvédelem, vízgazdálkodás, 

vízkárelhárítás, ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés, -kezelés és -

ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); 

hulladékgazdálkodás; 

- óvodai ellátás;  

- kulturális szolgáltatás, különösen a 

nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a 

helyi közművelődési tevékenység 

támogatása;  

- helyi közfoglalkoztatás; 

- sport, ifjúsági ügyek. 

 

A települési önkormányzat a helyi 

közbiztonságról, vagyonának, más értékének 

védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására 
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törvény alapján jogosult szervezet 

létrehozásával is gondoskodhat. 

A változások közé tartozik az is, hogy a 

törvény helyiadó-kivetési jogot ad a 

településeknek saját bevételeik növelésére. 

Az önkormányzatok a jövőben is vállalhatnak 

önként feladatokat, ám ezek ellátása nem 

veszélyeztetheti a kötelezően előírt 

feladatokat. További korlát, hogy a fakultatív 

feladatok finanszírozása a saját bevételek, 

illetve az e célra biztosított források terhére 

lehetséges. 

Az új jogszabály megváltoztatta az 

összeférhetetlenségi szabályokat is, így 

például polgármester nem lehet országgyűlési 

képviselő a 2014-es választások után.  

A közélet tisztasága érdekében a törvény 

szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget, ami a házas-, az élettársra és a 

gyerekekre is vonatkozik. A szabályok a 

bizottságok külsős – nem képviselő – tagjaira 

is vonatkoznak majd. 

A törvény „megerősíti” a polgármestereket a 

képviselő-testülettel szemben, így például – 

meghatározott esetekre – vétójogot kap, és 

tisztségének megszűnéséről csak bíróság 

dönthet.  

A több mint két évtized után átalakuló 

önkormányzati rendszer egyik legnagyobb 

újdonsága lesz, hogy a közoktatási 

intézmények állami fenntartásba kerülnek. 

A kormány a módosítástól azt várja, hogy az 

új struktúra költségtakarékos és 

feladatközpontú lesz, továbbá szigorúbb 

kereteket szab az önkormányzati 

autonómiának.  

Veilandics Eszter 

körjegyző 

 

 

 

 

 

Húsvét közeledtével 

Fakadnak már a virágok, 

Kiderül az ég, 

És a föld most készül ülni 

Drága ünnepét. 

Szíveinkben, mint a földön, 

Ma öröm legyen, 

Feltámast az isten-ember 

Győzedelmesen! 

Aki tudja, mint töré fel 

Sírját a dicső; 

Aki látja, hogy a földön 

Minden újra nő: 

Gondoljon feltámadásra, 

Mely örök leszen… 

Feltámadt az isten-ember 

Győzedelmesen! 

 

Reviczky Gyula: Húsvét 

 

 
 

 

Kisbodak Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván! 
E

k

Kisbodaki Harangláb – Kisbodak Önkormányzatának lapja –

Szerkesztő: Veilandics Eszter, Takács Edit, elérhetőségek: 96/215-

506, 30/541-8492, 20/291-1985; jegyzo@darnozseli.hu, Megjelenik 

kéthavonta, Ingyenes kiadvány  

 

mailto:jegyzo@darnozseli.hu
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