
            
               
  Arnót község Önkormányzat Képviselő-testületének  

   23./2008.(12. 17. )  rendelete az egyes helyi rendeletek módosításáról 
 
 
 
 
Arnót község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról  szóló 
1990.évi LXV tv-ben foglalt felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
     1. §. 
 
 
   A szennyvízdíj mértékének megállapításáról 
 
 
A szennyvíz díjának megállapításáról szóló 12./1999(12.08.)  sz. rendelet  1. §. (1) bekezdés  
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Arnót község közigazgatási területén a  

-lakossági  csatornaszolgáltatás köbméterenkénti díja 
2009. január 1-től:  1144Ft/m3 + ÁFA., 

- a közületi csatornaszolgáltatás köbméterenkénti díja  
             2009. január 1-től 1019 Ft/m3 + ÁFA 

 melyből a lakosság az állami támogatással csökkentett díjat fizeti meg.   
 
 
 

   2. §. 
 
         Az ivóvíz díjának megállapításáról 
 
 
Az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 13./1999.( 12.08.) sz. rendelet   1. §. (1) bekezdés    
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Arnót község közigazgatási területén az ivóvíz szolgáltatás  díja  
2009. január 1-től:   403  Ft/m3+ 20 % ÁFA  
Ebből használati díj   20  Ft /m3 

          
 
 
 
 



 
   
     3. § 
 
 
      Szociális rendelet módosítása 
 
1)A  szociális ellátásokról  és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2006.(05.31) 
rendelet 38. § (2) bekezdése szerinti  1.sz. melléklet helyébe  jelen rendelet 1.sz. melléklete 
lép. 
 
 
 
 
 
     4.§ 
 

A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 
 
(1) Az iparűzési adóról szóló többszörösen módosított 7/1997.(V.10.) sz. rendelet  10. §. (1) 
bekezdés b. pontja  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Az iparűzési adó mértéke 2009. január 01-től az adóalap 1,7 % -a 
 
Kelt: Arnóton, 2008. december  16-án a Képviselő-testület ülésén. 
 
    
B o d n á r    Katalin sk.                K o l e n k ó   Gábor  sk. 
                  jegyző               polgármester 
 
 
Kihirdetve: Arnót, 2008. december   17 -én 
 
 
                    Ph. 
 

   B o d n á r   Katalin 
                   jegyző 



        1.sz. melléklet 

 (1) Az oktatási, nevelési intézményekben 2009. január 01.-től fizetendő térítési díjak 
összege: 

           Térítési díj /nap   
Napközi        290.-Ft   
Ebéd (menza)      180.-Ft   
Óvoda /gyermek                  250.-Ft 
szoc. étkezők  :                     

       A.) Akinek  a családjában az egy főre jutó 
                           jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 
                              150%-át                  290 Ft 

                B.) jövedelme  a nyugdíjminimum 150-300 %-a között van  
                         annak                           345 Ft  
  C.) jövedelme  a nyugdíjminimum 300 %-a fölött van  

              annak               430 Ft 

            D.) az egyedül élők az A, B, C pontban szabályozott térítési díjból  
        20 % kedvezményben részesülnek 

 (2) Az oktatási és nevelési intézményekben fizetendő térítési díjak összegéből az alábbi 
kedvezmények vehetők igénybe: 

- Az iskolában és óvodában:

- Az iskolában és óvodában:

- 100%-os térítési díjkedvezményben részesül: 
 - az az óvodás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményben 

részesül; 
 - az az 1-6. évfolyamos tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi  

kedvezményben részesül; 

- 50%-os kedvezményben részesül: 
- az az óvodás, aki 3 vagy több gyermekes családban él, illetve tartós beteg, 
- az az 5-8. évfolyamos tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi  

kedvezményben részesül,  
- az az 1-8. évfolyamos tanuló, aki 3 vagy több gyermekes családban 

nevelkedik, 
- az az 1-8. évfolyamos tanuló, aki tartós betegségben szenved, 
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