Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2017. évi illetménykiegészítéséről
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 234.§ (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi
illetménykiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1.§ E rendelet hatálya a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőkre terjed ki.
2. Az illetménykiegészítés mértéke
2.§ A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője
esetében a 2017. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.
3.§ A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője esetében
a 2017. évben az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
3. Záró rendelkezések
4.§ E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Z Á R A D É K:
A rendelet 2016. december 14. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára
történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

1. számú melléklet a 19/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
IGAZOLÁS
az utólagos közmű csatlakozási hozzájárulás megfizetéséről
Dunavarsány Város Önkormányzatának képviseletében eljárva igazolom, hogy
Név:……………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………….
Lakcím…………………………………………………….
szám alatti lakos
a Dunavarsány…..………………………………….utca, …………………házszámú,
……………………….. hrsz-ú ingatlanon megvalósuló
- ivóvíz-ellátási
- szennyvízelvezetés*
beruházáshoz szükséges meglévő víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozás feltételeként
-

Dunavarsány Város Polgármesterének ………………..…….számú jogerős határozatában
előírt ………………………..………………………..……………………………Ft, azaz
………………………………………………………..………...…………… forint összegű
utólagos közmű csatlakozási hozzájárulást egy összegben megfizette.

-

Dunavarsány Város Polgármestere a nevezett érdekelt részére az utólagos közmű
csatlakozási
hozzájárulás
……….……..havi
……….…………..Ft/hó,
azaz
…………………………………forint/hó
összeg
egyenlő
részletekben
történő
megfizetését engedélyezte, melyből nevezett személy ………………………….Ft
összeget, mint ………………….. hónap törlesztő részletet az önkormányzat elkülönített
számlájára megfizette.

Kelt……………………., év……, hó…….., nap………..

PH
………………………………….
aláírás
*-gal jelölt rész aláhúzandó

2. számú melléklet
a 20/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Kérelem
szennyvízdíj-kedvezmény megállapítása iránt
Alulírott azzal a kéréssel fordulok a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, hogy
részemre szennyvízdíj-kedvezményt szíveskedjenek megállapítani.
1. Személyi adatok:
Neve:

………………………………………

Születési neve:

………………………………………

Anyja neve:

………………………………………

Szül. hely, év, hó, nap:

………………………………………

Bejelentett lakóhely:

………………………………………

Tartózkodási hely:

………………………………………

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ): ……………………………..
Telefonszám:

………………………………………

2. A kérelmező családi állapota:
 egyedül élő

 házastársával él együtt

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam használt ingatlanban egyedül / házastársammal
élek.
Rendszeres havi jövedelmem: ……………………………………… Ft.
Egyéb jövedelmem: ………………………………………………… Ft.
Egyéb nyilatkozatok
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó,
azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és
tartózkodási hellyel is rendelkezik),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
c) hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához,
d) kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok,
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
e) hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Kelt: ………………………………………
………………………………………..
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolni kell:
 a kérelmező nevére kiállított szolgáltatói számlát,
 jövedelemigazolást.

3. számú melléklet a 19/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Az utólagos közmű csatlakozási hozzájárulás egy egységre jutó összege víziközmű-hálózatra történő
utólagos rácsatlakozás esetén

A létesítendő közmű neve
Fajlagos ár
ivóvíz törzshálózatra történő csatlakozás
150.000,- Ft/1 m3/nap
szennyvíz törzshálózatra történő csatlakozás
170.000,- Ft/1 m3/nap
(A fenti összeget a mindenkori hatályos ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adó terhel)
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