
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1.
bekezdésnek  10.  pontja  és  32.  szakaszának  6.  pontja,  valamint  Zenta  község  statútuma  (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja és 45. szakasza 1.
bekezdésének 3.  és  7.  pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2015.  december  30-án
tartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET
ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

1. szakasz
A Községi Képviselő-testület a gyermekvállalás és a három- vagy többgyermekes családok alapvető
szükségletei kielégítése feltételeinek javítása érdekében jelen rendelettel megállapítja a nagycsaládos
kedvezménykártyát (a továbbiakban: kedvezménykártya) Zenta község területén.

2. szakasz
A kedvezménykártya birtokosai az alábbi jogosultságokat érvényesítik:

1) 10%-os árengedményt a Zenta község által alapított kulturális és oktatási intézmények által
szervezett előadások és rendezvények belépőjegyáraiból;

2) 10%-os árengedményt a Zenta község által alapított kulturális és oktatási intézmények által
szervezett tanfolyamok áraiból;

3) a  nagycsaládos  kedvezménykártya  elfogadó-hálózathoz  csatlakozott  vállalkozók  és
szervezetek által jóváhagyott árengedményt.

3. szakasz
A kedvezménykártyára  való  jogosultságot  a  szülők/nevelőszülők  és  gyermekek  érvényesítik,  az
alábbi feltételek mellett:

1) három- vagy többgyermekes közös családi háztartásban élnek,
2) 2015. január 1-jétől minden családtag Zenta község területén rendelkezik lakóhellyel,
3) valamennyi iskoláskorú gyermek rendszeresen látogatja az oktatást.

4. szakasz
A jelen  rendelet  2.  szakasza  szerinti  jogosultságokat  a  gyermekek  19.  életévük  betöltéséig,  a
szülők/nevelőszülők  pedig  a  családi  háztartás  legfiatalabb  gyermeke  19.  életévének  betöltéséig
érvényesítik.

5. szakasz
A  kedvezménykártya  megszerzésének  folyamata  a  Zentai  Községi  Közigazgatási  Hivatalhoz
benyújtandó kérelem benyújtásával történik.
A kérelmezőnek a kérelem mellé az alábbi bizonyítékokat kell csatolnia:
1) bizonyíték a családtagok számáról (személyi igazolvány fénymásolata, születési anyakönyvi

kivonat),
2) a család felnőtt tagjai személyi igazolványának fénymásolata,



3) az összes családtag lakóhely-igazolása,
4) házassági anyakönyvi kivonat,
5) a válásról szóló ítélet,
6) két tanú anyagi és büntetőjogi felelősségének teljes tudatában tett hitelesített nyilatkozata,

mely szerint az élettársak közös családi háztartásban élnek,
7) az oktatás rendszeres látogatásáról szóló igazolás, a rendes iskoláztatáson levő gyermekekre

vonatkozóan,
8) a gyámhivatal határozata a gyermek nevelőcsaládnál való elhelyezéséről,
9) a családi háztartás valamennyi tagjáról készült két fénykép.

6. szakasz
A  kedvezménykártyára  való  jogosultság  megállapításáról  szóló  határozatot  a  Zentai  Községi
Közigazgatási Hivatal társadalmi tevékenységekkel megbízott belső szervezeti egysége adja ki.
A határozat mellett a használónak a kedvezménykártya is kiadásra kerül.
A kedvezménykártya  valamennyi  családtag  részére  kiadásra  kerül,  a  kedvezménykártya  kiállítási
költségeit lefedő térítmény mellett.

7. szakasz
A kedvezménykártyára való jogosultságról szóló határozat a naptári év végéig terjedő érvényességi
idővel kerül kiállításra.
A soron következő naptári  évre vonatkozó új kérelmet  legkorábban a jelen szakasz 1. bekezdése
szerinti határidő lejárta előtt 30 nappal lehet benyújtani.
A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti kérelem mellé, amennyiben nem történt változás – ami anyagi
és büntetőjogi felelősség teljes tudatában jegyzőkönyvbe mondott nyilatkozattal kerül megállapításra
– a korábban mellékelt bizonyítékokat nem szükséges ismét csatolni.

8. szakasz
Ha a határozat  érvényességi  ideje  folyamán  változások állnak  be azon adatokat  illetően,  melyek
alapján a határozat és a kedvezménykártya kiállításra került, a kedvezménykártya birtokosa köteles a
határozatot kiállító szervhez a határozat módosítása iránti kérelmet benyújtani.
A jelen  szakasz  1.  bekezdése  szerinti  kérelem  mellé  csatolni  kell  a  beállt  változásokról  szóló
dokumentációt.
A kedvezménykártya birtokosa elveszíti a kedvezménykártyára való jogosultságát, ha a továbbiakban
nem tölti ki a jelen rendelet 3. szakasza szerinti feltételeket.

9. szakasz
A jelen rendelet 2. szakasza szerinti jogosultság a kedvezménykártya felmutatásával érvényesíthető,
éspedig  a  kulturális  és  oktatási  intézményekben,  valamint  sportklubokban  és  azon  egyéb  üzleti
létesítményekben,  melyekkel  Zenta  község  szerződést  kötött  a  nagycsaládos  kedvezménykártya
elfogadó-hálózathoz való csatlakozásról.
A kedvezménykártya nyomtatványa a jelen rendelet mellékletében található, és annak alkotórészét
képezi.

10. szakasz
A kedvezménykártya  kizárólag  személyesen  használható,  a  kártyával  történő  visszaélés  esetén  a
kedvezménykártya  birtokosa  pedig  elveszíti  a  kedvezménykártya  további  használatára  való
jogosultságát.

11. szakasz
A kedvezménykártya birtokosairól a Zentai Községi Közigazgatási hivatal nyilvántartást vezet.



12. szakasz
A kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályozása céljából Zenta község a jogi személyekkel – a
kedvezménykártya elfogadóival külön szerződést köt.

13. szakasz
Jelen  rendelet  a  Zenta  Község Hivatalos  lapjában való  közzétételét  követő  nyolcadik  napon lép
hatályba, és 2016. január 1-jétől alkalmazandó.

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 020-61/2015-I 

Širková Anikó s.k.,

a Zentai Községi Képviselő-
testület elnök asszonya



1. számú melléklet

A nagycsaládos kedvezménykártya nyomtatványa

  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕНТА
SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ZENTA KÖZSÉG

КАРТА ЗА ВЕЛИКЕ ПОРОДIЦЕ

NAGYCSALÁDOS
KEDVEZMÉNYKÁRTYA

 
Рег. бр. Карте велике породице:      
A nagycsaládos kedvezménykártya száma:     

Датум издавања/а kiadás dátuma)
     
Важи до           године
Érvényes           -ig

Потпис овлашћеног лица Општинске управе/a 
Községi Közigazgatási Hivatal által 
felhatalmazott személy aláírása:

М.П./P.H.

  
Фотографија
Fénykép

ИМЕ/UTÓNÉV 
__________________________________

ПРЕЗИМE/CSALÁDI NÉV 
__________________________________ 

ЈМБГ/SZEMÉLYI SZÁM 
____________________________________

(Својеручни потпис – Sajátkezű aláírás)

ОВЛАШЋЕЊА ИМАОЦА КАРТЕ ВЕЛИКЕ
ПОРОДИЦЕ

A NAGYCSALÁDOS
KEDVEZMÉNYKÁRTYA BIRTOKOSÁNAK

JOGOSULTSÁGAI

Ималац Карте за велике породице овлашћен је
користи права из члана 2. Одлуке о карти за
велике  породице  (“Службени  лист  општине
Сента” бр.      )
A nagycsaládos  kedvezménykártya  birtokosa  a
nagycsaládos kedvezménykártyáról szóló rendelet
(Zenta Község Hivatalos Lapja,       . szám) 2.
szakasza szerinti jogosultságokat érvényesítheti.

Важи до 31.12.2016. године   Потпис и печат 



Érvényes 2016. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2017. године   Потпис и печат 
Érvényes 2017. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2018. године   Потпис и печат 
Érvényes 2018. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2019. године   Потпис и печат 
Érvényes 2019. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2020. године   Потпис и печат 
Érvényes 2020. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2021. године   Потпис и печат 
Érvényes 2021. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2022. године   Потпис и печат 
Érvényes 2022. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2023. године   Потпис и печат 
Érvényes 2023. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2024. године   Потпис и печат 
Érvényes 2024. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________
Важи до 31.12.2025. године   Потпис и печат 
Érvényes 2025. 12. 31-éig        Pecsét és aláírás ________________________________

I n d o k o l á s
A  nagycsaládos  kedvezménykártya  megállapítását  a  Magyar  Nemzeti  Tanács  2013-2017-es
időszakra vonatkozó Népesedési Stratégiai Terve, valamint Zenta Község 2014-2017-es időszakra
vonatkozó  Népesedéspolitikai  Cselekvési  Terve  (Zenta  Község  Hivatalos  Lapja,  22/2013.  szám)
irányozza elő.
A  nagycsaládos  kedvezménykártya  által  nyújtott  anyagi,  illetve  szellemi-erkölcsi  jellegű
kedvezményekkel  a  helyi  önkormányzat  elismerné  a  nagy  családok  érdemeit,  és  részben
kompenzálná a többgyermekes családok alapítása alkalmával fellépő terhet.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által  hozandó ügyiratok
meghatalmazott  előterjesztője  a  _______________________  tartott  ülésén  meghozott
______________________ számú végzésével  véglegesítette  a nagycsaládos kedvezménykártyáról
szóló rendeletjavaslatot.
A fentiek alapján Zenta Község Képviselő-testülete a rendelkező rész szerinti rendeletet hozta.


