
Göldeák község önkoÍmányzata Képviselő-testülétének
4/201 5.(ll.27.) önkormántlzati rendelete

a szociális ellátási Íormák szabályozásáról
módosításokkal egységes szerkezetbe foglatva

Óföldeák 
- 
Kózség Önkormánrzatiának Képviselő-testÜleté az Alaptórvény 32' cikk (2)

bekezdésében, valamint Magyarország helyi őnkormányzatairól szóló 2o1i' évi cLXxXlX
törvény í3 s (1) 8. pontjában biáosított Íeladatkörében eljáNa' a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993' évi lll.trrvény 1's (2) bekezdésébén, a 2. s -ában, a 26' s-
ában, a 92 s (1) bekezdés b) pontjában' és (2) bekezdésében, í32' s (4) úkezdés d) és ó)
pontjaiban Íoglalt felhatalmazás alapján a következdket rendeli el:

E,r",."o';'.?iá!l*",u""*
1í. s (1) A rendelet hatiálya kiteíed Óföbeák község közigazgatasi terÜletén lakcímmel
rendelkezó

a) magyar állampolgárokra,
bJ bevándoroltakra és letelepedettekre,
c.) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként Vagy oltalmazottként elismeí személvekre.

'?(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jógával rendelkezó
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv') szerint a
szabad mozgás és iartózkodás jogával rendélkezó személyre, amennyiben az ellátás
igény|ésének időpontjában az szmtv._ben meghatározottak szerint a szabad mózgás és a három
hónapof meghaladó tartózkodási jogát a oföldeák község közigazgatiási területén gyakorolja, és
a polgárok szémélyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejel;ntett
lakóhellyel rendelkezik.

szociális rászoíultságtól függő
pénzbeli és teÍmészetbeni ellátások formái

2.s (í) A pénzbeli ellátások formái:
a} települési támogalás'
aa) lakhatási támogatás
ab) havi rendszeres gyógyitó ellátás kö|tségéhez való hozzájárulás,
ac) beiskolázási támogatás,
ad) 3 éves kor alatti gyermekek támogatása,
ae) újszülöttek támogatása,
a0 nyugdíjas koruak támogatása,
(2) rendkívüli települési támogatás
ba) betegséghez, halálesethez, elemi kár elháritásához' a válsághelyzetben léVő várandós anya
gyermekének megtartásához, iskoláaatáshoz, a gyermek Íogadásának elókészíteséhez' a
nevelésbe vett gyermek családjával Való kapcsolatt]artásához, a gyermek családba Való
VisszakerÜlésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások _ vagy a gyermek háÍányos helyzete
miatti tiimogatás
bc) azonnali íendkívüli települési támogatás
bd) elhunyt személy eltemettetésének költségejhez való hozzájárulás
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pénzbeli ellátások

Lakhatási támogatás

3.5 (í) ÓÍöldeák község Önkormányzata települési tamogatást nyÚjt lakhatási támogatásra' A
lakhatási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek' családoknak az általuk lakott lakás
vagy nem lakás celjára szolgáló helyiség fenntaíásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
3(2) Lakhatási támogatásra jogosult, akinek háztartásában az égy Íőre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 16o%-át' egyedÜl élő
személy eselén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének21oo/o-áÍ.
(3) A lakáshatási lámogatás egy évre, vagy _ ha a timogatást a fútési szezonban a Íűtési
költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel nyújtják - egy fűtési szezonra kell
megállapítani' A fÜtési szezon minden év október 15' napjától az az követő éV április 15' napjáig
tart.
a(4) A lakhatási támogatás egy hónapra juló összege 3'soo,-Ft
(5) A lakhatási támogatás:

a) pénzbeli ellátás, Vagy
b) természetbeni szociális ellátás formájában adható.

(6) Természetbeni szociáljs ellátásnak minősül a lakásfenntartási kiadások körébe taftozó
közÜzemi dÍak fizetése' tÜzelőutalvány, Valamint gye.mekintézmények térítési díának kifizetése.
(7) A természetbeni juttatásként megállapított közüzemi dÍakat a kérelmező álta: megjelölt
közüzemi Vállalatok, részére a támogatások megállapítását követően a targyhónapot köVető
hónap s-ig napjáig kell átutalni'
(E) A támogatást megállapíto határozat egy példányát meg kell killdeni a közÜzemi vállalatnak.
(9) A tüzeló vásár|ásÍa megállapított lakhatási támogatás pénzbeli ellátásként is adható,
pénáárból történö kifizetésére egy összegben, vagy negyedévenként kerul sor.
(í0) A lakhatási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti
még.
(1'l) A lakhatásj támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a táínogatást kéró
milyen jogcímen lakik a lakásban.
(12) A lakhatási támogatás Ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak ál|apítható meg, fÜggetlenÜ|
a lakásban élő személyek és hááaÍtások számától-
(13) A (12) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbéÍletet. az albérletet és
a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészejt.
(í4) Megszúnik a támogatás:

a) megállapított idó elteltéVel
b)a támogatásra okot adó körülmények megváltoásával

(í5} A lakhatási támogatás iránü kéÍelem a jogosultság időtartama alatt' annak lejártát megelőző
három hónapban is benyújtható' Amennyiben az eljárás a jogosultság lejáÍta előtt legalább 15
nappa] korábban befejeződik, az Újjogosultság kezdő idópontjaként a korábbi jogosultság lejártát
követő hónap elsö napját kell megállapítani'

Havi rendszeres gyógyító ellátás költségéhez való hozzá'iárulás

.4.s (í} ÓÍö|deák község Önkormányzata telepÜlési támogatást nyújt havi rendszeres gyÓgyító
ellátás költségéhez való hozzájárulásként. A havi rendszeres gyógyító ellátas költségéÁóz vato
hozzájálulás a szociálisan rászorult személy részére az egészsfui állapota megó'éséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biáosított tamoga&ás.
5(2) Havi rendszeres gyógyító ellátás költségéhez va|ó hozzájálÚ|áila szociáis;n Íászorultnak
kell tekinteni aá a személyt, akinek családjában az egy Íőre jutó havi jövedelem nem haladja
meg áz öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb Összegének í90%-át, egyedül élő esetén a 25o%-
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ál, valamint a havi íendszeres gyógyító ellátásának a térítési díja eléri az öregségi nyugdíj
mjndenkori legkisebb összegének 20%-ál és nem részesül alanyijogon, Vagy normaiív álaóolí
közgyógyellátásban'
(3)-A jogosult számára kiárólag a személyes szÜkségletének kielégítéséhez szÜkséges gyógyÍtó
ellátás rendelhető.
(4} A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a házioNos igazolja, a csak szakorvos áltál
rendelhető gyógyszereket a szakorvos, vagyjavaslata alapján a háziorvos igazolja.
(5) Az igazolás tad:almazza a kérelmező temészetes személyazonosító ádatait, lakóhetyét és
tartózkodási helyét, Iársadalombiáosítási Azonosító Jelét, az alkalmazandó tefáóiához
szÜkséges gyógyszer megnevezését, a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges napi
mennyiségét és az adagolást'' A szakoNos - a kéfelmező igénye esetén _ az általa rendelt havi
Íendszeres gyógyító ellátasokról a házioÍvost tájékoztatja.
(6) A háziorvos igazolása alapján a gyógyszertár állásfoglalást ad a kéfelmezó rendszeres
gyógyító ellátásának havi költségéről.
(7) A gyógyszeÍköltség meghatároásánál a kérelmezó krónikus bétegségéhez igazodó' egyhavi
mennyiségre számolva legalacsonyabb költségű, kÜlön jogszabályban meghatározott szákmai
szabályok szerjnt elsóként Válasaandó, legalacsonyabb napi teÉpiás költséggel alkalmazott
készítményeket kell alapul venni.
(10) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségéhez való hozájárulás hava összege
a) ha a jogosult havi rendszeÍes gyógyszerköltsége ném haladja meg a 6ooio,_Ft-ot a havi
íendszeres gyógyszerköltségének a 40%-a'
6b) ha meghaladja a 6ooo,-Frot a havj rendszeres gyógyszerköltségének az soo/a-a, de
legfeljebb 4.500,-Ft lehet
(íí) -A havi rendszeres gyógyíto ellátás költségéhez Való hozzájárulást egy évre kell
megállapíianL A támogatásra valójogosultság kezdó jdőpontja a kérelern benyújtásának a napja'
(12) 'Á havi rendszeres gyógyító ellátás költségéhez való hozzájárulá;t a támogaiás
megáÍapítását követően a tárgyhónapot ka'vetó hónap s_ig napjáig kell a jogosult réazére
pénztáíból kifizetni'
(13) A havi rendszeres gyógyító e]látás költsegéhez valÓ hozzá)álulás iránti kérelem a
]ogosultság időtartama 'alatt' annak lejártát megelóző három hónapban is benyÚjthatÓ'
Amennyiben a2 eÜárás a jogosultság lejárta előtt legalább 15 nappa| korábban befejezőáik, az újjogosultság kezdő idópontjaként a koÍábbi jogosultság lejáíát követó napot kell megállapítani'

Beiskolázási tám09atás

75.s (í) A belskoláás költségeinek enyhitéséíe:
a} az óVodás korÚ gyermekek 6.000,_Ft/Íő
b) az általános jskolás tanulók 8.000'-FUfő
c) a középjsko|a nappali tagozatán tanulók 1o.oo0'_Ft/fő
d} felsőfokú - nappali rendsze.ú, Íelsőoktatási intézmény alapképzésébe beépÜló *
szakképzésben íésztvevők 

' 
akik a felsőoktatási intézmények hallgatói vagy felsöoktatási

intézménnyel kötött megállapodás alapján
szakközépiskolák tanulói 12'000'_FVfő
e)a felsőfokú nappali oktatásban résztvevŐ diákok .16.ooo'_Ftfő
egyösszegÜ, egyszeri támogatásban részesülnek.
(2} A beiskolázási támogatás kifizetésére minden év szeptember ís-től - október 15. napjáig
keÍt]l sor óvoda-, illetve iskolalátogatási igazolás csatolásával.
6. s A 5.s (1) bekezdésében meghatiirozott támogatások megállapÍtásáról határozatot kell hozna'
mely határozat mellékletét képezi a jogosultak természetes azbnosÍló adatai.

3 éves kor alaÍi gyermekék támogatása

37.s (1) Azon gyermekek, akik minden év szeptember 3o-ig nem iöltötték be a 3' életéVüket
6'00o'-Ft,/Íó egyösszegű egyszeÍi támogatasban részesÜlnek' A támogatás kifizetése - a
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népesség-nyilvántartás adattartalmát ÍigyeIembe véve - minden év december 1-jétől - december
31' napjáig történik.
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott támogatás megállapításáról határozatot kell hozni, mely
hatáÍozat mellékletét képezi a jogosultak természetes azonosító adatai'

Újszüli'ttek támogatása

'E.s (1) Az újszülöttek 20'ooo'-FVfő egyösszegű' egyszeri támogatásban részesülnek' A
támogatas kiÍizetése _ a népesség-nyilvántartás adattartalmát figyélémbe véVe - a szÜlők
részére a gyermek születésétől sámÍtott 30 napon belÜl történik'
(2)Az (1) bekezdésében meghatározott támogatás megállapításárol határozatot kell hozni, mely
határozat mellékletét képezi a jogosultak természetes azonositó adatai'

Nyugdíjas korúak ielepülési támogatása

9.s (í) Települési támogatást biztosít az önkormányzat ÓfÖldeák községben házasságot kötött'
azon házaspáÍok részére, akik adott évben 50 éves házassági évfoÍdulójlJkat ünneplik.-
(2, Ac 50. éves házasságj éVfofdulójukat Ünnepló házaspárok 1o'óoo,_Fvpár egyösszegű,
egyszeri támogatásban részesÜlnék' A támogatás kifizetése _ az anyakönyvi' Valamint a
népesség-nyilvánta.tás adattartalmát figyelembe Véve _ az anyakinyvi ásemény hónapjában
történik'
r09./A s (1) Települési támogatást biztosít az lnkormányzat _ kérelmükre _ a nem Óföldeákon
házásságot kötött, és Óföldeákon a kérelem benyújtását megelőző 25 éVben bejelentett
lakóhellyel rendelkező azon házaspárok részére, akik adott évben 50 éves há;assági
éVfordulójukat Ünneplik'
(2) Az.50 éves házassági éVfordulójukat ünneplő házaspárok lo.ooo,-Fupár egyösszegúi,
egyszeri tiimogatásban részesülnek. A támogatiás kifizetése _ a becsatolt anyakÖnyvi kivonit,
Valamint a népesség-nyilvántartás adattartalmát figyelembe véve _ minden negyedévet követő
hónap í5' napjáig történik'
(3) A nem oföldeák községben házasságot kötött személyek minden negyedév t]tolsó napjáig
nyújthatnak be kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Óíöldeák-i'Kirendeltségéhei' Á
határidő jogvesáő. A kérelemhez csatolni kella házassági anyakönwi kivonatot'

'l0_s A nyugdíjas koruak, akik tárgyéV év december 31. napjáig betöltik 62. életévüket, 5'ooo'-
FVfő egyösszegű egyszeri támogatásban részesülnek a lakásfenntartás kóltségeinek
enyh itésé re '
A támogatás kifizétése _ a népesség-nyilvántartás adattartalmát figyelembe Véve -minden év
december 1' napjától december 31' napjáig történik.í,í'l. s A 9' s' a 9/A s és a 10 s_ban meghatározott tiimogalások meqállapításáról határozatot
kell hozni, mely határozat mellékletét képezi a jogosultak természetes azonosító adatai.

Rendkívüli telépülési támogalás

12.s (1) RendkíVÜli telepÜlési támoga|ást nyújt az önkományzat azoknak a személyeknek, akik
ónmaguk' illetve családjuk létÍenntartásáról más módon nem' tudnak gondoskodni Vagy
alkalmanként jeten&ezö többletkiadások _ így különösen betegséqhez, haláÉsethez' elemi kár
elhárításához' a Válsághelrzetben lévó Várandós anya gyermekének megtartásához,
iskoláztatáshoz, a gyermék fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjáVal
való kapcsolattartásához, a gyermek családba Való visszakerülésén;k elősegítésahez
k_apcsolóió kiadások - Vagy a gyermek hátrányos helrzete miatt anyagi segítségre szorulnak.13'1(2) ÓÍöldeák község onkormányzata rendkívÜli te|epülési 
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tímog;tast_ nyújt annak a

kérelmezőnek' akinek csaIádjában az egy főre jutó havi jöVedelem nem háladja meg az öregségi
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nyugdi mindenkori legkisebb összegének 190o/o_át, egyedÜl élő személy esetén az öregségi
nyugdÍ mindenkoÍi legkisebb összegének 250%-át.
(3) A rendkíVÜli telepÜlési támogatás adhatóa) alka|manként,
b) havirendszeÍességgel,
t5l6(4) Rendkívüli méltányosságból a telepÜlési támogatásra Való jogosultság felső
jövedelemhatárához képest 2o%-os mértékű eltérés alkalmazható. ha a kérelmejo
a) hajléktalan,

b) elemi károsult'
c) betegség miatt olyan mértékű többletkiadása jelentkezétt' hogy azt önmaga, illetve családja
létfenntartása veszélyeáetése nélkül nem képes Viselni,
d) tulajdonában, Vagy használatában lévő ingatlanában a Vezetékek (vízvezéték, gázvezeték,
Vjllanyvezeték) valamelyike meghibásodása esetén olyan mértékű kár keletkezik, hoóy önmaga,
illetve családja létfenntartása átÍnenetileg lehetetlenné Vált'
(5} Elemi károsultnak kell tekinteni aí személyt (családot), akinek elemi csapás belvíz, talajvíz,
tüzvész' viIlámcsapás, jégverés' stb') köVetkeáében tulajdonában Vagy használatában aévő
ihgatlana, illetve ingósága oly mértékben károsodott vagy elpusauli hogy létfenntartása
ámenetileg lehetetlenné vált' vagy nagy mérlékben Veszélyeztetetté Vált'
17(6) A (4) bekezdés b) és d) pontja szerinti káÍ tényét éj mértékét minden esetben a Földeáki
Közös onkormányzati Hivatal felÜlvizsgálja'
(7) A rendkÍvüli települési támogatás összege nem haladhatja meg:a) egyszeri segély esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b)_ . havi, rendszeres segély esetén az öregségi nyugdÜ mindenkori legkisebb összegének
30o/o-ál'
c) elemikárosult segélyezése esetén az öÍegségi nyugdÍ mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát.
(8) A rendkívÜIi települési támogatás kiíizetése pénztárból történik'

Azonnali rendkívüli települési támogatás

18í3.s (í) Krízis helyzetben lévő rászoruló személy részére azonnali rendkívüli telepÜlési
támogatás állapÍtható még, ha a kéÍelmező családjában az egy Íőle jutó havi jövedelem nem
haladja meg-az öregségi nyugdÍ mindenkori légkisebb összegének 16o%-jt, egyedÜl élő
személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegén ek 21o%-áÍ.
(2) Krízis helyzet, ha a kérelmezőnek és a családjának ninci anyagi fedezete élelmiszerre,
gy9gyszerre' gyógykezelésre, lakásfenntartásra s a kérelem ben'újtásának időpontjában
létfenntartása kÖzvetlen Veszélybe kerÜl-
(3) Az azonnali rendkivÍili telepÜlési támogatás összege nem haladhatja meg az 5.ooo,-Ft-ot'
(4) Az azonnali ÍendkÍvülj telepÜlési támogat!ás Ügyintézési határideje 3 munkanap.
(5) Az azonnali rendkívüli telepÜlésj támogatás kiÍizetése pénztárbói történik.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez valo hozzáiárulás

]']4.s' (íl A' elhunÍ személy eltemettetésének költségeihez Való hozzájárulásként ÍendkívÜli
települési támogatást nyujt az Önkormánrzat annak. aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott, és akinek családjában az egy ÍőÍe jutó havi jöv;delem nem haladja meg az
öreg_ségi nyugdíj mindenkori legkisebb Összegének 230%_át' egyedül élő személy esetén a
300%_át'
(2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást, a temetés költségeiről kiállított számlák
eredeti példányát, és a halotti anyakönyvi kivonatot'
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(3)A kérelemhez 3 hónapnál nem régebbi témetésíszámlát kell csatolni.
'?0(4) A temetés költségére az önkormánlzati segély mértéke: 2s.ooo,-Ft
(5) A temetés legolcsóbb költségét a .endelet 1' fÜggeléke tartalmazza'
(6) A temetés költségét minden éVjanuár 31' napjáig felÜI kell vizsgálni'
(7) A temetési költség.e a rendkívüli temetésj támogatás kifizetése pénztárból történik'

.'o",!l;"'"1'o',í'n'",r"o*

í5.s {í) ÓÍöldeák község onkormányzata a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátási
forÍnát tartja fenn:
a) étkeztetés Földeák községgel társulás formájában
b) nappali ellátás Földeák községgeI társulás Íormájában
c) házi segítségnyújtás Földeák községgel társu|ás formájában
d) családsegítés Földeák kijzséggel társulás Íormájában
(az a), b) és c) pontok a továbbiakban: egyéb személyes gondoskodási formák)
(2) A személyes gondoskodást az alábbi intézmény biíosítja:

Földeáki Egyesített EgészségÜgyi és szociális lntézmény
(Földeák' Zárda u.2')

(3) A személyes gondoskodás igénybevételének feltételeit' a fizetendő térítési díakat Földeák
község Önkormányzata rendeletében szabályozza'

IV. FEJEZET
Eljárási Íendelkezések

16.s (í) A pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások igénylése esetén az eljárás kérelem
alapján indul. A kérelmet a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal ÓÍöldeáki Kirendeltségénél
lehet előterjeszteni' külön rendszeresített Íormanyomtatványon'
(2) A kérelméző a kérelmében saját' valamjnt a Vele é9y hááartásban lakó személyek adatairól'jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra Vonatkozó
bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia'
(3) A jövedelemigazoláshoz csatolni kel]:
a) a havonla rendszeresen mérhető jóVedelem esetén a kérelem benyújtását megelőzó hónap
jöVedelméről szóló munkállatói igazolást,
b) a munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőzó hónapban folyósított ellátás igazoló
szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást,
c} a társadalombiáosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtasát
megelóző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi
banksámla kivonatot
d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivata| igazolását, a kérelem
benyújtását megelóző gazdasági éV személyi jövedelemadó alapjáról
e) egyéb jöVedelmek esetében a kéIelmező büntetöjogi felelőssége me|lett nyilatkozatot tesz a
havi átlagos jövedelméről
(4) Ha a telepÜlési tiámogatás iránti eljárás hivatalból indul a jövedelemigazolást, nyilatkozatot
ebben esetben is rendelkezésre kell bocsátani a segélyezésíe iavaso|t szemé|Vnek'
(5) A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Óföldeáki Kirendeltsége a k'érelmező szociális
helyzetére, köri]lményeire vonatkozóan kÓrnyezettanulmányt készít táepÚlési támogatás iránti
kérelem esetén. Nem kell köÍnyezettanulmányt kéVíteni, ha már egyéb eljárás so.án keletkezett
hatokból az igénylő körÜlményei ismedek, illetve ketló éven belÜl ismételt kérelmet nyújtott be'
Valamint azonnali önkormányzati segély kérelem esetén'
(6) Amennyiben a döntésre jogosult a szociális ellátás igénylésérc vonatkozó kérelemben
foglaltaknak helyt ad, az Ügyben egyszeÍÜsített határozat hozható.
(7) A Képviselő_testi]]et egyes szociális hatásköreinek átruházását kÜlön rendelet szabályozza'
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(8) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybévett ellátás megtérítésére a szociális igazgatásrÓl
és szociális ellátásokról szóló 1993' éva lll. tt'rvény (továbbiakban: sztv.) 17.s_ában Íoglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.

V. FEJEZET
záÍó rendelkezések

17.s E rendelet 20'15' március 1' napján lép hatályba' Rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben as alkalmazni kell.
í8.s Hatályát veszti Ótoldeat tozsog Önkormányzata Képviselő-testÚletének a szociális ellátiási
formák szabályozásáról szóIó 19i2013.(Xll' 19.) önkormányzati Íendelete, a módosításáÍa kaadott
1 0i2014. (lX.12') önkormányzati rendelet'

Jogharmonizációs záradék

E rendelet a belsŐ piaci szolgáltatásokról szó|ó 2006l123lEK (2006. december 12') európai
parlaménti és tanácsi irányelvben foglaltaknak Való megfelelést szolgálja'

A jegyző hatáskörében
megbíás alapján eljárva:

simonné sinkó Erika sk.
polgármester

oÍöldeák, 2o2o 'o2'12.

Rákóczi Edit sk.
igazgatási csoportvezető

záradék: ,Á rendeletet a Képviselő-testÜlet 2015' február 24-i rendes Ülésén fogadta el' A
rende|et 2015. Íebuál 27-én hiÍdetőtáblán történő kifÜggesíéssel - került kihirdetésre' 2o2o'
febfuár 12' napján a rendélet egységes szerkezetbe lett foglalva'
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