Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási
rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről
6/2007.(III.30.) rendelet
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2007.(III.30.) számú rendelete
az egyes szociális ellátásokról
(Egységes szerkezetben a 14/2007.(VIII.30) rendelettel. A vastagbetűs szedés törvényi szöveg, a
dőltbetűs szedés módosító rendelkezés)
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselőtestület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 1.§ (2) bekezdésében, a 10.§ (1) bekezdésében, a 32.§ (3) bekezdésében és a
92.§ (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy Balatonkenese közigazgatási területén élő személyek és családok szociális
biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében, meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított
egyes szociális pénzbeli és természetben, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, a
jogosultsági és eljárási szabályokat, illetve azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és
garanciáit.

II. Fejezet
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
2. §
(1)
(2)
(3)

(4)

A pénzbeli szociális ellátás iránti kérelmet szóban vagy írásban Balatonkenese Nagyközség
Polgármesteri Hivatalban (Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.) kell előterjeszteni.
A helyi lakásfenntartási támogatás igényléséhez e rendelet 3. számú melléklete szerinti
formanyomtatványt, valamint az abban foglalt jövedelem és a lakás nagyságának igazolására
szolgáló iratot kell mellékelni.
Az ápolási díj, az átmeneti segély, a temetési segély iránti kérelemhez e rendelet 1. számú melléklete
szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelem
valódiságának igazolására szolgáló iratot (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolást, és egyéb
jövedelemigazolást) kell mellékelni.
Az Sztv. eltérő rendelkezése hiányában, a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta
rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap, egyéb
jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy év.
3. §

A vagyoni helyzettől függő szociális ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a kérelmező köteles
nyilatkozni e rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, saját és a családtagjai, illetve a

háztartásában élők vagyoni helyzetéről.
4. §
(1)

A Polgármesteri Hivatalnál előterjesztett pénzbeli szociális ellátásokra való jogosultság
megállapítására irányuló kérelem elbírálásához a jegyző felkérésére a Területi Szociális Szolgáltató
Intézmény – a (2) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve - környezettanulmányt (helyszíni
szemlét) készít.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőről vagy családjáról 1 évnél nem
régebbi környezettanulmány a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésére áll.
III. Fejezet
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Rendszeres szociális segély
Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek együttműködése
5. §
(1)
(2)

(3)

(4)

Az aktív korú, nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként együttműködésre köteles a Területi Szociális Szolgáltató Intézménnyel
Balatonkenese, Fő utca 43. (továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv).
A nem foglalkoztatott személy köteles
− megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából a
rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 8
napon belül,
− a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedési programról 30
napon belül megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel,
− az esetleges akadályoztatásáról a kijelölt szervet előzetesen értesíteni, illetve az
akadályoztatás okát 5 napon belül igazolni.
Az együttműködésre kijelölt szerv a nyilvántartásba vételt követően:
− tájékoztatást ad a beilleszkedést segítő programok típusairól, az együttműködés
elmulasztásának következményeiről,
− a nem foglalkoztatott személlyel közösen kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó,
beilleszkedést segítő programot, amelyről az ügyféllel 30 napon belül megállapodást
köt,
− a nem foglalkoztatott személlyel a megállapodásban foglaltak szerint kapcsolatot tart,
− jelzi az önkormányzatnak a nyilvántartásba vétel megtörténtét,
− jelzi, ha a nem foglalkoztatott személy az együttműködési kötelezettségét megszegi.
A beilleszkedési program típusai:
− munkavállalási tréning,
− egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás,
− munkavégzésre történő felkészítő-program, munkakeresési tréning,
− önsegítő csoport
− problémaelemző és megoldó technikák.
Az együttműködési kötelezettség megszegése
6. §

(1) Együttműködést nem vállalónak minősül a segélyezett, ha:
a./ a (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,

b./ a felajánlott és számára megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el,
c./ a felajánlott megfelelő munkalehetőséget elfogadja, de a meghatározott időpontban
és helyen a munkavégzést nem kezdi meg.
(2) Az együttműködési kötelezettséget súlyosan megszegi, aki
− a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy
− az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással
szüntette meg.
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a segély összegét 6 hónapig 75 %-os
mértékben kell folyósítani.

Lakásfenntartási támogatás
7. §
A helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat a normatív lakásfenntartási támogatás
kiegészítéseként nyújtja.
8. §
(1)
(2)
(3)

A normatív lakásfenntartási támogatást kiegészítő helyi lakásfenntartási támogatásra
jogosult az Sztv. 38. § (2) bekezdésében meghatározott személy, amennyiben a normatív
lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege nem éri el az ötezer forintot.
A kiegészítő lakásfenntartási támogatás összege a megállapított normatív lakásfenntartási
támogatás havi ötezer forintra történő kiegészítése.
A képviselő-testület a Sztv. 38. § (1) bekezdés a) és c) pontjában biztosított hatásköreit a
polgármesterre ruházza át.
Ápolási díj
9. §

(1)
(2)

A képviselő-testület ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét
betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását végzi.
A képviselő-testület a Sztv. 43/B §-ában biztosított hatáskörét az Egészségügyi és
Szociálpolitikai Bizottságra ruházza át.
10. §

(1)

(2)

Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló
esetén annak 200 %-át, feltéve, hogy az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
értékű vagyonnal nem rendelkezik.
Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.
Átmeneti segély
11. §

(1)

(2)

(3)
(4)

A képviselő-testület átmeneti segélyben részesíti azt a személyt, aki létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzd. Átmeneti segélyben elsődlegesen azt részesíti, akinek családjában
az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül
élőnél pedig annak 200 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy az Sztv. 4. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott értékű vagyonnal nem rendelkezik.
Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:
a) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik
közgyógyellátási igazolvánnyal,
b) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,
c) elemi kár, baleset esetén,
d) egyedülálló ellátatlan személy részére
e) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén.
Átmeneti segély egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg.
Az átmeneti segély alkalmankénti összege nem lehet kevesebb ezer forintnál, éves szinten
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át.

(5)

(6)
(7)
(8)

Kivételes méltánylást érdemlő esetben (különösen elemi kár, baleset, vagy egyéb hasonló
körülmény bekövetkezésekor) – amennyiben a jogosult jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át – is adható átmeneti segély az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-áig.
Ha a kérelmező azt kéri, vagy a segély rendeltetésszerű felhasználása úgy biztosított, a
pénzbeli támogatás helyett természetbeni ellátás nyújtható.
Ha az átmeneti segélyt közüzemi díj megfizetése céljából igénylik, a segélyt közvetlenül a
közüzem részére történő átutalással is folyósítható.
A képviselő-testület az Sztv. 45 §-ában biztosított hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

Kamatmentes szociális kölcsön
12. §
(1)

A képviselő-testület kérelemre az öregségi nyugdíj 200 %-ig terjedő mértékű kamatmentes
szociális kölcsönben részesítheti azt a rászoruló személyt,
a./ akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, feltéve, hogy az Sztv. 4.§ (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott értékű vagyonnal nem rendelkezik,
b./ átmeneti segélyt nem kaphat,
c./ továbbá rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely biztosítékot jelent a kölcsön
visszafizetésére, vagy részére 3 hónapon belül igazoltan legalább az a) pont szerinti
összegű rendszeres havi jövedelem folyósítása várható.
(2) A szociális kölcsön legfeljebb 12 hónapra nyújtható. A törlesztést a folyósítást követő 2.
hónapban kell megkezdeni, és minden hónap 10. napjáig egyenlő részletekben kell a
Polgármesteri Hivatal felé visszafizetni. Kivételes méltánylást érdemlő esetben (különösen
elemi kár, baleset, tartós táppénzes állomány esetén, vagy egyéb hasonló körülmény
bekövetkezésekor) egy alkalommal a visszafizetés átütemezhető, de a visszafizetés időtartama
a 18 hónapot nem haladhatja meg.
(3) Ha a jogosult a kölcsön összegét a számára előírt visszafizetési határidőn belül nem teljesíti, a
kölcsön behajtásáról kell gondoskodni.
(4) A képviselő-testület a kamatmentes kölcsön megállapítására biztosított hatáskörét az
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság ruházza át.
(5) A szociális kölcsön igénybevételére két éven belül egyszer van lehetőség.
(6) Nincs helye a szociális kölcsön megállapításának, ha az eljárás során készült
környezettanulmányból egyértelműen arra lehet következtetni, hogy a kölcsön megtérülésére
nincs remény. Ebben az esetben - szociális rászorultságból - más ellátási forma lehetőségére
kell felhívni az igénylő figyelmét.
(7) A képviselő-testület a szociális kölcsön 30 %-ának erejéig engedélyezheti a tartozás
elengedését, ha a hitelezés ideje alatt a kölcsönre jogosult olyan anyagi- és szociális helyzetbe
kerül, hogy saját, illetve családja létfenntartása veszélyeztetve van.
Temetési segély
13. §
(1)

(2)
(3)

A képviselő-testület temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a
temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a
családban az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg.
A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000,- Ft.
A temetési segély minimum összege a (2) bekezdésben meghatározott összeg 10%-a.

(4)
(5)

A temetési segélyt a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni.
Az Sztv. 46. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre
ruházza át.
Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
14. §

(1)
(2)

(3)
(4)

A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
(továbbiakban: pályázat) alapján támogatásban részesíti a felsőoktatási intézményben
tanulmányokat megkezdeni kívánó, valamint folytató hallgatókat.
A támogatást elsősorban csak a hátrányos helyzetű rossz anyagi körülmények között élő
hallgatók kapják, akiknek havi jövedelme, vagy együtt élő családtagok esetében az egy főre
eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a 150 %-át.
A támogatás összege a pályázatban szereplő időszakra havi 3.000 forint.
A támogatás megállapításáról (a pályázat elbírálásáról) a Kulturális, Oktatási, Sport és
Idegenforgalmi Bizottság dönt.

IV. Fejezet
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Közgyógyellátás
15. §
A jegyző megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot annak a szociálisan rászorult
személynek, akinek esetében az alábbi feltételeknek együttesen fennállnak:
a./ a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200%-át és
b./ a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át,
feltéve, hogy az Sztv. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékű vagyonnal nem
rendelkezik.
15/A. §*
(1)

Az alkalmankénti átmeneti segélyen felül a Képviselő-testület gyógyszertámogatásra való
jogosultságot állapíthat meg annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolvánnyal nem
rendelkezik.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti eseti gyógyszertámogatásban az a személy részesíthető, aki:
a)
tartós egészségromlás következtében folyamatosan magas gyógyszerköltségei, vagy
b)
eseti megbetegedés miatt, jelentős megterhelést okozó gyógyszerköltségei
miatt átmenetileg létfenntartást veszélyeztető helyzetbe kerül és a (3) bekezdésben
meghatározott jogosultsági feltételeknek is megfelel.

(3)

A kérelmező egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg:

*

A 14/2007.(VIII.30) rendelettel megállapított szöveg, hatálybalépés:2007. 06. 01.

a)

egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át,
b)
családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %- át,
feltéve, hogy a gyógyszerköltség összege meghaladja az igénylő személy vagy család havi
jövedelmének 15 %- át, illetve, hogy az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
értékű vagyonnal nem rendelkezik.
(4)

A gyógyszertámogatás iránti kérelmet e rendelet 5. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani.

(5)

A gyógyszertámogatás évente legfeljebb négy alkalommal igényelhető, a segély alkalmankénti
összege nem lehet kevesebb ezer forintnál, éves szinten nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át.

(6) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításához a beteg háziorvosa, kezelőorvosa e
rendelet 6. számú mellékletén a beteg kérésére igazolja a beteg részére rendelt gyógyszerek
megnevezését és mennyiségét, a gyógyszertár pedig igazolja a beteg által fizetendő
gyógyszerköltség összegét.
(7) A Képviselő-testület a gyógyszertámogatás megállapítására biztosított hatáskörét az
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra ruházza át.

V. Fejezet
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
16. §
(1)
(2)
(3)

A képviselő-testület szociális alapszolgáltatásként:
a./ az étkeztetést,
b./ a házi segítségnyújtást a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény útján biztosítja.
A családsegítést az önkormányzat a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény keretében,
annak önálló szakmai egységeként biztosítja.
Nappali ellátást az idősek klubja nyújt.
17. §

(1)
(2)

(3)
(4)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vétele önkéntes.
Az önkormányzat által nyújtott ellátások közül
a./ az étkeztetés igénylése,
b./ a házi segítségnyújtás,
c./ az idősek klubja igénybevétele
iránti kérelmet a Területi Szociális Szolgáltató Intézménynél lehet előterjeszteni a központi
jogszabályban meghatározott formanyomtatványon.
A családsegítést a Területi Szociális Szolgáltató Intézménynél lehet kérelmezni.
Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi
segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi
állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

18. §

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha:
a./ az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt,
b./ az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább két hétig) nem
vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,
c./ az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi, vagy akadályozza,
d./ a személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve,
hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne.
Étkeztetés
19. §
(1)
(2)
(3)

Az önkormányzat a szociálisan rászorultak számára munkanapokon ebédet biztosít.
Étkeztetésre jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át
nem haladja meg.
Szociálisan rászorultak azok a személyek is, akik az étkeztetést
a./ koruk,
b./ egészségi állapotuk,
c./ fogyatékosságuk, pszichikai betegségük,
d./ szenvedélybetegségük,
e./ hajléktalanságuk miatt
kívánják igénybe venni.

(4)

Az étkeztetést az önkormányzat a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény közreműködésével
annak szervezésében biztosítja.

(5)

Az étkeztetést legfeljebb egy évi időtartamra lehet megállapítani.
Időskorúak nappali ellátása
20. §

(1)

Az időskorúak nappali ellátása keretében kell biztosítani a saját otthonukban élő, 18.
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni
tartózkodásának, igény szerint étkeztetésének lehetőségét.

(2)

Az időskorúak nappali ellátását az önkormányzat az Idősek Klubjában biztosítja, az erre a
célra kialakított Balatonkenese, Táncsics u. 20. szám alatt található telephelyen.

(3)

Az ellátás biztosításánál előnyt élvez az a rászoruló, aki
a./ 62. életévét, illetőleg a társadalombiztosítási nyugellátásáról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény 7. § (4)-(5) bekezdésében meghatározottak alapján a reá irányuló nyugdíjkorhatárt
betöltötte,
b./ több igénylő esetén alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik vagy szociálisan hátrányos
helyzetű,
c./ egészségi állapota ezt különösen indokolttá teszi.

(4)

Nem vehető fel az idősek klubjába az a személy, aki pszichiátriai, illetve fertőző betegsége,
összeférhetetlen magatartása, vagy bármely más okból közösségi életre alkalmatlan.

(5)

Az időskorúak nappali ellátásáért fizetendő intézményi térítési díj összege megegyezik az
étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összegével, amely tartalmazhatja a napi
háromszori étkezések térítési díját.
Térítési díj
21. §

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

A (4) bekezdés kivételével a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell
fizetni. A térítési díjakat külön önkormányzati rendelet szabályozza, csökkentésének
szabályait rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
A személyes gondoskodásért fizetésre kötelezettek köre:
a./ az ellátást igénybe vevő jogosult,
b./ a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, valamint
c./ a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy.
A személyi térítési díjat a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint az intézményi térítési díj
figyelembe vételével kell megállapítani.
Nem kell térítési díjat fizetni a szociális információs szolgáltatás és a családsegítés igénybe
vételéért.
Méltányosságot igénylő esetben az egyébként fizetendő személyi térítési díj csökkenthető,
illetőleg elengedhető.
Az (5) bekezdés szerinti méltányosságot a Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság
gyakorolja.
Szociálpolitikai Kerekasztal
22. §

A képviselő-testület Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet, mely szükség szerint, de évente
legalább egy alkalommal ülést tart. Vezetője a polgármester, tagjai a településen szociális
intézményeket működtető fenntartók képviselőin kívül a helyi szervezetek képviselői, így
különösen:
- Területi Szociális Szolgáltató Intézmény vezetője
- Oktatási-nevelési intézmények vezetői
- védőnők
- Magyar Vöröskereszt helyi szervezete
- Karitász helyi szervezete
VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. §
(1)

E rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba.

(2)

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonkenese Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális célú
önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről szóló
többször módosított 9/2003. (IV.01.) rendelete valamint az azt módosító:
1/2004. (I. 30.) számú önkormányzati rendelet,
18/2004. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet,
2/2005. (II. 01.) számú önkormányzati rendelet,
31/2005. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelet,

-

35/2005. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet,
5/2006. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet,
15/2006. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelet,
3/2007. (I. 30.) számú önkormányzati rendelet

Balatonkenese, 2007. március 29.

Sörédi Györgyné
polgármester

Wolf Viktória
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2007. március 30. napján kifüggesztésre
került.
Balatonkenese, 2007. március 30.
Wolf Viktória
jegyző

