
22/2005. (VI.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X.21.) Kt. rendelet módosításáról

1.§  A  Rendelet  (továbbiakban:  R.)  7.§-a  (2)  bekezdésének  d)  pontja  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

d) jövedelemmel nem rendelkező igénylő esetében – feltéve, hogy aktív korú – a területileg
illetékes Munkaügyi Központ Kirendeltségének (továbbiakban: FMK Kirendeltség) igazolása
a teljesített együttműködés tényéről.

2.§ A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
8.§ A szociális hatáskört gyakorló szerv e rendelet 13.§ (2) bekezdése aa)-ag) valamint 

ba)-be) pontjában meghatározott támogatási formák esetében igény szerint, azonban kétévente
legalább egy alkalommal, míg a 13.§ (2) bekezdése bf)- bg) pontjaiban nevesített ellátások
esetében igény szerint szociális helyzetfelmérést ( környezettanulmányt) készít.

3.§ A R. 13.§-a (2) bekezdésének ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
ab) aktív korú egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye,
4.§ A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
14.§  (1)  Rendszeres  szociális  segély  állapítható  meg  annak  az  aktív  korú  nem

foglalkoztatott személynek, 
a) akinek megélhetése más módon nem biztosított,
b) aki vállalja a beilleszkedést segítő programban való részvételt.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában aktív korú nem foglalkoztatottnak személynek minősül

az Szt. 37/A.§-a (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő személy.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetése, az aktív

korú nem foglalkoztatott személynek amennyiben 
a) havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

70 %-át, valamint
b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 80 %-át,
és vagyona sem neki, sem családjának nincs.
5.§ A R. 15.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
15.§ (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott részére megállapított rendszeres szociális segély

folyósításának feltételeként az aktív korú nem foglalkoztatott  a 14.  § (1) bekezdésének b)
pontjában  foglalt  kötelezettsége  teljesítéseként  köteles  a  Csepeli  Családsegítő  Szolgálattal
(továbbiakban: CSCSSZ), mint együttműködésre kijelölt intézménnyel együttműködni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettség magába foglalja:
a) a CSCSSZ-nél történő megjelenési kötelezettséget, 
b) a CSCSSZ-nél való nyilvántartásba vételi kötelezettséget,
c) a CSCSSZ-szel való megállapodási kötelezettséget,
d) a CSCSSZ-szel kötött megállapodás értelmében, a beilleszkedési programban vállaltak

teljesítésének kötelezettségét.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt megjelenési kötelezettség kiterjed:
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat kézhezvételétől számított  8 napon

belüli jelentkezési kötelezettségre,
b) a  rendszeres  szociális  segély  folyósításának  időtartama  alatt,  előre  egyeztetett

időpontokban  - külön értesítés nélkül - történő megjelenésre.
(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítése során

a  segélyben részesülő  köteles  az  Szt.  18.§-ban  foglalt  adatokon kívül  az  Szt.  37/D.§  (4)
bekezdés  szerinti  adatokat  is  szolgáltatni,  illetve  iskolai  végzettségét,  szakképzettségét
okiratokkal is alátámasztani.

1



(5)  A  (2)  bekezdés  c)  pontjában  foglalt  megállapodási  kötelezettség  teljesítéseként  a
rendszeres szociális segélyben részesülő köteles a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott
megjelenési kötelezettségével egyidejűleg a CSCSSZ-szel – beilleszkedést segítő programról
– megállapodást kötni.

(6) Az aktív korú nem foglalkoztatott az (1)-(5) bekezdésben meghatározott együttműködési
kötelezettségein felül a részére megállapított támogatás, támogatási jogosultságának évenkénti
felülvizsgálatához szükséges iratokat a megadott határidőig a Polgármesterhez eljuttatni.

6.§ A R. 16.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
16.§  (1)  A  segélyezettek  számára  beilleszkedést  segítő  programként  a  következő

kötelezettségek írhatók elő:
a) a CSCSSZ-szel való rendszeres kapcsolattartás,
b) részvétel

ba) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozáson,
bb) életmódot formáló foglalkozáson, 
bc) tanácsadáson, 
bd) munkavégzésre felkészítő programban,

c) az  önkormányzat  által  szervezett  közcélú,  közhasznú  foglalkoztatásra  szakosodott
szervvel való rendszeres együttműködés,

d) az FMK Kirendeltségével való rendszeres együttműködés.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt programtípusok közül, a megkötendő megállapodásban - a

megállapodást kötő - CSCSSZ vezetője  a segélyben részesülő számára szociális,  mentális,
egészségügyi körülményeihez igazodó programtípust köteles kijelölni.

(3) A CSCSSZ vezetője a (2) bekezdésében foglalt jogköre gyakorlása során a rendszeres
szociális  segélyben részesülő számára – az együttműködési megállapodásban – legalább 3
programtípust – beleszámítva az (1) bekezdés b) pont alpontjait is - köteles megjelölni.

(4) Az aktív korú nem foglalkoztatott számára az (1) bekezdés c) valamint d) programtípus
abban az esetben mellőzhető, amennyiben

a) pszichiátriai kezelése miatt,
b) tartós egészségkárosodása miatt

tőle eredményes munkavégzés nem várható el.
(5) A (4) bekezdés a) pontjában foglalt esetet a területileg illetékes pszichiátriai szakorvos

igazolása alapozza meg.
(6) A (4) bekezdés b) pontjában foglalt esetet a kerületi foglalkozás egészségügyi szakorvos

által 3 hónapon belül kettő alkalommal történt - megfelelőnek minősülő munka felajánlását
megelőző  -  munkaköri  alkalmassági  vizsgálat,  adott  munkakörre  vonatkozó  negatív
eredménye alapozza meg.

(7)  A  (6)  bekezdésben  foglalt  esetben  a  CSCSSZ  vezetője  a  rendszeres  szociális
segélyezettel közös megegyezésben módosítja a köztük létrejött  megállapodást oly módon,
hogy az  (1)  bekezdés  c)  vagy d)  pontjában  foglaltak  helyett  más  típusú  együttműködési
programot állapít meg az aktív korú nem foglalkoztatott számára.

(8)  A  (7)  bekezdésben  foglalt  esetben  a  CSCSSZ  vezetője  –  az  aktív  korú  nem
foglalkoztatott  kérelmére és  beleegyezésével  -  a  támogatott  érdekében -  közreműködik  az
egészségi állapothoz igazodó egyéb rendszeres pénzellátás megállapítása ügyében.

7.§ A R. 17.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
17.§  (1)  Az  aktív  korú  nem foglalkoztatott  számára  a  16.§  (1)  bekezdés  a)  pontjában

meghatározott  rendszeres  kapcsolattartásként  a  családgondozó által  meghatározott  és  aktív
korúak kiskönyvébe bejegyzett időpontban történő személyes jelentkezést kell érteni.

(2) A 16.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak teljesítéseként az aktív korúak kiskönyvébe
bejegyzett  foglalkozáson,  tanácsadáson,  felkészítő  programon  való  megjelenést  és  aktív
részvételt kell érteni.

8.§ A R. 18.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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18.§ (1) Budapest-Csepel Önkormányzata a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci
helyzetének javítása érdekében – a (2) bekezdésben foglaltak szerint - foglalkoztatást szervez,
mely 

a) közhasznú munka, illetve
b) közcélú munka lehet.
(2)  Az  Önkormányzat  foglalkoztatás-szervezési  feladatairól  -  közszolgáltatási  szerződés

alapján  –  az  FKFSZ  Fővárosi  Közhasznú  Foglalkoztatási  Szolgálat  Kht.  (továbbiakban:
FKFSZ Kht.), mint külső szervezet útján gondoskodik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott szerződésnek tartalmaznia kell – többek között – az
adott évre vonatkozó foglalkoztatotti létszámkeretet is.

(4) Az FKFSZ Kht. 30 naptól 12 hónapig terjedő időtartamban foglalkoztathatja közcélú
munka keretében az Szt. 37/H.§ (5) bekezdésében meghatározott személyeket.

(5) A foglalkoztatás időtartama a (4) bekezdésben meghatározott 30 napnál rövidebb csak
az Szt. 37/H.§ (1) bekezdésében meghatározott esetben lehet.

9.§ A R. 19.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
19. § (1) A 16.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott együttműködés magában foglalja:
a) a CSCSSZ általi közvetítés esetén az FKFSZ Kht-nál történő megjelenési kötelezettséget,
b) az FKFSZ Kht. által felajánlott közcélú, valamint közhasznú munkalehetőség esetén

ba) a munkavégzés előfeltételeként kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálaton az előírt
időpontban való megjelenést,

bb) az  alkalmassági  vizsgálat  eredményének, az elvégzésétől  számított  3 munkanapon
belüli FKFSZ Kht-hoz történő visszajuttatását,

bc) alkalmasság  esetén  a  megfelelőnek  minősülő  munkalehetőség  elvállalását,  a
munkaszerződés megkötését,

bd) a  munkaszerződésben  meghatározottak  szerint  a  munka  megkezdését  és
szerződésszerű, megfelelő végzését.
(2)  Az  FKFSZ  Kht.  az  (1)  bekezdésben  foglaltak  teljesítéséről,  illetőleg  annak

elmaradásáról  a  tudomásra  jutástól  számított  3  napon  belül  értesíti  az  együttműködésre
kijelölt szerv, azaz a CSCSSZ vezetőjét.

(3)  A  FKFSZ  Kht.  soron  kívül  értesíti  a  CSCSSZ  vezetőjét,  amennyiben  az  általa
munkaköri  alkalmassági  vizsgálatra  utalt  aktív  korú  nem  foglalkoztatott  munkaköri
alkalmassági vizsgálatának eredménye „alkalmatlan” minősítésű.

10.§ A R. 19.§-át követően a következő 19/A.-19/D. §-okkal egészül ki:
19/A.§ (1) A 16.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott együttműködés alatt a külön

törvényben - Flt. 58.§ (6) bekezdés d) pontjában – foglalt együttműködést kell érteni, mely
magába foglalja különösen:

a) az FMK Kirendeltségen való megjelenési kötelezettséget, 
b) az FMK Kirendeltsége általi nyilvántartásba vétel kérésének kötelezettségét,
c) az  FMK  Kirendeltsége  által  meghatározott  időpontokban  való  jelentkezési

kötelezettséget,
d) az  aktív  korú  nem  foglalkoztatott  körülményeiben  való  változás  8  napon  belüli

bejelentésének kötelezettségét,
e) a  felajánlott  megfelelő  munkalehetőség  elfogadásának,  munkaviszony  létesítésének

kötelezettségét,
f) saját erőből történő munkahely felkutatását, valamint
g) az FMK Kirendeltség által felkínált képzési lehetőség elfogadását.
(2) Az FMK Kirendeltség vezetője az (1) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettség

teljesítéséről,  illetőleg  annak  elmaradásáról  a  tudomásra  jutástól  számított  3  napon  belül
értesíti az együttműködésre kijelölt szervet, azaz a CSCSSZ vezetőjét.

(3) Az FMK Kirendeltség vezetője soron kívül értesíti a CSCSSZ vezetőjét, amennyiben az
általa  munkaköri  alkalmassági  vizsgálatra  utalt  aktív  korú  nem foglalkoztatott  munkaköri
alkalmassági vizsgálatának eredménye „alkalmatlan” minősítésű.

19/B. § A CSCSSZ vezetője értesítési kötelezettsége teljesítéseként értesíti
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a) a Polgármestert
aa) az aktív korú nem foglalkoztatottakkal  megkötött  együttműködési  megállapodások

megküldésével a megkötéstől számított 3 napon belül,
ab) a  19.§  (2)  bekezdésében,  valamint  19/A.§  (2)  bekezdéseiben  foglalt  értesítés

kézhezvételétől számított 3 napon belül, az abban foglaltakról,
ac) a  megkötött  együttműködési  megállapodások  módosítása  esetén  haladéktalanul,

módosított megállapodás megküldésével,
b) az FMK kirendeltségét érintettség esetén

ba) az aktív korú nem foglalkoztatottakkal  megkötött  együttműködési  megállapodások
megküldésével a megkötéstől számított 3 napon belül,

bb) a  megkötött  együttműködési  megállapodások  módosítása  esetén  haladéktalanul,
módosított megállapodás megküldésével,
c) az FKFSZ Kht-t érintettség esetén

ca) az  aktív  korú nem foglalkoztatottakkal  megkötött  együttműködési  megállapodások
megküldésével a megkötéstől számított 3 napon belül,

cb) a  megkötött  együttműködési  megállapodások  módosítása  esetén  haladéktalanul,
módosított megállapodás megküldésével.
19/C.  §  Az  aktív  korú  nem  foglalkoztatott  személynek  a  rendszeres  szociális  segély

megállapításához a következő igazolásokat kell kérelme mellé csatolnia:
a) saját és vele közös háztartásban élő családtagok jövedelemigazolásait, valamint a –külön

jogszabályban meghatározott – vagyonnyilatkozatot, valamint
b) iskolai  végzettséget,  szakképzettséget  igazoló  okiratot  vagy annak  hiteles  másolatát,

illetve
c) munkanélküliek jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamának kimerítéséről szóló

határozatot, amennyiben azt nem Budapest-Csepel Önkormányzata hozta, vagy
d) az FMK Kirendeltség igazolását a munkanélküli járadék kimerítéséről, vagy
e) az FMK Kirendeltség igazolását arról, hogy számára a munkanélküli járadék folyósítását

keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg és a
keresőtevékenységet követően munkanélküli járadékra nem szerzett jogosultságot, vagy

f) munkanélküli járadékban nem részesült kérelmező esetén az FMK Kirendeltség vagy a
CSCSSZ  igazolását  az  Szt.  37/A.§  (3)  bekezdés  c)  pontja  szerinti  együttműködés
teljesítéséről, vagy

g) ápolási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, rendszeres
szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, átmeneti járadékban,
rokkantsági  nyugdíjban,  baleseti  rokkantsági  nyugdíjban  részesült  kérelmező  esetén  a
pénzellátás  megszűnése  és  a  rendszeres  szociális  segély iránti  kérelem benyújtása  közötti
időszak  alatt  az  FMK  Kirendeltségével  vagy  a  CSCSSZ-szel  legalább  3  hónap
együttműködésről szóló igazolást.

19/D.§ (1) A támogatás iránti kérelemről a Polgármester határozattal dönt.
(2)  A  Polgármester  a  támogatási  jogosultságot  megállapító  határozatát  követően  külön

határozatban rendelkezik a támogatás folyósításának kérdéséről,  amennyiben az aktív korú
nem foglalkoztatott a 15.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt együttműködési kötelezettségét
teljesítve együttműködési megállapodást köt a CSCSSZ-szel  és erről a tényről a CSCSSZ
vezetője a Polgármestert a 19/B.§ a) pontjában foglaltak alapján értesíti.

(3)  Az aktív  korú  nem foglalkoztatott  részére  nem állapítható  meg rendszeres  szociális
segély,  illetőleg  a  megállapított  ellátást  meg  kell  szüntetni  az  Szt.  37/B.§-ában  foglalt
esetekben.

(4) Szüneteltetni kell a rendszeres szociális segély folyósítását az Szt. 37/C.§-ában foglalt
esetben.

(5) A (3), valamint (4) bekezdésben foglaltakról szintén a Polgármester dönt határozattal.
(6) A Polgármester a (2)-(5) bekezdésben foglalt határozatainak egy példányát megküldi a

CSCSSZ vezetőjének, feladatai elősegítése érdekében.
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(7) A támogatás postai úton történő folyósításáról a Polgármester a Városgazdálkodási Iroda
közreműködésével utólag, minden hónap 5. napjáig gondoskodik.

(8) A jogosultság feltételeit a Polgármester évente felülvizsgálja.
(9) Amennyiben a (8) bekezdésben hivatkozott felülvizsgálat eredménye
a) a jogosultság tényét érinti, erről a Polgármester határozatot hoz,
b) a jogosultság tényt nem érinti, akkor a Polgármester – külön határozat megszövegezése

nélkül – értesíti a támogatásban részesülőt.
11.§ A R. 25.§-a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) A Polgármester, amennyiben az éves költségvetési keret ezt lehetővé teszi legfeljebb évi

kettő alkalommal a 12 havi járandóságon felül – hivatalból – további juttatás kiutalása felől
gondoskodhat, a támogatásban részesülő egyidejű értesítése mellett. A kiutalás tényéről nem
kell külön határozatban rendelkezni.

12.§ (1) A R. 28.§-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
28.§ (1) Ápolási díjra jogosult –a jegyes kivételével – a hozzátartozó (Ptk. 685.§ b) pontja)

ha állandó és tartós gondozásra szoruló 
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos vagy
c) tartósan beteg 18 év alatti
d) 18. életévét betöltött tartósan beteg 
személy gondozását, ápolását végzi.
(2) A R. 28.§-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) Az ápolási díj összege:
a) az (1) bekezdés a), valamint c) pontja szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének 100 %-a,
b) az  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  esetben az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb

összegének 130 %-a,
c) az  (1)  bekezdés  d)  pontja  alapján  megállapított  ellátás  esetén  az  öregségi  nyugdíj

mindenkori  legkisebb összegének 80 %-ánál kevesebb nem lehet, azonban nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át.

(3)  A  R.  28.§-a  a  következő  (4)  bekezdéssel  egészül  ki,  egyidejűleg  a  jelenlegi  (4)
bekezdés jelölése (5) bekezdésre módosul:

(4) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a
(3)  bekezdésben meghatározott  összegnek és  a  jogosult  részére folyósított  más rendszeres
pénzellátás havi összegének a különbözete, mely nem lehet kevesebb ezer forintnál.

13.§ (1) A R. 29.§-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
b) a  háziorvos  szakvéleményét  arra  vonatkozólag,  hogy  az  ápolt  állandó  és  tartós

gondozásra szorul.
(2) A R. 29.§-ának (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
e) az Szt. 43/A.§ (2) szerint fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása

esetén az ápolt tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi szociális módszertani intézmény
által kiállított szakvéleményét.

14.§ (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő hónap 1.
napjával lép hatályba.

(2)  E  rendelet  3-10.§-a,  valamint  12-13.§-a  2005.  szeptember  1-jén  lép  hatályba,
rendelkezéseit

a) a hatálybalépést követően előterjesztett kérelmek esetében, valamint 
b) aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében, illetőleg ápolási

díjban a rendelet hatálybalépésekor már részesülő személyek esetében a soron következő
felülvizsgálat időpontjától kezdődően kell alkalmazni.

15.§ (1) E rendelet 14.§ (1) bekezdésben meghatározott hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti a R. 4.§-a (1) bekezdésének p) pontja.

(2) E rendelet 14.§-a (1) bekezdésben meghatározott  hatálybalépéssel egyidejűleg a R.
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a) 4.§-a (2) bekezdésében szereplő „nevelési ellátás” szövegrész helyébe „családi pótlék”
szövegrész,

b) 25.§-a (1) bekezdésében szereplő „85%-a” kifejezés helyébe „80%-a” kifejezés,
c) 25.§-a (2) bekezdésében szereplő „85%-át” kifejezés helyébe”80%-át” kifejezés,
d) 32.§-a  (2)  bekezdésében  szereplő  „Gondozási  Központ”  kifejezés  helyébe  „Csepeli

Gondozási Központ (továbbiakban:CSGK)” kifejezés,
e) 36.§-a (2) bekezdésében szereplő „Családsegítő Szolgálat” kifejezés helyébe „CSCSSZ”

kifejezés,
f) 48.§-a (2) bekezdésében szereplő „Családsegítő Szolgálat” kifjezés helyébe „CSCSSZ”

kifejezés,
g) 54.§-a (2), (4), (5), (7), (8) bekezdéseiben szereplő „Családsegítő Szolgálat” kifejezés

helyébe „CSCSSZ” kifejezés,
h) 54.§-a  (6)  bekezdésében  szereplő  „Családsegítő  Szolgálatnál”  kifejezés  helyébe

„CSCSSZ-nél” kifejezés
lép.
16.§ E rendelet 14.§-a (2) bekezdésében meghatározott hatálybalépéssel egyidejűleg a R.
a) 20.§-át  megelőző  „Megváltozott  munkaképességű  személyek  rendszeres  szociális

segélye” alcím helyébe  „Aktív  korú egészségkárosodott  személyek rendszeres  szociális
segélye” alcím,

b) 28.§-a  (2)  bekezdésében  szereplő  „(1)  bekezdés  c)  pontja  „kifejezés  helyébe  „(1)
bekezdés d) pontja” kifejezés,

c) 29.§-a (1) bekezdésének d) pontjában szereplő „a 28.§ (1) bekezdés c) pontja” kifejezés
helyébe „a 28.§ (1) bekezdés d) pontja” kifejezés,

d) 29.§-a (1) bekezdésének dbc) pontjában szereplő „pénzellátásban nem részesül” kifejezés
helyébe „pénzellátásban részesül-e” kifejezés,

e) 30.§-ában szereplő „28.§ (1) bekezdés c) pontja” kifejezés helyébe „28.§ (1) bekezdés d)
pontja” kifejezés,

f) 31.§-ának a) pontjában  szereplő „Szt.  42.§ (2) bekezdésében” kifejezés helyébe „Szt.
42.§ (1)-(2) bekezdéseiben” kifejezés,

g) 31.§-ának c) pontjában szereplő „28.§ (1) bekezdés c) pontja” kifejezés helyébe „28.§ (1)
bekezdés d) pontja” kifejezés,

h) 50.§-a (2) bekezdésében szereplő „Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló”
kifejezés helyébe „Budapest-Csepel Önkormányzata, illetve más önkormányzat tulajdonában
álló” kifejezés,

i) 51.§-a 
ia) (3)  bekezdésének  a)  pontjában  szereplő  „havi  4000  Ft”  kifejezés  helyébe  „havi

6000Ft” kifejezés, 
ib) (3) bekezdésének b) pontjában szereplő „esetben 6000 Ft” kifejezés helyébe „esetben

havi 6000 Ft” kifejezés, 
ic) (3) bekezdésének c) pontjában szereplő „esetben 8000 Ft” kifejezés helyébe „esetben

havi 8000 Ft” kifejezés
lép.

Tóth Mihály sk. Dr. Szeles Gábor sk.
Polgármester Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2005. június  21   napján

Ábrahámné Turner Rita sk.

Szervezési Iroda vezetője
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