
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2018. (VII. 02.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról1,2,3 

 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8.a pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 45. §-ában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

  
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Gárdony Város közigazgatási területén állandó bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(2) bekezdésében, 3. § 

(3) bekezdésének a.) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott 

természetes személyekre. 

 

(2) Az ügyek intézése és elbírálása során – ha jogszabály kivételt nem tesz – az illetékesség 

megállapításánál a kérelmező lakcímét kell figyelembe venni. Ha a kérelmezőnek több 

lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol a 

kérelmező nyilatkozata alapján életvitelszerűen lakik. 

 

 
II. Fejezet 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatások 

1. Általános eljárási rendelkezések 

 

2. § (1) Az e fejezetben szabályozott ellátások iránti kérelmet a Gárdonyi Polgármesteri 

Hivatalban kell benyújtani.  

 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az igénylő nyilatkozatát 

a.) az Szt. 4. § (1) bekezdés f./ pontja szerinti közös háztartásban élő, az Szt. 4. § (1) 

bekezdés c./ pontjában meghatározott személyekről, 

b.) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott támogatás esetén az egy 

lakásban együtt lakó személyekről. 

 

(3) A kérelemhez mellékelni kell: 

a.) az együtt élő személyekre vonatkozóan a jövedelem számítására irányadó időszakra 

eső jövedelméről szóló igazolásokat, 

b.) a gyermek elhelyezéséről, vagy gyámrendelésről szóló határozatot, 
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3 Módosította a 47/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2022.10.14. naptól 



c.) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem 

rendelkező nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt 

tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról, 

d.) az Szt. által szabályozott ellátások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb 

igazolásokat, 

e.) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat. 

 

(4) E rendeletben foglalt jövedelem fogalmának meghatározásánál az Szt. 4. § (1) bekezdés 

a./ pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 

 

(5) E rendeletben foglalt vagyon fogalmának meghatározásánál az Szt. 4. § (1) bekezdés b./ 

pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 

 

(6) Az ebben a fejezetben meghatározott ellátásokra vonatkozóan a különös eljárási 

rendelkezések az adott támogatásoknál kerülnek meghatározásra. 

 

(7) Az ebben a fejezetben meghatározott ellátásokra az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3. § (1) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni: 

a.) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított 

igazolással, 

b.) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság 

által kiadott igazolással, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolásával 

vagy a vállalkozó nyilatkozatával, 

c.) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lappal és 

az utolsó havi nyugdíjszelvénnyel, 

d.) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolással, 

e.) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai 

szelvénnyel, bankszámlakivonattal vagy átvételi elismervénnyel, és a tartásdíjat 

megállapító jogerős bírói ítélettel, vagy a szülő között létrejött megállapodással, 

f.) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozattal, 

g.) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel, 

h.) ösztöndíjat a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, 

bankszámlakivonattal vagy a kifizető igazolásával, 

i.) az a.)-h.) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő 

igazolással, 

j.) alkalmai munkákból származó jövedelem esetén az érintett személy nyilatkozatával. 

 

(2) A jövedelemszámításra vonatkozó időszakra az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat 

kell alkalmazni. 

 

4. § (1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Gárdonyi 

Polgármesteri Hivatal megkeresheti: 

a.) az állami adóhatóságot, 

b.) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, 

c.) az igazolást kiállító szervet, 

d.) a munkáltatót, 



e.) elrendelheti környezettanulmány készítését (kiskorú gyermeket nevelő családoknál 

elfogadható a gyermekjóléti szolgálat környezettanulmánya is). 

 

(2) A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal munkatársa a döntés előkészítése során 

környezettanulmányt készíthet a kérelmező szociális helyzetének megállapítása érdekében. 

Amennyiben már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem benyújtását megelőzően már 

készült környezettanulmány, úgy a döntés során azt lehet alapul venni. 

 

(3) Amennyiben az eljáró szerv az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező 

életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, a kérelmezőt 

felhívhatja az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok 

benyújtására. 

 

(4) A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 

 

(5) A megállapított ellátás összegét a jogosult által megjelölt, saját vagy közeli 

hozzátartozójának folyószámlájára kell utalni. Folyószámla megjelölésének hiányában a 

jogosult részére az ellátás postai úton kerül folyósításra, vagy azt külön kérésére a 

Polgármesteri Hivatal házipénztárában veheti fel. 

 

(6) E rendelet eltérő rendelkezései hiányában az Szt. és a Gyvt. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

 

 

5. § (1) A Képviselő-testület az Szt. 48. §-ában biztosított, köztemetés elrendelésére 

vonatkozó hatáskörét, valamint az Szt. 45. §-ában megállapított, e fejezetben szabályozott 

települési támogatások megállapítására vonatkozó hatáskörét – e rendelet 13. § (3) 

bekezdésében és 17.§ (2) bekezdésében foglalt kivételekkel – a jegyzőre ruházza át. 

 

(2) A Képviselő-testület e rendelet 10. §-ában és 13. § (3) és 17. § (2) bekezdésében foglalt 

hatáskörét Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottságára ruházza át. 

 

(3) A jegyző és az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése ellen Gárdony Város 

Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani. 

 

6. § A jogosulatlanul illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének 

elrendelése esetén a hatáskör gyakorlója az Szt. 17. § (5) bekezdése szerint jár el.  

 

 

2. Rendszeres települési támogatások  

Lakásfenntartási támogatás 

 

7. § (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás 

tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 

hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-

szolgáltatás, a csatornahasználat díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú 

pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtható. 

 



(2) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában és a 

lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek 

megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

 

(3)4 Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló személy esetében 320 %-át, és a háztartás tagjai 

egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a 

háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

 

(4) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 

háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a.) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0 

b.) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9 

c.) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8 

d.) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8 

e.) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

 

(5) Ha a háztartás 

a.) (4) bekezdés a.)-c.) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b.) (4) bekezdés d.) vagy e.) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak,  

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

 

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, 

nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-

del növekszik. 

 

(7) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet benyújtó személy vagy 

házastársa pénzintézettől lakáscélú hitelt vett fel, a hitel pénzintézet által igazolt havi törlesztő 

részletét a háztartás összjövedelméből le kell vonni, és az egy fogyasztási egységre jutó havi 

jövedelmet az így kapott összegből kell kiszámítani. 

 

(8)5 A lakásfenntartási támogatás havi összege 

a) 7.000,- Ft – amennyiben az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem összege az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át nem éri el, 

b) 6.000,- Ft – amennyiben az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem összege az 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-a és 160 %-a között van, 

c) 5.000,- Ft – amennyiben az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem összege az 

öregségi nyugdíj 160 %-a és 180 %-a között van, 

d) 4.000,- Ft - amennyiben az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem összege az 

öregségi nyugdíj 180 %-a és 220 %-a között van, 

e) 3.000,- Ft - amennyiben az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem összege az 

öregségi nyugdíj 220 %-a és 250 %-a között, illetve egyedülálló személy esetében 220 

%-a és 320 %-a között van. 

 

(9) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított egy 
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évre kell megállapítani. 

 

8. § (1) A lakásfenntartási támogatást természetben, a közüzemi szolgáltató részére történő 

utalással kell biztosítani. Ennek érdekében az igénylőnek be kell nyújtania azon szolgáltató 

számláját, ahova a támogatás folyósítását kéri. 

 

(2) Lakáscélú pénzintézeti kölcsön fennállása esetén a lakásfenntartási támogatást a 

pénzintézet részére kell átutalni, a kérelmező által benyújtott igazolás alapján. 

 

(3) Különösen indokolt esetben a lakásfenntartási támogatás havi összege az igénylő 

kérelmére pénzbeli ellátás formájában is folyósítható. 

 

9. § (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakcímen csak egy jogosultnak állapítható 

meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakrésznek kell tekinteni az albérletet és a jogerős 

bírói határozattal megosztott lakás lakrészét. 

 

(3) A lakásfenntartási támogatás rendeltetésszerű felhasználása a Fókusz Szociális Szolgálat 

családgondozója részére történő kifizetés útján is biztosítható. 

 

 

Ápolási díj 

 

10. § (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló nagykorú személy otthoni ápolását 

ellátó hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

 

(2) Ápolási díj állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki állandó ápolásra, 

gondozásra szoruló, 18. életévét betöltött, a (3) bekezdésben meghatározott, tartósan beteg 

személy gondozását végzi, feltéve, ha:  

a.) az ápoló állandó lakóhelye és az ápolt állandó lakóhelye illetve bejelentett 

tartózkodási helye Gárdony város közigazgatási területén van, 

b.) és az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló személy esetében 150 %-át. 

 

(3) Ezen rendelkezés alkalmazása szempontjából állandó ápolási, gondozási igénnyel járó 

tartós betegségnek minősül a 

a.) neurológiai eredetű, mozgáskorlátozottsággal, ápolási igénnyel járó sclerosis 

multiplex, ictus cerebri, paraplegia 

b.) mozgáskorlátozottsággal járó 90 %-os vakság  

c.) daganatos betegségek végstádiuma 

d.) ápolási szükséglettel járó végtag amputáció 

e.) NYHA III-IV. stádium 

f.) olyan speciális eset, amelyet az Egészségügyi és Szociális Bizottság helyszíni szemle 

alapján ebbe a kategóriába sorol, 

amennyiben a fennálló egészségi állapot nem minősül az Szt. 41. § (3) bekezdésében 

meghatározott súlyos fogyatékosságnak. 

 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott egészségi állapot fennállását a beteg háziorvosa igazolja. 

 



(5) Az ápolási díj összege az éves költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. 

 

(6) Az ápolási díj iránti kérelmet a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal által erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

11. § (1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha 

a.) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint 

nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy 

közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 

hallgatója, kivéve, ha 

aa./ a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások 

időtartamát nem haladja meg, vagy 

ab./ a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a 

felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát 

nem haladja meg, vagy 

ac./ a közoktatási illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást 

nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres 

közreműködésével valósítható meg, 

b.) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj 

összegét, ide értve a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az 

ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó 

biztosítási jogviszony alapján –keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak, 

c.) szakiskola, középiskola illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, 

hallgatója keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés 

kivételével – a napi 4 órát meghaladja. 

 

(2) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha 

a.) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 

b.) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 

c.) az ápolt személy meghal, 

d.) az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. 

 

(3) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő 

második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 

 

12. § (1) E rendelet, valamint a korábbi rendelkezések alapján megállapított ápolási díjra való 

jogosultságot legkésőbb a megállapítástól számított 2 éven belül felül kell vizsgálni. 

 

(2) E fejezetben nem szabályozott kérdésekben az Szt. ápolási díjra vonatkozó rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

 

3. Rendkívüli települési támogatás 

 

13. § (1)6 Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, aki létfenntartását 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gondokkal küzd, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő igénylő 
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esetében 320 %-át. 

 

(2) A rendkívüli települési támogatás összege az igénylő rászorultságától függően kerül 

megállapításra, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

100 %-át. 

 

(3) A rendkívüli települési támogatás az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 300 

%-ának megfelelő összegben, kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható a kérelmező 

a.) legfeljebb 6 havi összegű közüzemi díj hátraléka kiegyenlítésére – feltéve, hogy 

lakásfenntartási támogatásban nem részesül;  

b.) saját vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója ingyen orvosi ellátás hatálya alá nem 

tartozó gyógykezelés során felmerülő költségre, gyógyászati segédeszköz 

beszerzésének, javításának költségére; 

c.) közműre való rákötés költségeinek kiegészítésére; 

d.) váratlan, el nem kerülhető egyszeri kiadásra, amelyet az igénylő önerőből kifizetni 

képtelen, és annak elmaradása létfenntartását vagy lakhatásának körülményeit fenyegeti. 

 

14. § (1) Az igénylő családjában előfordult súlyos betegség, baleset, elemi csapás, 

bűncselekmény esetén a kérelmező és családja vagyoni viszonyainak vizsgálatát figyelmen 

kívül kell hagyni, de az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. 

 

(2) A krízishelyzet esetén megállapítható rendkívüli települési támogatás összege nem 

haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. 

 

(3) Különösen indokolt, egyedi méltánylást igénylő esetben az (1) bekezdésben foglalt 

jövedelemhatártól és a (2) bekezdésben foglalt összeghatártól a Képviselő-testület eltérhet. 

 

(4) A krízis tényét hivatalos irattal kell igazolni. 

 

15. § (1)7 18. életévét be nem töltött gyermek gondozása, nevelése jogcímen rendkívüli 

települési támogatásra az a szülő illetve törvényes képviselő jogosult, akinek családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján megállapítható rendkívüli települési támogatás 

indokolt céljai: 

a.) átmeneti nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése 

b.) gyermek betegségéből adódó kiadások fedezése 

c.) tankönyv, tanszer, iskolai felszerelés vásárlása 

d.) iskolai tandíj megfizetése 

e.) iskolai kirándulás, táborozás költségeinek fedezése 

f.) iskolai étkeztetés 

g.) ruházat pótlása 

h.) gyógyászati segédeszköz beszerzése. 

 

(3) A gyermek gondozása, nevelése jogcímén megállapított rendkívüli települési támogatás 

maximális összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese. 
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16. § (1)8 A temetési költség mérséklésére nyújtandó rendkívüli települési támogatásra az az 

elhunyt személy temetéséről gondoskodó személy jogosult, akinek családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

350 %-át, egyedül élő esetén 500 %-át. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján megállapított rendkívüli települési támogatás 

összegét a temetés igazolt költségeinek és az igénylő jövedelmi helyzetének megfelelően kell 

megállapítani, mely nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 400 %-át. 

 

17. § (1) Rendkívüli települési támogatás egyedül élő részére, valamint családban élő 

személyek esetében családonként 

a.) a 13., 15., 16. §-okban foglalt jogcímek alapján évente összesen kettő 

b.) a 14. §-ban foglalt jogcím alapján évente egy 

alkalommal állapítható meg. 

 

(2) Az adott naptári évben harmadik alkalommal benyújtott kérelem elbírálása Gárdony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottságának hatáskörébe 

tartozik. 

 

(3) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti esetben a kérelmek benyújtása között legalább 2 

hónapnak el kell telnie.  

 

(4) A rendkívüli települési támogatás rendeltetésszerű felhasználása a Fókusz Szociális 

Szolgálat családgondozója részére történő kifizetéssel is biztosítható. 

 

 

III. Fejezet 

Szociális rászorultságtól független támogatások9 

 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

22. § (1) E rendelet 2018. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybelépését 

követően benyújtott kérelmek ügyében kell alkalmazni. 

 

(2)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendelete. 

  

 

 

            Tóth István     Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia 

            polgármester          jegyző 

 

 

                                                 
8 Módosította a 47/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2022.10.14. naptól 
9 Hatálytalanította a 42/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatálytalan: 2022.07.29. naptól 



 

 

Ezen rendelet 2018. július 2. napján kihirdetésre került. 

 

 

 

       Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia 

           jegyző 


