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R E N D E L E T E  
 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének módosításáról  

 
 

Marcali Város Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2003. (VI. 20.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 
 

1.§ 
 
A Rendelet 3. § (5) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgálat iránti igény esetén az egészségi állapotot és súlyos 
fogyatékosságot igazol dokumentumokat”  

 
2. § 

 
A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

„6. § 
 
(1) Az intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt a (3) bekezdésben foglalt szolgáltatások kivételével- 
azok érkezése napján nyilvántartásba veszi. Ha az intézmény vezetője kapacitás, illetve férőhely hiányában az 
ellátásra vonatkozó igényt nem teljesíti, a nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát évente vizsgálja. 

(2) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének (1) bekezdés szerinti döntését 
vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Marcali Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületéhez (a továbbiakban: képviselő-testület) fordulhat. Az intézményvezető intézkedése elleni 
kérelemről a képviselő-testület határozattal dönt. 

(3) A szociális alap- és szakellátások biztosítása- a családsegítést, tanyagondnoki szolgáltatást kivéve- 
megállapodás alapján történik. Az intézményi elhelyezésről kötött megállapodás tartalmazza. 

a) az ellátás kezdetének időpontját, 
b) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), 
c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, 
d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítési 

díjfizetési kötelezettséggel jár, 
e) az ellátás megszüntetésének módját.” 

 
 

3. § 
 
A Rendelet 33. § (1) bekezdésének „közösségi ellátást” szövegrésze helyébe a „tanyagondnoki szolgáltatást” 
szövegrész lép. 

 
4. § 

 
A Rendelet 33. § (3)-(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
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„(3) A szociális rászorultság igazolását jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében a 
szolgáltatást igénylő a kérelem benyújtásakor, illetve ha a szociális rászorultság határozott ideig áll fenn, a 
határozott idő leteltét követő 60 napon belül az intézményvezető részére teljesíti. 

(4) Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételtét megelőzően 
megvizsgálja, valamint –amennyiben a szociális rászorultságot megalapozó körülmény határozott ideig áll fenn- 
az igénybevétel során a határozott idő leteltét követően felülvizsgálja. A szociális rászorultság fennállását nem 
kell felülvizsgálni jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételénél, az egyedül élő 65 év feletti személy 
esetén.  

(5) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat: 
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, és 
b) bentlakásos ellátás esetében jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.” 

 
 

5. § 
 
A Rendelet 33/A. § (3) bekezdése az alábbi d) és e) pontokkal egészül ki: 
 
„d) a háziorvosi rendelésre szállításban, 
e) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában.” 
 

6. § 
 
A Rendelet az alábbi 33/B. §-al egészül ki: 

„33/B. § 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.” 
 

7. § 
 
A Rendelet 34. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„a) 65 évet meghaladó koruk” 
 

8. § 
 
A Rendelet az alábbi 35. § (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az étkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és tárgyévi normatív állami 
hozzájárulás különbözetének egy ételadagra jutó összege.” 
 

9. § 
 
A Rendelet 35. § (5)-(10) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, és a 35. § az alábbi (11) és (12) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) Az étkeztetés személyi térítési díjának megállapításánál az ellátást igénylő jövedelmét kell figyelembe 
venni. 

(6) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az (5) bekezdés szerinti egy főre jutó 
jövedelem 30%-át. 

(7) Az ellátásban részesülő személy, akinek jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem 
éri el, a megállapított intézményi térítési díj 70%-ának megfelelő normatív kedvezményre jogosult. 

(8) Az ellátásban részesülő személy, akinek jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
150%-át nem éri el, a megállapított intézményi térítési díj 55%-ának megfelelő normatív kedvezményre jogosult. 

(9) Az ellátásban részesülő személy, akinek jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
200%-át nem éri el, a megállapított intézményi térítési díj 40%-ának megfelelő normatív kedvezményre jogosult. 

(10) Az a személy, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300%-át, egyedül élők esetében a 350 %át 
nem haladja meg, a megállapított intézményi térítési díj 25%-ának megfelelő normatív kedvezményre jogosult. 
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(11) A (2)- (10) bekezdések szerint megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető javaslatára az 
önkormányzat mérsékelheti vagy elengedheti, így különösen betegség, haláleset, magas gyógyszerköltség esetén. 

(12) Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi 
térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését 1 éves időtartamra, amely meghosszabbítható. Ebben az 
esetben a (5)- (10) bekezdésekben foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást 
ilyen módon igénylő érintett nem kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat 
megfizető más személy nem tenné meg.” 
 

10. § 
 
A Rendelet 38. § (2)-(3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„(2) Házi segítségnyújtás igénybevétele előtt – külön jogszabályban meghatározottak szerint – vizsgálni kell a 
gondozási szükségletet, amelyről az intézményvezető igazolást állít ki. 

(3) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb 
napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az 
intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben 
a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra 
jogosult.” 

 
11. § 

 
A Rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami 
hozzájárulás különbségének az egy gondozási órára jutó összege.” 
 

12. § 
 

A Rendelet 39. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(5) Házi segítségnyújtás esetén a személyi térítési díj megállapításánál az ellátást igénylő rendszeres havi 
jövedelmét kell figyelembe venni.” 
 

13. § 
 

A Rendelet 39. § (9) és (10) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„(9) Az ellátásban részesülő személy, akinek havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 100%-át nem haladja meg, annak a szolgáltató térítésmentesen biztosítja az ellátást. 

(10) A házi segítségnyújtásért megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető javaslatára a képviselő-
testület mérsékelheti vagy elengedheti, így különösen betegség, haláleset, magas gyógyszerköltség esetén.” 
 

14. § 
 

A Rendelet 40/A. § (9)-(12) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, egyúttal a 40/A. § az alábbi (13) 
és (14) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(9) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díjának megállapításánál az ellátást igénylő 
rendszeres havi jövedelemét kell figyelembe venni. 

(10) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 2%-át. 

(11) Szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. 

(12)  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség 
és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra 
jutó összege. Az ellátási napok számaként azon napok vehetők figyelembe, amelyeken a szolgáltató- működő 
készülék kihelyezésével- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít. Az ellátásért fizetendő személyi térítési 
díj azokra az ellátotti napokra állapítandó meg, melyeken az igénylő otthonában működő jelzőkészülék található. 
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(13) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszűnik a jogosult kérelmére, halála esetén, valamint a 40/A. § (1) 
és (2) bekezdéseiben meghatározott feltételek hiányában. 

(14) Ha az ellátására jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást 
vállaló a kötelezett.”  

 
15. § 

 
A Rendelet 46. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal 
vagy más okirattal, az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló 
szakvéleménnyel. Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat időpontját, illetve az állapot fennállásának 
várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.” 

 
16. § 

 
A Rendelet 47. § (3) bekezdésének „vele közös háztartásban élő szülők” szövegrésze helyébe a „családban” 
szövegrész lép. 
 

17. § 
 

A Rendelet 50. § (3) bekezdés 3. mondata helyébe az alábbi mondat lép: 
 
„A nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át 
nappali ellátás, illetve 30%-át nappali ellátás és ott étkezés esetén.”  
 

18. § 
 
A Rendelet 50. § (5) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
 
„A fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok szorzata.” 
 

19. § 
 

A Rendelet 50. § (8) és (9) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
 
„(8) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét el nem érő egy főre jutó jövedelemmel rendelkező 
igénylő a (3)-(5) bekezdések figyelembevételével megállapított intézményi térítési díj 60%-ának, az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg nem haladó egy főre jutó jövedelemmel rendelkező 
igénylő a (3)-(5) bekezdések figyelembevételével megállapított intézményi térítési díj 40%-ának megfelelő 
normatív kedvezményre jogosult. 

(9) A (3)-(5) és (7) bekezdések alapján megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető javaslatára a 
képviselő-testület mérsékelheti vagy elengedheti, így különösen betegség, haláleset, magas gyógyszerköltség 
esetén.” 
 

20. § 
 
A Rendelet 53. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Az idősotthoni ellátás a napi 4 órát meghaladó, vagy a külön jogszabályban meghatározott egyéb 
körülményen alapuló gondozási szükséglet megállapítása alapján nyújtható azon rászorult személyek számára, 
akikről életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt alapszolgáltatás keretében nem lehet 
gondoskodni, és akiknek állapota rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel és a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.” 
 

21. § 
 
A Rendelet 54. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
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„(2) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének 
figyelembevételével egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható.” 
 

22. § 
 
A Rendelet 56. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„56. § 

(1) A jogosult, a törvényes képviselő, a jogosultnak a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott 
gyermeke, örökbefogadó szülője, a jogosult tartását szerződésben vállaló személy az ellátásért napi személyi 
térítési díjat fizet, ahol a napi személyi térítési díj az intézményi térítési díj harmincad része a hónapok naptári 
napjainak számától függetlenül. 

(2) A napi személyi térítési díj kiszámításának alapja az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított 
intézményi térítési díj, amely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
különbségét.  

(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének: 
a) 60%-át átmeneti elhelyezést, 
b) 80%-át tartós elhelyezést  

nyújtó intézmények esetén. 

(4) A tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj 
meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad 
nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 80%-át. 

(5) A tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező 
összeg, ha a jövedelem eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. 

(6) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj 
összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal 
megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős 
pénzvagyonból kell fedezni. 

(7) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj 
összegét és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon 
kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal 
megegyező összeg. 

(8) Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi 
térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését legfeljebb 3 éves időtartamra, amely meghosszabbítható. 
Ebben az esetben a (3) és az (5)-(7) bekezdésekben foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, 
hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a 
térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg. 

(9) Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy 
takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az 
intézményi térítési díj egy évi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor 
meghaladja. 

(10) Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a negyvenszeresét maghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az 
ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő tulajdonában álló ingatlant, valamint 
az őt megillető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a 
felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenes átruházott ingatlant, ha azok együttes értéke az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a 
tulajdoni hányadot kell figyelembe venni. 

(11) A jövedelemmel nem rendelkező ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az intézmény 
költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem 
hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes hozzátartozó fizeti, illetve térítési díjat vagyona terhére állapítják 
meg. Ha vagyonnal rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak meg, a költőpénz terhelését a térítési díjra 
vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén 
érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az 
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vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el 
nem érő jövedelmét. 

(12) A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére 
legalább a (11) bekezdés szerinti költőpénz visszamaradjon. 

(13) Ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést a 
jövedelemvizsgálat szerinti vagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. A jelzálogjogot a fennálló hátralék erejéig 
lehet bejegyeztetni. 

(14) A személyi térítési díj mellett 100%-os mértékű eseti térítési díj kérhető a házirendben és a 
megállapodásban meghatározott, alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatásokért, valamint az intézmény által 
szervezett szabadidős programokért. 

(15) A (2) és (3) bekezdésben foglalt személyi gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat a képviselő-
testület rendkívüli méltányosságot gyakorolva mérsékelheti.” 
 

23. § 
 
A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

24. § 
 
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 38. § (4) bekezdése, 39. § (7) 
bekezdése, 40. § (1) c) pontjának „jogosultsági feltételek, illetve a” szövegrésze, 47. § (6) bekezdés 3. mondata, 
továbbá a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendelet 
módosításáról szóló 2/2008. (I. 25.) számú rendelet 1. §, 4. §, 10. §-a és 15. § (1) bekezdése, a szociális 
igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendelet módosításáról szóló 
8/2008. (II. 29.) számú rendelet 1. § és 8. §-a, a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendelet módosításáról 8/2009. (II. 20.) számú rendelet 1. sz. melléklete, valamint 
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendelet 
módosításáról szóló 8/2010. (II. 19.) számú rendelet 1. §, 3-5. §-ai, 7-8. §-ai, 11. § és 14. §-a. 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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1. számú melléklet a 12/2011. (II. 25.) számú rendelethez 

 
„4. számú melléklet a 10/2003. (VI. 20.) sz. rendelethez 

 
 

A településen elismert minimális lakásnagyság  
és elismert lakásminőség 

 
 

SZEMÉLYEK SZÁMA 
(fő) 

LAKÓSZOBA SZÁMA 
(db) 

LAKÁS MINŐSÉGE 
a) komfort nélküli 
b) komfortos 
c) összkomfortos 

1 1-2 a)-c) 
2 2 a)-c) 
3 2-3 a)-c) 
4 3 a)-c) 
5 4 a)-c) 
6 4 a)-c) 
7 4,5 a)-c) 
8 5 a)-c) 

„ 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi rendszeréről  
szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének módosításáról szóló 

12/2011. (II. 25.) számú rendeletének 
 

I N D O K O L Á S A  
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 10/2003. (VI.20.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) több okból kell módosítani. 

Egyrészt hatályba léptek a szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó szabályokat tartalmazó központi jogszabály-
módosítások, így a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet, illetve a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 
módosítása. Ezekkel kellett összhangba hozni a Rendelet szabályait, ami jelen rendeletmódosítással történik 
meg. 

Másrészt a 2011. januárjában bevezetett új szociális szolgáltatást, a tanyagondnoki szolgáltatással 
összefüggésben a gyakorlatban igény merült fel arra, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás alapfeladatai  közé a 
háziorvosi rendelésre történő beszállítás és a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való 
hozzájutás biztosítása is bekerüljön. Ugyancsak rögzítésre kerül az is, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás 
térítésmentes. 

Harmadrészt a lakásfenntartási támogatás helyi szabályaiban javaslok módosítást akként, hogy a Marcaliban 
elismert lakásnagyság a 3 tagú családok esetén a 3 szobás lakásokra is kiterjedjen. A módosítást a gyakorlat 
indokolja, mert egyre több okból, például haláleset, válás történik meg, hogy a 4 tagú család létszáma csökken, 
de természetesen a lakás vagy családi ház szobaszáma ettől még nem változik. A családtag kiesése viszont 
nemcsak a család létszámát, hanem a háztartás összjövedelmének csökkenését is jelenti, amely így a nehéz 
helyzet fokozódásához vezet.  

 
Marcali, 2011. február 7. 
 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 

 
 


