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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 11. pontjában,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény [a
továbbiakban: Szoctv.) 2. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában és a 45. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében, a Szoctv. 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ (3)
bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény [a
továbbiakban: Gyvt.] 18.§ (2) bekezdésében, 29.§ (2) bekezdés e) pontjában és 148.§ (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy Ágasegyháza Község közigazgatási területén élő egyének és családok
szociális biztonságának a megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési
támogatás keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásuk ellenőrzésének a szabályait.
A rendelet hatálya
2. §
(1)

E rendelet hatálya kiterjed az Ágasegyháza község közigazgatási területén lakó:
a) lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra
b) letelepedési, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre
c) a hontalanokra
d) a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert
személyekre
e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben meghatározott személyekre
d) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján arra a 18. életévét
be nem töltött személyre, aki felügyeletért felelős nagykorú személy
felügyelete nélkül lépett Magyarország területére, vagy belépését követően
maradt felügyelet nélkül

A rendeletben szabályozott ellátási formák, az ellátási formákkal kapcsolatos feladat és
hatáskörök
3. §
(1)

Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek, családok részére települési
támogatást biztosít a jelen rendeletében meghatározott feltételek szerint.

(2)

Települési támogatás keretében igényelhető támogatások
a) általános létfenntartási települési támogatás
b) ápolási célú települési támogatás
c) egészségmegőrző települési támogatás
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d)
e)

rendkívüli létfenntartási települési támogatás
temetési támogatás

(3) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a polgármester – mint
hatóság – gyakorolja.
Eljárási szabályok
4. §
(1)

Az e rendeletben szabályozott ellátás megállapítására irányuló eljárás – az e rendeletben
meghatározott kivételekkel – kérelemre indul.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás megindítását az ellátás igénylője, annak
törvényes képviselője vagy meghatalmazottja kezdeményezheti.

(3)

A kérelmet írásban, formanyomtatványon – személyesen vagy postai úton – kell
benyújtani Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatalhoz. A szükséges
formanyomtatványokat a Polgármesteri Hivatal 3. számú helyiségében lehet beszerezni,
illetőleg letölthetők a www.agasegyhaza.hu honlapról.

(4)

A rendszeres ellátás iránti kérelmet legkorábban az adott ellátásra való jogosultság
időtartamának lejárta előtt egy hónappal lehet benyújtani.

(5)

A szociális ellátás iránti kérelem érdemi elbírálásánál figyelembe kell venni a jegyző
által – a Szoctv. 18. §-ában meghatározottak szerint – vezetett nyilvántartás adatait is.

(6)

A kérelmező köteles vagyoni, jövedelmi viszonyairól büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozni, kérelmét megfelelő módon indokolni, és a jogosultság
megállapítása érdekében hitelt érdemlő módon igazolni az általa szolgáltatott adatokat,
tényeket, körülményeket.

(7)

A jövedelem hitelt érdemlő módon történő igazolására eredeti (vagy hiteles
másolat formájában készült) okirat fogatható el, mely egyebekben lehet: a munkahely
által a Szoctv. 10.§ (2) bek. a) pontja szerint kiállított igazolás, a fizetési jegyzék, a
postai feladóvevény, nyugdíjszelvény, a pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv
határozata, stb.

(8)

A kiadások hitelt érdemlő módon történő igazolására eredeti (vagy hiteles másolat
formájában készült) okirat fogatható el, mely egyebekben lehet: a közüzemi vagy egyéb
szolgáltató által kiállított számla, a pénzintézeti igazolás, befizetési csekkszelvény,
postautalvány, nyugta, szállásadó írásbeli nyilatkozata (albérleti díj esetén), a
gyermektartást kapó írásbeli nyilatkozata,

(9)

Ha kétség merül fel a kérelmező nyilatkozatának, illetve az általa szolgáltatott adat, tény
vagy körülmény valódisága tekintetében, a kérelem elbírálására nézve hatáskörrel
rendelkező szerv köteles a tényállást megfelelően tisztázni. Ebből a célból a Hivatal
útján – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával – megkeresi az illetékes
adóhatóságot, jövedelem igazolásokat szerez be, környezettanulmány készítését
indítványozza, stb.

(11) Ha a szükséges okiratok, igazolások nem állnak rendelkezésre, de a kérelmet
haladéktalanul kell elbírálni, mert a késedelem életet, egészséget, testi épséget
veszélyeztetne, a kérelmező (2) bekezdés szerinti nyilatkozata – melyet az irányadó
időszakra forrásonként és személyenként köteles megtenni – is elfogadható.
(12) A kérelmet érdemi döntésre a Hivatal ügyintézője készíti elő. A tényállás feltárása során
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nincs szükség olyan körülmény, tény, adat igazolására, amely az önkormányzat, illetve
a Hivatal nyilvántartásaiban is szerepel, illetőleg amelyről hivatalos tudomása van. Ha
jogszabály vagy e rendelet nem rendeli el, és a kérelem érdemi elbírálása szempontjából
az nem szükséges, környezettanulmányt nem kell készíteni abban az esetben, ha a
kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a hatóság - szociális vagy
gyermekvédelmi ügyben - a jogosultság megállapítása szempontjából szükséges
körülményeket már feltárta, és alapos okkal feltehető, hogy azokban - a hatóság
előzetesen lefolytatott vizsgálatát követően – lényeges változás nem következett be.
(13) Amennyiben a kérelmező az általa kért helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a
körülményre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel kell hívni,
illetve – ezzel egyidejűleg – a megfelelő kérelemnyomtatványt részére meg kell
küldeni.
(14) Az e rendeletben meghatározott eljárási szabályokat a Szoctv. 5. – 16. §-aiban foglalt
rendelkezésekre figyelemmel kell alkalmazni.
Jogorvoslat
5. §
(1)

Az e rendeletben szabályozott ellátások tárgyában első fokon a Polgármester dönt.
Határozata ellen Ágasegyháza Község Képviselő-testületéhez címzett, de az elsőfokú
hatósághoz benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, a határozat közlésétől
számított 15 napon belül.

(2)

Ágasegyháza Község Képviselő-testületének e rendeletben szabályozott ellátások és
szolgáltatások ügyében másodfokon meghozott határozata ellen jogszabálysértésre
hivatkozással lehet a Bács-Kiskun Megyei Törvényszékhez 30 napon belül keresetet
benyújtani.
Az ellátás folyósításának módja és ideje
6. §

(1)

Az e rendelet alkalmazásával megállapított ellátás folyósítása történhet pénzbeli és
természetbeni ellátás formájában.

(2)

A megállapított pénzbeli rendszeres ellátást utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5.
napjáig a Hivatal pénztárában kell közvetlenül a jogosultnak (törvényes képviselőjének,
alakszerű meghatalmazottjának) kifizetni.

(3)

Ha az eseti ellátás haladéktalan folyósítása szükséges, mert az (1) bekezdésekben
meghatározott határidő megtartása életet, egészséget, testi épséget veszélyeztetne, vagy
a késedelem az ellátás törvényes célját veszélyeztetné, a Polgármesteri Hivatal - a
döntésről szóló határozat szerint - haladéktalanul gondoskodik a folyósításról.

(4)

Amennyiben az ellátás célját a jogosultnak való közvetlen kifizetés (átutalás)
veszélyezteti, a pénzbeli ellátás – ha azt jogszabály nem zárja ki – a hatáskörrel
rendelkező szerv határozata alapján annak a szolgáltatónak (pl. közüzem) vagy
intézménynek (pl. iskola) is közvetlenül megfizethető (átutalható), amelynek a jogosult
érdekében visszterhesen nyújtott – az ellátást megállapító határozatban megjelölttel
egyébként megegyező – szolgáltatása miatt jogosulttal szemben pénzkövetelése áll fenn.

(5)

A rendszeres ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy jogosultságot kizáró
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körülmény következett be
b) a jogosult azt kéri
c) a jogosult meghalt
d) e rendeletben meghatározott egyéb okból
(6)

Az (5) bekezdés szerinti megszüntetés időpontja a megszűntetésre okot adó körülmény
bekövetkezése hónapjának utolsó napja.

(7)

A Szoctv-ben, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.)
Korm. rendeletben és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e
jogszabályok megsértésével nyújtott ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni,
továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell:
a) a pénzbeli ellátás visszafizetésére
b) a természetben nyújtott ellátás pénzegyenértékének a megfizetésére.
A jelen bekezdés alkalmazása esetén a döntés jogerőre emelkedésétől számított 1 évig a
jogosult a megszüntetettel azonos típusú ellátásra nem szerezhet jogosultságot.

(8) A (7) bekezdés alkalmazása esetén, ha az ellátás visszafizetés a kötelezett megélhetését
súlyosan veszélyeztetné, a Képviselő-testület méltányosságból azt
a)
elengedheti
b)
csökkentheti vagy
c)
részletfizetést engedélyezhet

II. FEJEZET
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
Általános létfenntartási települési támogatás
7. §
(1)

A polgármester egy évben háztartásonként legfeljebb két alkalommal általános
létfenntartási települési támogatást állapíthat meg annak a szociálisan rászoruló
személynek, akinek esetében a vele egy háztartásban élő személyek egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
200%-át.

(2)

Az általános létfenntartási támogatás mértéke alkalmanként 1.000 – 18.000 forintig
terjed.

(3)

A támogatás – az eset körülményeire tekintettel – pénzben, természetben és vásárlási
utalvány formájában állapítható meg.
Ápolási célú települési támogatás
8. §

(1)

A polgármester ápolási célú települési támogatásra való jogosultságot állapíthat meg
annak a személynek, aki:
a) 18. életévét betöltött, tartósan beteg
és
b) Ágasegyházán lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen is Ágasegyházán
lakó hozzátartozója gondozását végzi.
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(2)

Hozzátartozó a Ptk. szerinti hozzátartozó, kivéve a jegyest.

(3)

Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban
állandó ápolást, gondozást igényel. A tartós betegség tényének a fennállását az ápolt
személy háziorvosa igazolja.

(4)

Az ápolási célú települési támogatás mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 60 %-át. **

(5)

Az ápolási célú települési támogatás – az eset körülményeire tekintettel –
megállapítható természetbeni juttatás és vásárlási utalvány formájában is.

(6)

Az ápolási célú települési támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra állapítható meg.
Ezen időtartam elteltével – legkorábban a jogosultság lejártát megelőző hónap 20.
napjától – ismételten új kérelem terjeszthető elő, s – hat hónap időtartamra – új
jogosultság állapítható meg.

(7)

Nem jogosult ápolási célú települési támogatásra a hozzátartozó, ha:
a) ápolási díjban részesül
b) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át
c) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti
valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi
ellátásban részesül
e) rendszeres pénzellátásban részesül vagy az arra való jogosultsággal
rendelkezik
f)
nappali képzés keretében folytat tanulmányokat
g) teljes munkaidőben kereső tevékenységet folytat

(8)

Az ápolási és a gondozási feladatokat ellátó személy tevékenységét a Polgármesteri
Hivatal szociális ügyeket ellátó előadója ellenőrzi.

(9)

Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:
a) az ápolt személy állapota az ápolást már nem teszi szükségessé
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem megfelelően végzi
c) az ápolt személy kéri
d) az ápolt személy meghalt
e) a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, vagy kizáró ok merül fel.

** Módosítva a 15/2015. (IX.29.) rendelettel

Egészségmegőrző települési támogatás
9. §
(1)

A polgármester egészségmegőrző települési támogatásra való jogosultságot állapíthat
meg annak a személynek, akinek a rendszeresen és igazoltan szedett
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gyógyszerbeszerzési célú kiadásai, vagy gyógyászati segédeszközre fordított
gyógyászati segédeszköz vásárlási költségei:
a) meghaladják a háztartásában egy főre eső jövedelemnek 40%-át
és
b) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át.
(2)

A gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz beszerzésének indokoltságát, a jogosultság
tényét és fennállásának várható időtartamát a jogosult személy háziorvosa igazolja.

(3)

Az egészségmegőrző települési támogatás mértéke legfeljebb havi 15.000 forintig
terjed.**

(4)

Az egészségmegőrző települési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a
támogatottnak a nevére (érdekében) kiállított nyugtával, bizonylattal kell hitelt érdemlő
módon elszámolnia, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, a
Polgármesteri Hivatal szociális ügyek vitelével megbízott előadójánál.

(5)

Az egészségmegőrző települési támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra állapítható
meg. Ezen időtartam elteltével – legkorábban a jogosultság lejártát megelőző hónap 20.
napjától – ismételten új kérelem terjeszthető elő, s – hat hónap időtartamra – új
jogosultság állapítható meg.

(7)

Az egészségmegőrző települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:
a) a támogatott személy jogosultsága már nem áll fenn
b) a jogosult a támogatás felhasználásáról nem számol el a (4) bekezdésben
meghatározottak szerint
c) a jogosult személy kéri
d) a jogosult meghalt.
Rendkívüli létfenntartási települési támogatás
10. §

(1)

A polgármester rendkívüli létfenntartási települési támogatást állapíthat meg az olyan
krízishelyzetbe került személyek vagy családok részére, akiknek létfenntartása,
megélhetése közvetlen és másként el nem hárítható veszélyben van, vagy ilyen veszély
fenyegeti.

(2)

A rendkívüli létfenntartási települési támogatás olyan személyek vagy családok részére
állapítható meg, akik önmaguk vagy családjuk létfenntartásáról, megélhetéséről más
módon nem tudnak gondoskodni és a háztartásukban az egy főre jutó jövedelem nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át.

(3)

A rendkívüli létfenntartási települési támogatás kizárólag
a) rendkívüli helyzet elhárítása, élet- és vagyonbiztonság veszélyének
b) tartós betegség, elemi kár,
c) gyermek nevelésével, gondozásával, nevelésbe vételével, kapcsolattarásával,
családban tartásával összefüggő krízishelyzetek elhárítása céljából állapítható
meg.

(4) A rendkívüli létfenntartási települési támogatás nem lehet kevesebb az általános
létfenntartási települési támogatás összegénél, s mértéke legfeljebb 250.000 forintig
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terjedhet.
(5)

A rendkívüli létfenntartási települési támogatás – a támogatás céljának megfelelően –
szükség szerint megállapítható pénzbeli és természetben juttatás formájában, valamint
egy összegben és részletekben is.

(6)

A támogatás jog- és rendeltetésszerű felhasználását a jegyző ellenőrzi, s nem megfelelő
felhasználásuk esetén a polgármester gondoskodik a támogatást azonnali
megszüntetetéséről, s visszafizetésük érdekében meghozza a szükséges intézkedéseket.
10/A. §
(1) A 7.§ - 12.§ hatálya alá tartozó települési támogatások esetében - a jogosultság
feltételeként e rendeletben szabályozott jövedelemhatároknak a figyelmen kívül
hagyásával is - megállapíthat krízishelyzetbe került személyek vagy családok részére
jogosultságot a polgármester, ha:
- a kérelmező különös méltánylást érdemlő körülmények között van, és
- a méltányosságból így nyújtható támogatás reális lehetőséget biztosíthat a
krízishelyzet orvoslására.
(2) A méltányosságból megállapított, s az (1) bekezdés hatálya alá tartozó települési
támogatások mértékére nézve az e rendeletben meghatározottak az irányadók.
(3) A méltányosságból megállapított települési támogatás – a támogatás céljának
megfelelően – szükség szerint megállapítható pénzbeli és természetben juttatás
formájában, valamint egy összegben és részletekben is.
(4) A méltányosságból nyújtott támogatás jog- és rendeltetésszerű felhasználását a jegyző
külön ellenőrzi, s nem megfelelő felhasználásuk esetén a polgármester gondoskodik a
támogatást azonnali megszüntetetéséről, s visszafizetésük érdekében meghozza a
szükséges intézkedéseket.”
Lakásfenntartási települési támogatás
11. §

(1)

A polgármester lakásfenntartási települési támogatást állapíthat meg abban az esetben,
ha:
a) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 210%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona, továbbá,
b) a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át

meghaladja.
(2)

A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre

jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét
az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg, amelynek összege 2015.
évben 450,- Ft.
Az elismerhető lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
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d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság
és minden további személy után 5-5 m2,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás havi mértéke a lakásfenntartás elismert havi költségének
a.) 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
b.) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (TM) szorzata, ha a
jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a fenti mértéket meghaladja, azonban

nem lehet kevesebb 2500,- Ft-nál. A lakásfenntartási támogatás összegét 100,- Ft-ra
kerekítve kell meghatározni.
(4)

A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
TM= 0,3 - ( J – 0,5NYM) / NYM x 0,15
ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli.

(5)

A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez az e rendeletben meghatározott
igazolásokon túl csatolni kell:
a)
a háztartásban élők jövedelméről szóló igazolást,
b)
igazolást a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő bizonyítására
c)
igazolást lakásban tartózkodásának jogcíméről.

(6)

A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év bármely időszakában
benyújtható. A támogatás a jogosultat a kérelem benyújtása hónapjának első napjától
illeti meg. A helyi lakásfenntartási támogatás legalább 6 hónapra, legfeljebb azonban 1
évre lehet megállapítani.

(7)

A helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell
tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás
lakrészeit.”

Temetési célú települési támogatás
12. §
(1)

Temetési segély állapítható meg annak, aki
a) a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra
nem volt köteles vagy,
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselés saját,
illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2)

Temetési segély az (1) bekezdés alkalmazásával akkor állapítható meg, ha az
eltemettető családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
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mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át.
(3)

A temetési segély összege 20.000 forint.

(4)

A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségéről – a
kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított
számla eredeti példányát, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, valamint a szükséges
jövedelemigazolást.

(5)

A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról
szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a
kérelmező részére vissza kell adni.

(6) A tényleges kifizetéshez a támogatást kérő személy nevére kiállított, kifizetést igazoló
(eredeti) számla bemutatása szükséges. A megállapított támogatás nem fizethető ki a
támogatást kérőnek, ha a támogatást kérő személy nevére kiállított számlán szereplő
(bruttó) végösszeg meghaladja a támogatás maximális mértékének a tizennégyszeresét.
Köztemetés
13. §
(1)

A Szoctv. 48. §-a szerinti köztemetésről a polgármester gondoskodik.

(2)

A polgármester különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a
köztemetés költségeinek megtérítése alól a kötelezettet részben vagy egészében
mentesítheti.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §

(1)

Ez a 15/2015. (IX.29.) számú rendelettel módosított rendelet 2015. szeptember 30.
napjával lép hatályba.

(2)

E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az önkormányzat pénzbeli és szociális
ellátásokról szóló 10/2013. (V.01.) rendelet 10-14. §-ai; 18. §- a; 20. §- a és 22-23. §- a.

Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

Dr. Fazekas István
Ágasegyháza Község Jegyzője

§§§§§§§§§§§§§

ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztése
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