10
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
23/2007.(VII. 09.) Kgy. rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek
mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.) Kgy. rendelet módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)
bekezdésében (továbbiakban: Ltv.) és a 34. § (1) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában
álló lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)
Kgy. rendelet (továbbiakban: Kgy. rendelet) módosításáról és az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában
álló lakásokra, ide értve az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok feladatellátáshoz biztosított szolgálati lakásokat is – kivéve a
Szegedi Nemzeti Színház Alapító Okiratában átadott szolgálati lakásokat – (továbbiakban:
lakás), illetve azok lakbérére és a lakbértámogatásra.”
2.§
A Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbi r), a (3) bekezdése az alábbi n), a (4) bekezdése
az alábbi e) ponttal egészül ki:
„3. § (2) r) kényszerbérlő elhelyezése szociális alapon”
„3. § (3) n) kényszerbérlő elhelyezése költségelven”
„3. § (4) e) lakásbővítés piaci alapon.”
3.§
(1) A Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki és a (4) bekezdésének c)
pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. § (2)
g) a bérbeadó által meghatározott lakások tekintetében az (5) bekezdés a) pontjában
meghatározott személyek.”
„4. § (4) c) bérleti jogviszonya vagy tulajdonjoga a pályázat benyújtását megelőző tíz éven
belül neki felróható okból szűnt meg,”
(2) A Kgy. rendelet 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul, továbbá az alábbi (6)
bekezdéssel egészül ki, és ennek megfelelően a jelenlegi (6)-(7) bekezdések számozása (7)(8) bekezdésekre változik:
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„4. § (5) Szociális helyzet alapján pályázatot
a) a 3. sz. melléklet VI/1. pontjában meghatározott lakásokra olyan súlyosan
mozgáskorlátozott személy, aki a 164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében
felsorolt mind a kilenc feltételnek megfelel és a közlekedéséhez kerekesszék állandó
használata szükséges,
b) a 3. sz. melléklet VI/2. pontjában meghatározott lakásokra olyan súlyosan
mozgáskorlátozott személy, aki a 164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében
felsorolt kilenc feltételből hétnek megfelel
nyújthat be pályázatot.
4. § (6) A 3. sz. melléklet VIII. pontjában meghatározott ingatlanok szociális helyzet alapján
pályázati úton adhatóak bérbe azzal, hogy az ingatlan helyiségként kialakított részének nem
lakásként való használatához a bérbeadó hozzájárulása szükséges, melynek feltétele a bérlő és
a bérbeadó bérleti díjban történő megállapodása.”
4.§
A Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul, továbbá az (5) bekezdés az
alábbi tagmondattal egészül ki:
„5. § (4) A pályázati eljárásra a 4. § (6) bekezdését, a 6. § és a 8. § rendelkezéseit, a 9. § (4)
bekezdését, az 55. § rendelkezéseit, az 56. § (7) bekezdését, az 57. § (6) bekezdését, továbbá
az 58. § (1) bekezdését a speciális elhelyezési feltételek figyelembe vételével kell
alkalmazni.”
„5. § (5) …, továbbá a 29. § alapján történő lakáscseréhez bérbeadói hozzájárulás szükséges.”
5.§
A Kgy. rendelet 10. § (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„10. § (6) A 4. §, illetve 5. § alapján bérbeadott lakás bérlője szociális lakbért köteles fizetni
azzal, hogy a 4. § (6) bekezdés alapján bérbeadott ingatlan bérlője addig fizet szociális
lakbért, amíg a teljes ingatlant lakásként használja. Amennyiben az ingatlan helyiségként
kialakított részét nem lakásként használja, úgy ennek vonatkozásában a vagyonhasznosító
szervvel történő megállapodásban rögzített bérleti díjat köteles fizetni.”
6.§
A Kgy. rendelet 21. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„21. § (2) A 24. § (1) bekezdés szerinti elhelyezett, amennyiben lakbér-, használati díj,
közüzemi díjhátralékkal rendelkezik, akkor kaphat elhelyezést, ha munkaviszonya,
közszolgálati jogviszonya, megbízási jogviszonya a 24. § (2) bekezdés szerinti – az
elhelyezéskori munkáltatóval azonos ágazathoz tartozó – munkáltatóval áll fenn és a
munkáltatói jogkör gyakorlója az elhelyezését javasolja, továbbá, ha a kérelmező a hátralékok
rendezése érdekében a bérbeadóval, továbbá a szolgáltatókkal részletfizetési megállapodást
köt, legfeljebb az általa használt lakásban kerülhet elhelyezésre egy év határozott időtartamra.
Amennyiben munkaviszonya vagy egyéb jogviszonya a fent meghatározott munkáltatóval
nem áll fenn, nem kerülhet elhelyezésre.”
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7.§
A Kgy. rendelet 21. §-a az alábbi (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki, és ennek megfelelően a
jelenlegi (3)-(7) bekezdések számozása (5)-(9) bekezdésekre változik:
„21. § (3) A 24. § (1) bekezdés b-c) pontjai szerinti elhelyezett, amennyiben lakbér-,
használati díj, közüzemi díjhátralékkal nem rendelkezik, és a 24. § (5) bekezdés szerinti – az
elhelyezéskori munkáltatóval azonos ágazathoz tartozó – munkáltatóval munkaviszonya,
közszolgálati jogviszonya, megbízási jogviszonya nem áll fenn, akkor kaphat elhelyezést az
általa használt vagy legfeljebb az általa használt lakás komfortfokozatával megegyező
lakásban legfeljebb öt év határozott időtartamra, amennyiben munkaviszonya, közszolgálati
vagy megbízási jogviszonya neki nem felróható okból szűnt meg, továbbá megfelel a 4. § (2)
bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek és a korábbi, a 24. § (5)
bekezdés szerinti munkáltatójának munkáltatói jogkör gyakorlója az elhelyezésként felajánlott
lakás szolgálati jellegéről lemond. Az elhelyezés öt évenként mindaddig meghosszabbítható,
amíg az elhelyezett nem rendelkezik lakbér, használati díj, közüzemi díjhátralékkal, továbbá
megfelel a 4. § (2) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésben foglalt feltételeknek.
(4) Az a 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elhelyezett, akinek a 24. § (2) bekezdés szerinti
munkáltatóval munkaviszonya, közszolgálati jogviszonya, megbízási jogviszonya nem áll
fenn, és munkaviszonya, közszolgálati vagy megbízási jogviszonya neki nem felróható okból
szűnt meg, úgy az általa használt lakásnál nem nagyobb alapterületű, legfeljebb azonos
komfortfokozatú lakásban kaphat elhelyezést egy éves időtartamra.”
7/A.§
A Kgy. rendelet 22. § (8)-(9) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
„22. § (8) A 20. § (1) és (2) bekezdés, 21. § (4) bekezdés alapján bérbeadott lakás bérlője
szociális lakbért köteles fizetni, amennyiben a bérbeadott lakás nem haladja meg a jogos
lakásigény mértékét. Ellenkező esetben a bérlő költségelvű lakbért köteles fizetni.
(9) A 21. § (1)-(3), (5)-(8) bekezdések alapján bérbeadott lakás bérbeadási jogcímének
kategóriája megegyezik a korábbi bérbeadási jogcím kategóriájával azzal, hogy a bérlő csak
az esetben fizet szociális lakbért, amennyiben a bérbeadott lakás nem haladja meg a jogos
lakásigény mértékét.”
8.§
A Kgy. rendelet 24. § (2) bekezdéséből a Szegedi Kortárs Balettért Alapítványra, a (4)
bekezdéséből a Szegedi Nemzeti Színházra történő hivatkozás hatályon kívül helyezésre
kerül, továbbá a (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„24. § (3) A (2) bekezdés a) b) c) d) pont szerinti esetben, illetve a Szegedi Szabadtéri Játékok
és Fesztivál Szervező Kht-nál határozatlan időtartamú munkaszerződéssel, megbízási
szerződéssel rendelkezők esetében a szolgálati lakás a munkaviszony, a közszolgálati
jogviszony, a megbízási jogviszony időtartamára, legfeljebb négy évre adható bérbe, amely a
bérlőnek a bérleti szerződés lejártát megelőzően benyújtott kérelmére négy évi határozott
időtartammal mindaddig meghosszabbítható, amíg a (2) bekezdés szerinti – az elhelyezéskori
munkáltatóval azonos ágazathoz tartozó – munkáltatóval munkaviszony, közszolgálati
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jogviszony, megbízási jogviszony áll fenn, és a bérlőnek lakbér-, közüzemi díj, illetve a
lakásbérleti szerződés alapján fennálló tartozása nincs, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján
megállapítható, hogy a bérlő a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának
megőrzéséhez szükséges bérlői kötelezettségeknek eleget tett.”
9.§
A Kgy. rendelet 26. § (6) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul, továbbá az
alábbi (9) és (10) bekezdésekkel egészül ki:
„26. § (6) Szolgálati lakásban elhelyezett esetén, amennyiben a bérbeadó elhelyezésre
kötelezett, úgy az általa használt vagy legfeljebb az általa használt lakás komfortfokozatával
megegyező komfortfokozatú lakás a volt bérlő számára határozatlan időtartamra bérbe adható,
amennyiben vállalja a lakás vonatkozásában az 52. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott
térítési díj 80 %-át a bérbeadó részére megfizetni és az arra jogosult nyilatkozik arról, hogy
szolgálati lakásként nem kívánja a lakást tovább hasznosítani.”
„26. § (9) Amennyiben a (4) és (6) bekezdések alapján bérbeadott lakás bérlője és a vele
együttköltöző személyek megfelelnek a 4. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek, és
a lakás nem haladja meg a jogos lakásigény mértékét, úgy szociális lakbért kötelesek fizetni.
(10) Amennyiben a (4) és (6) bekezdések alapján elhelyezett bérlő és a vele együttköltöző
személyek nem felelnek meg a (9) bekezdésben foglalt feltételeknek, úgy költségelvű lakbért
kötelesek fizetni.”
10.§
A Kgy. rendelet az alábbi 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) Az Lt. 62. § (3) bekezdésében meghatározott kényszerbérlő részére az Lt. 85. §
(1) bekezdés szerinti cserelakás adható bérbe határozatlan időtartamra.
(2) Amennyiben a jelen § alapján bérbeadott lakás bérlője és a vele együttköltöző személyek
megfelelnek a 4. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek, és a lakás nem haladja meg
a jogos lakásigény mértékét, úgy szociális lakbért kötelesek fizetni.
(3) Amennyiben a bérlő és a vele együttköltöző személyek nem felelnek meg a (2)
bekezdésben foglalt feltételeknek, úgy költségelvű lakbért kötelesek fizetni.
(4) Az Lt. 85. § (2)-(3) bekezdése esetében fizetendő pénzbeli térítés vonatkozásában az 52. §
(6) bekezdés rendelkezései alkalmazandók.”
11.§
A Kgy. rendelet 27. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki és ennek megfelelően a jelenlegi
(3)-(5) bekezdések számozása (4)-(6) bekezdésekre változik:
„27. § (3) Határozatlan időtartamra bérbeadott önkormányzati tulajdonú lakás lakhatatlanná
válása, megsemmisülése miatti határozatlan időtartamra történő elhelyezés esetén a feleket az
e rendelet 52. § (1)-(3) bekezdései szerint számított térítési díj különbözet illeti meg.”
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12.§
A Kgy. rendelet 29. § (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:
„29. § (1) Bérbeadói hozzájárulással határozatlan időtartamra bérbeadott lakás bérleti joga
kizárólag másik lakás bérleti, vagy másik lakás, illetőleg lakóépület tulajdonjogára vagy egy
önálló lakásegységnek megfelelő tulajdoni hányadot jelentő lakásingatlan tulajdonjogára
cserélhető.”
12/A.§
A Kgy. rendelet 31. §-a az alábbi (11)-(12) bekezdésekkel egészül ki:
„31.§ (11) A 29. § (6) bekezdése alapján a rendelet hatálya alá nem tartozó és a rendelet
hatálya alá tartozó önkormányzati bérlakás cseréje esetén, ha a bérlő és a vele együttköltöző
személyek megfelelnek a 4. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek, és a lakás a
jogos lakásigény mértékét nem haladja meg, úgy szociális lakbért köteles fizetni.
(12) amennyiben a bérlő és a vele együttköltöző személyek nem felelnek meg a 4. § (2)
bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek, vagy a lakás a jogos lakásigény mértékét
meghaladja, úgy a bérlő költségelvű lakbért köteles fizetni.”
13.§
A Kgy. rendelet 51. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„51.§ (8) Ha az örökös vagy a hozzátartozó a hagyatéki tárgyakat a jogerős hagyatékátadó
végzés kibocsátásától vagy a hagyatéki ügyben eljáró hatóságnál – a hagyaték hiányában a
hozzátartozó által tett – nemleges nyilatkozat felvételének dátumától számított 30 napon belül
felszólításra nem szállítja el, úgy a bérbeadó – az örökös vagy hozzátartozó költségére és
veszélyére – raktárban vagy más arra alkalmas helyiségben helyezheti el leltár felvétele
mellett.”
14.§
A Kgy. rendelet 56. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„56. § (6) A pályázó személyesen vagy meghatalmazottja útján nyújthatja be pályázatát.
A 9. § szerinti pályázat esetén a bérbeadó a pályázati eljárás során vizsgálja a rendelet 2. sz.
mellékletében meghatározott igazolások meglétét azzal, hogy csak hiánytalan pályázat
értékelhető.”
15.§
A Kgy. rendelet 67. §-a az alábbiak szerint módosul:
„67. § Abban az esetben, ha a kérelmező által bérelt lakásnagyság a háztartás létszáma
szerinti mértéket egy kategóriával meghaladja és a többi jogosultsági feltételek fennállnak, a
lakbértámogatás mértéke:
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a)
b)
c)
d)

2007. július 1-től a bérleti díj 10 %-a,
2008. január 1-től a bérleti díj 15 %-a,
2009. január 1-től a bérleti díj 20 %-a,
2010. január 1-től a bérleti díj 22 %-a.”
16.§

A Kgy. rendelet 70. §-a az alábbiak szerint módosul:
„70. § A lakbértámogatás iránti kérelmet a Polgármester bírálja el. Jogosultság fennállása
esetén – 69. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a kérelem benyújtása hónapjától
legfeljebb 2010. december 31-ig kell megállapítani.”
17.§
A Kgy. rendelet 71. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„71. § (2) A Polgármester döntéséről a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda
értesíti a kérelmezőt és az IKV Zrt-t.”
18.§
A Kgy. rendelet BÉRBEADÓI JOGOK GYAKORLÁSA 1. sz. melléklet a III. Egészségügyi
és Szociális Bizottság hatásköre az alábbi bekezdéssel egészül ki, a III. Egészségügyi és
Szociális Bizottság alcímének 6., IV. Ifjúsági és Sport Bizottság alcímének 3., V. Kulturális és
Közművelődési Bizottság alcímének 3., VI. Oktatási Bizottság alcímének 3. bekezdése az
alábbi tagmondattal egészül ki, a VII. Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság
alcímének 4. bekezdése az alábbiakkal egészül ki, továbbá a 13. bekezdése az alábbiak szerint
módosul és hatásköre az alábbi két bekezdéssel egészül ki, továbbá a IX. Vagyonhasznosító
szervezet hatásköre az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„III. Egészségügyi és Szociális Bizottság
Véleményezi az akadálymentesített és könnyített megközelítésű lakások szociális
pályázatának értékelését. 4.§”
„III. Egészségügyi és Szociális Bizottság
IV. Ifjúsági és Sport Bizottság
V. Kulturális és Közművelődési Bizottság
VI. Oktatási Bizottság
… és dönt a szolgálati lakásban jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezésének
meghosszabbításáról 21. § (1) bek.”
„VII. Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság:
…, és a 4. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott lakásokról 4. § (1), (2) bek. g) pont,
41. § (1) és 42. § (4) bek.
Dönt a jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezéséről, az elhelyezés meghosszabbításáról 20. §
21. § (2)-(8) bek., 22. §
Dönt a jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezéséről és a kérelem benyújtásának határideje
alóli felmentésről 21. § (1) bek.
Dönt a kényszerbérlők elhelyezéséről 26/A. §”
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„IX. Vagyonhasznosító szervezet
Hozzájárul a szociális helyzet alapján csere jogcímén pályázat útján bérbeadott lakások
esetében ezen lakások 29. § alapján történő csere útján való bérbeadásához 5. § (5) bek.”
19.§
A Kgy. rendelet 2. sz. melléklet I. pontja 6.) alpontjának b) pontja helyébe és a 7.) alpontja
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„6.) b) nyugdíjminimum két és félszerese
1”
„7.) a) A pályázó vagy az együttköltöző közül tartósan beteg/fő
20
b) Súlyosan mozgáskorlátozottak részére kialakított akadálymentesített,
ill. könnyített megközelítésű lakások esetében:
ba) a pályázó vagy együttköltöző közül súlyosan mozgáskorlátozott/fő 40
bb) testközeli és testtávoli segédeszközök állandó, szükségszerű használatára
rászoruló pályázó vagy együttköltöző/fő
40
20.§
A Kgy. rendelet 2. sz. melléklet II. pontjának címe, továbbá 9., 12., 15. és 16. pontja az
alábbiak szerint módosul és az alábbi 17. ponttal egészül ki:
„II. A szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezésével, a komfort nélküli komfortfokozatú
lakásban történő elhelyezéssel kapcsolatos kérelmekhez, valamint a szociális pályázathoz
szükséges iratok, igazolások: …”
„9. a kérelmező és a vele együttköltöző személyek tartósan beteg, mozgáskorlátozottságot
igazoló szakorvosi igazolás, vagy annak másolata,”
„12. a kérelmező és az együttköltöző 6. § (1) bekezdés szerinti jövedelem igazolása azzal,
hogy egyéni vállalkozó esetén benyújtott jövedelem és vagyonnyilatkozatot igazoltatni kell az
önkormányzati adóhatósággal és az APEH területileg illetékes szervével.”
„15. a kérelmezővel együttköltöző 16. életévet be nem töltött gyermekek esetén
iskolalátogatási igazolás, 16 év fölött együttköltöző esetén nappali tagozatos hallgatói
jogviszony vagy jövedelemigazolás,
16. a 4. § (5) bekezdése esetében a 164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet 1. sz. melléletében
meghatározott minősítési feltételek alapján megállapított mozgáskorlátozottság igazolásra a
hiv. Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti orvosi igazolás.
17. a 2. sz. melléklet I. pontjának 7.) alpontjának bb) pontjai esetében szakorvosi igazolás,
továbbá a 4. § (5) bekezdés a) pontja szerinti segédeszköz szükségszerű használatáról
szakorvosi igazolás.”
21.§
(1) A Kgy. rendelet 3. sz. mellékletének I. SZOLGÁLATI LAKÁSOK alcímének 1.)
pontjának 2. francia bekezdése, és 2.) pontja az alábbiak szerint módosul, továbbá a 3. pont
hatályát veszti, és ennek megfelelően a 4.)-10.) pontok számozása 3.)-9.) pontokra módosul:
„1.) Székely sor 21. sz. garzon épület szolgálati lakásai:
… - kulturális intézmények
- Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Kht.
- a Szimfonikus Zenekar

10 lakás
2 lakás
10 lakás”
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„2. Öthalom u. 1/B. szolgálati lakásai
Szimfonikus Zenekar

10 lakás”

(2) A Kgy. rendelet 3. sz. melléklet II. SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK ÁTMENETI
ELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ LAKÁSOK alcímének 1.) pontja az alábbiak szerint
módosul, illetve az alábbi 2.) ponttal egészül ki:
1.) Kereszttöltés u. 29.
2.) Kemes u. 3.

70 lakás
20 lakás

(3) A Kgy. rendelet 3. sz. melléklet III. NYUGDÍJASOK GARZONHÁZÁBAN TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉSRE SZOLGÁLÓ LAKÁSOK pontja az alábbiak szerint módosul:
„III.
1.) Kereszttöltés u. 29.
2.) Cserzy M. u. 3-5-7.

100 lakás
4 lakás”

(4) A Kgy. sz. rendelet 3. sz. mellékletének VI. pontjának címe és a 2.) pontja az alábbiak
szerint módosul:
„VI. SZOCIÁLIS ALAPON PÁLYÁZTATÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSRA
SZOLGÁLÓ AKADÁLYMENTESÍTETT ÉS KÖNNYÍTETT MEGKÖZELÍTÉSŰ
LAKÁSOK”
„2.) Cserzy M. u. 3-5-7.

3 könnyített megközelítésű lakás”
22.§

A Kgy. rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell. A Kgy. rendelet 5. § (2) bekezdésének b) pontjában a 21. § (1)
bekezdésre történő hivatkozás 20. § (1) bekezdésre módosul, illetve a 18. § (3) bekezdésben
az (1) bekezdésre történő hivatkozás (1)-(2) bekezdésre, a 22. § (9) bekezdésben hivatkozott
21. § (1)-(6) bekezdés 21. § (1)-(8) bekezdésre, illetve a 25. § (2) bekezdésében a 24. § (4)
bekezdésre történő hivatkozás (1) bekezdésre változik.
A kihirdetéssel egyidejűleg hatályát veszti a Kgy. rendelet 5. § (6)-(7) bekezdése és a 23. § (2)
bekezdése, továbbá a 26. § (4) bekezdése, így ennek megfelelően a 23. § (3)-(7) bekezdések
számozása (2)-(6) bekezdésre, és a 26. § (5)-(8) bekezdések számozása 26. § (4)-(7)
bekezdésre változik.
Dr. Botka László sk.
Polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
jegyző
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