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Budapest Józsefváľosi Onko rmíłnyzat
Képviselő-testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény
A szociális igazgatásrő| és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. töľvény (Szt.)
szabá|yozza a hátrányos munkaerő-piaci he|yzetu, aktív koľú személyek segélyezési
(rendszeres szociális segély RSZS, fog|a|koztatást helyettesítő támogatás FHT) és
kozfoglalkoztatási ľendszerét. A jogosulti könel kapcsolatos feladatok komplexek,
többirányúak és többszereplősek továbbá az ĺjnkoľmányzat kötelező feladata'
A középpontban az e||étott á||, aki tészéte foglalkoztatási esélye növelése érdekében egyénre
szabott, összehangolt segítséget nffitanak egytittesen vagy szĹikség szeľint külön-ktilön az
alábbi szetvezetek: Polgáľmesteri Hivatal, a Munkaügyi Központ, a kozfoglalkoztatás
szervezését bonyolító Budapest Esély Nonprofit Kft. és a Jőzsefvźnosi Családsegítő és
Gyermekj ó l éti Kö zp ont cs al áds e gít ő szo| gá|ata.
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Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester

A kópviselő testiileti ülés időpontj a:70If . februóĺ 2. . sz. nupircnd

Tárgy: Javaslat a pénzbe|i és természetben
gondoskodást nyújtó szociális ellátások
tinkoľmánvzati ľendelet módosításáľa

nyűjtott szociális ellátások' valamint a személyes
helyi szabályaĺľól szó|ó 37/f004. (WI.l5.)

A napirendet gyit.lzárt ülésen kell tárgya|ni, a határozatlrendelet e|fogaďásćĺhoz
egyszeľrĺ/4q!g2g[!q!! szav azatlobbség szükséges

EtÓl<pszĺľó SZERVEZETI ecysÉc: Humánszolgáltatási Ugyosztály Családtámogatási
Iľoda ty úł,lł,v|
KÉszÍrprľp : Családtámogatási Iľoda
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A JEGYZOT HELYETTESITO ALJEGYZO
Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatfu ozati j av as|at a bizottság számźlr a:
A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselo-
testü letn ek az e|őter i e sztés me stáľ cv a|ástú'



A Jĺízsefváľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (JCSGYK) szerepe
Az Szt. 37lA. $ (1) bekezdése alapjan az RSZS akkor źilapíthatő meg, ha a jogosult személy
egyĹittműködési kötelezeÍtséget váIIa| az ortkormáĺyzat á|ta| errę kijelölt szerwel (kĺltelező
feladat).
Az önkormányzat 2006. évben a pénzbe|i és természetben nyújtott szociális ellátások,
valamint a személyes gondoskodást nyrijtó szociális ellátások helyi szabźiyairő| szőIő
37lf004. (VII.15.) önkormányzati rcnde|et (Rendelet) 9. $-ában egyĹittműködő szervkérú az
előteľjesztés 5. számú mellékletében foglalt feladat e||tĺźsfua a JCSGYK-t jelcilte ki, a
tö b b l etfel a đatot á|taIáĺo s c s al ád go ndo zók lźúták eI.

A családsegito szo|gálat kiemelt feladatként, prioľitásként kezelte a munkanélküliek részéte
biztosítható szo|gáItatźlsok bonyolításźÍ, szervezését úgy, hogy ebhez a ferľrtartó részére
többletmunkaerőt nem biztosított, ezért az ellátás szinvona|ának emelése, bővítése éľdekében
a költségvetésében ľendelkezésére á||ő feďezet kiegészítéseként páIyźnati pénzeszkoz
bevonásával tudta ellátni a beilleszkedési programok, az egyénre szabott segítségnyújtás
eIIátásźt napjainkig.
A TAMOP-5.3.Il08lI páIyázat kiemelt célja volt a rendszeľes szociális segélyben ľészesülők
felkészítése a nyílt munka erőpiaci elhelyezkedésre, az á||áskereso-, pályaoľientációs-,
számítőgépes csoport műkodtetésére (a 80 fős csoport 20II. szeptemberig működött). Az
országos Foglalkoztatási Kozalapítvány páIyázata határozott időre - 20II. augusztus 31.
napjáig - 3 fő olyan páIyakezďő családgondozó foglalkoztatását tette lehetővé, akik kiemelt
feladata a ľendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatástń elősegítő speciális szolgáltatások
megvalósításának biztosítása voIt (33812009. (VII.15.) képviselő-testületi döntés).

Kérelem és javaslat lij szeľvezetre
A fenti páIyazati lehetőségek 20II. évben véget értek, e ťe|adatra újabb páIyázat nem keľült
kiírásra, ezért a JCSGYK vezetője azza| a kéréssel fordult a ferrntaľtó ĺĺnkoľmányzat fe|é,

hogy a feladatot a2a|2. évtől más szerv lássa el, ľészletes indokait az 1. számű melléklet
tartalmazza.

A benýjtott kérelem alapján szal<nai egyeńetések kezdődtek a Józsefvárosi Kcizösségi
Házak Nonpľofit Kft. (1084 Bp., Mátyás tér 15.) ügyvezető igazgatőjtxal, aki megismerve a
jogszabá|yok által megfogalmazott feIaďatot arra az á|Iáspontra jutott, hogy a Kesztýgytlr
Közösségi Ház infrastruktuľája, és meglévő progľamjai jól illeszkednek és lehetővé teszik az
RSZS-kel való együttmúködés kialakítását és bonyolítását, aZaZ a feladat teljes köľrĺ
tńv áI|a|ását (2. számu melléklet).

Javaslat
Tekintettel ana, hogy az Szt. nem korlátozza az önkormányzatot abban, hogy az mely
szervezetet jelĺĺlje ki együttmĺĺkodésľe, ezért javasolható, hogy a sza\rnal|ag is megfelelő
a|ternatívźú. nyújtó Kesztyűgyáľ KözcisségiHaz lássa el a felađatot 2012. március 1. napjától.
A feladat e formában történő átaďásáva| megszűnik akét szęrvezet áIta| nýjtott közel azonos
szo| gáItatás ok p aľhuz amo s s ág a.

Az előterjesztés 3. számumellékletét képezi a fentiek alapján előkészített ľendeletmódosítás.

Költségvetési hatás
A JCSGYK költségvetésében bérként az RSZS.kel való foglalkozásra2}Ll. évben I.924 ezer
Ft feđezet állt rendelkezésre.
Javaslom, hogy a Józsefvárosi KozösségíHázak Nonpľofit Kft. részére a Budapest Főváros
VIII. kęľület Jőzsefvárosi onkormtnyzat és a Józsefuárosi Közcjsségi Házak Nonprofit Kft.
kĺjzcjtt kötött Megállapodás - közszo|gá|tatási szerzŕĺdés - kerüljön módosításra afe|adatĺa|.Az
átađott feladat ellátásľa 2012' máľcius 1' napjától az ĺjnkoľmányzat az e|őterjeszÍés 4. számu
melléklete szeľinti időarányos I.599. 83O,-Ft összeget biztosítsa.



A Képviselő-testület dĺjntése a helyi önkormáńyzatol<ĺőI szőIő 1990. évi LXV. törvény 10. $
(1) bekezdés (1) bekezđés a) és d) pontjan alapul.
Mindezek a|apjan felkéľem a T. Képviselő-testtĺletet a mellékelt rendelettervezet és az a|ábbi
határ o zati jav as l at e l fo g adás áľa.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében e|järva ugy dönt, hogy
1. a pénzbe|i és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes

gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabáIyaiľoI szőIő 3712004. (VII'15.)
önkormĺĺnyzati rcndelet - rendszeľes szociális segélyben ľészesülők együttműkodési
kotelezettségét &intő _ feladatait 2012. március 01. napjától a Józsefuárosi Közösségi
HázakNonpľofit Kft. látja el' Felkéri a Polgármesteľt a Kft-velkötött közszolgáIÍatási
szeruő dés mó do sításár a és aIáír ásár a.

2' az 1. pontban foglalt feladatellátásľa 2012. maľcius 1. ĺapjźftőI I.599. 830,-Ft
támogatźst biztosít és a felkéri a Jőzsefuáľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft.
igyvezetőjét, hogy a hatátozatban foglaltakat a 2012. évi tizleti teľv összeáIlításáná|
vegye figyelembe.

3. az I. pontban foglaltak alapján felkéri a Jőzsefváĺosi KözösségíHázak Nonprofit Kft'
ugyvezetójét a|apítő okirata módosítására és képviselő-testület elé teľjesztésére és
fe lkéľi a po l gĺírme stqt az aIapitő okiľat a|áír tĺs tĺt a'

4. A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy felkéľi polgármestert, hogy a hatźlrozatban
foglaltakat a2012. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: I., 3.,4. pont esetén polgármester, f., 3. pontok esetén a Jőzsefvźlrosi Közösségi
Hazak Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határídő: I.
f.

pont esetébęn: 2)IŻ.január 1 9.
pont esetén 2012. március 01. napja és a Józsefuaľosi Közösségi Házak
Nonpľofit Kft. üzleti tervének elfogadása
pont esetében:2012. február 29.
pont esetén: az önkormźĺnyzat}}Iz. évi költségvetésének teľvezése

aJ.

4.

A dłintés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Humánszolgáltatási Üg,,osztály
Családtámogatási lrodą, Pénzügyi Üg,losztdly, Józsefiárosi Kozosségi Házak Nonprofit Kft.

Budapest,2o12.januar2l. hĄ \\Ń 
1š--\;t_-* a"!\\l

Sántha Péterné
alpolgármester

?q



1. számtL melléklet

Tisztelt Ir o dav ezetó As szony !

i|ĺlinđ az k<jztrrđott intézményünk családsegítő központja a megnövekedett igények miatt, egyre
nehezebben tudja ellátni napi szinten a kötelező fe|adatát. A székhely infrastrukturális feltétel
ľendszeľe, mind ahogy már több alkalommal is jeleztem - ezt az ideiglenesen kiadott műkĺjdési
engedély is alátámasztia - éppen csak megfelel a feladat végzéséhez, köze| sem nevezhető
optimálisnak.
A ľendszeres szociális segélyezettekkel a beilleszkedést elősegítő program keretein belül folyó
szociális munkát a családgondozók a megnövekedett igények mellett egyéb feladataik mellet |átják e|.

Ez tobbek kozött jelent egyéni tanácsadást, segítő beszélgetést, ugyintézést és adminisztrációt is. Erľe
a munkára a humán erőfoľrást 2011' augusztus 31-ig elsősorban az oFA pá|yázaton nyert három
pályakezdő, valamint a szo|gá|tatásokat a szjntén f0I1. szeptemberében |ezárulrt TAMOP pźiyázat
segítségével tudtuk színvonalasan biztosítani. A fokozott pá|yázati meglámogatásokľa azért is volt
szükség, mert az rszs-ek mellett, a rátosokkal is hasonló egyéni és csopoľtos esetkezelést kellett
végeznünk. A két, munka nélkül lévő, célcsoport összlétszámakb. |f00 fót tett ki. A törvényi vźitozás
kapcsán jelen|egkizárő|ag azrczs-ek tartoznak hozzánk, akiknek a száma 350-400 fő kozötti' Ezeknek
egyharmada az, ame|ylkténylegesen azugyfélkörünkbe tartozik, akik ténylegesen motiváltak a veltink
való együttműködésben, akik igénybe kívánják venni és aktívan igénybe is veszik egyéb
szo|gá|tatásainkat. A kétharmad része nem ilyen ügyfél.
A rendszeres szociális segélyezetteknek pillanatnyilag intézményünkkel van együttműködési
kotelezettsége és nekünk kell szociális és mentális állapotukhoz igazodőan személyre szabott
programot kidolgozni a résziikľe. A fentebb leíľt személyi és tárgyi feltételek elégtelen volta' valamint
- a megszapoľodó, sokréhĺ társadalmi pľoblémákľa visszavezethető okok miatt is - , a drasztikusan
megnovekedett ügyfélforgalom miatt, szeretném ha ez az á|ta|unk ezidáig onként vállalt fe|ađat, a
továbbiakban más intézmény keretein belül valósulhatna meg.

A ľendszeľes szoc.segélyesek beilleszkedés elősegítő programjára a k<iltségvetésünkben , megbízási
díjként szeľepel éves szinten nettó: 1.5L5 ezer Ft +járulékok 409 ezerFt, összesen: |.9f4 ezerFt.

Segítségét és az ügyben tett erőfeszítéseit előre is koszönom.

Budapest, 201 1. december 1.

Üdvozlettel:Váradi Gize||a



2. sztlműmelléklet

Tisztelt Irodavezető Asszonv!

Személyes megbeszélésünk alapján az a|ábbiakat tudom mondani:

A Keszýíígyáľ KozösségiHázinfrastruktlirája, és meglévo pľogramjai lehetové teszik afe|adat
áŃźi|a|ásźú a következők szeľint:

1' A meglévő női csoporĹunk januártól 1 csoport bővülést tervęz, melybe azok a nők keľülhetnek bele,
akiknek heti gyakorisággal van szükségük az életkörĺ'ilményeik felmérésén túl, mindennapi segítségre'
Hetente: kb 20 fó

2. az á||ás klub' ami heti két alkalommal rendszeres programja aHáznak, ki tud bővülni, heti három
alkalomra, va9y aZ őraszźlmot tekintve. Itt az interneten, és a telefonon túl szociális munkások segítik
azönéIetrajzírást, és az interjúhelyzetrevaló felkészĺ'ilést. Hetente: Kb. 80 fő

3' a havonta megrendezett állásbörze kapcsán lehetővé tudjuk tenni, hogy akik egészségkárosodottak,
vagy mozgáskorlátozottak, azok számára is tudunk ilyen eseményt szervezni. Havonta: Kb 150 fő

4. Azinformációs iroda szolgáltatásunk keretein belül a hivatali munkatársakkal, a Tanácsadó Testület
tagjaival' és azitt dolgozó kollégákkal tanácsadást tudunk nyűjtani az e|igazođźtshoz a
mindenĺapokban, illetve a jogi ügyekben, szociális kérdésekben. Hetente: Kb 50 fő

5' Női toľna: olyan mozgáskooľdinációs program' amely segiti az egészséges életmódot. Hetente: 15

fó

6. onkéntes feladatok: több önkéntest foglalkoztatlnkolyan progľamoknál, melyek a keri'ileti
lakosoknak szólnak. Itt be tudnak kapcsolódni, hogy a közösségi élményjótékony hatásaiból építkezni
tudjanak a résztvevők.

Összességében azttudom tehát mondani, hogy aKesztyűgyár Közösségi Ház mind a termeit tekintve,
mind pedig a máľ meglévő programkíná|atźlbő| tudja a kapacitásait arľa fordítani, hogy ezt akoze| 400
embert integrá|ja a rendszerbę, és megfelelő alternatívát nyrijtson a számára.

Budapest, 201 1. decembeľ 8.

Udvözlettel:

BecskeĹKovács Baľbaľa
Józsefvárosi Közĺisségi Házak Nonprofit Kft.
igyvezető igazgatő

Mobil:+36 I 30 I f16 I ff68
Cím: 1084 Bp', Mátyás tér l5.



3. számű melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľĺi|et Józsefváľosi Onkoľm áłnyzat Képviselő-testületének

...... 12012. (....) önkoľmányzati ľendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások' valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások helyi szabá|yaiľól sző|ő 37lf004. (WI.15.) önkoľmányzati ľendelet

módosításáľól

Budapest Fováros VIII' kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete a szociális
igazgatásről és szociális ellátásokról sző|ő 1993. évi III. tv. 35. $ (2) bekezdésében, a a5. $ (1)
bekezdésében kapott fe|hata|mazása alapján az A|aptorvény 3f. cikk (l) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatköľében eljárva a következőket ľendeli el:

1.$ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások helyi szabályairól sző|ő 31lf004. (VII.15.) onkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) Rendszeres szociális segély cím és az azt kcivető 9. $-a helyébe a
kĺjvetkező rendelkezés lép:

,,Aktív koľúak ellátása

9. $ A ľendszeres szociális segélyre jogosult - kivéve az egészségkárosodott személý - koteles a
rendszeres szociális segély megá||apitásának és folyósításának feltételeként együttmiĺkĺjdni a
Józsęfu áľo si Kozĺi s sé gi Házak Nonpro fi t Kft -vel (a tovább iakban : Közö ss égi kIź.zak).,,

2. $ Ez a ľendelet f0I2. március l-jén |ép hatá|yba' a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek
esetében is alkalmazni kell.

3. $ A Rendelet
a) 10. $-ában, |f . $-źtban, 13. $-ában, 14.$-ában a 

',Központ,' 
szĺĺvegrész helyébe a ,,Közösségi

Házak,,,
b) l l. $ a) bekezdésében a ,,Központnál'' szövegrész helyébe a ,,KözösségiHázakná|,,,
c) 11. $ c) bekezdésében, a 15.$ (l) bekezdés a) pontjában a,'Központtal'' szövegrész helyébe a

,,Kozösségi Házza|,,,
d) 1 2. $-ában a,,Központtól'' szcivegrész helyébe a,,Közösségi Házaktő|,,
szöveg lép.

Budapest, f0I2. janutr ....

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesíto a|jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



.Budapest ľ'őváľos VIII. keľiilet Józsefvárosi
Onkoľmányzatnak a pénzbeli és teľmészetben

nyújtott szociáIis ellátások, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások he|yi szabá|yairól szőlő 37/2004.

(uI. 1 5.) iinkoľmányzati ľendelete

Tervezett módosítás

Rendszeľes szocÍális segély

(Szt 37/A. - s7/G. S)

9. $ A rendszęľes szociális segélyre jogosult -

kivéve az egészségkárosodott személyt - köteles
a rendszeres szociális segély megál|apításának és

folyósításának feltételeként együttműködni a
Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Kĺĺzponttal (a továbbiakban: Központ).''

Rendszeres szociális segély cím és az azt követo
9. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Aktív koľúak ellátása

9' s A rendszeľes szociális segélyrejogosult -

kivéve aZ egészségkárosodott személyt
koteles a rendszeres szociális segély
megállapításának és folyósításának
feltételeként együttműködni a Józsefuárosi
Közĺisségi Házak Nonprofit Kft-vel (a
továbbiakban : Közö sségi Házak).,,



4. szźtmtmelléklet

JI(II Non p ľoÍit Kft f e|ađatátv ál llalás h oz ka p cs ol ó d ó köl ts é gterue

f012. Bruttó Bér Jáľulék egyéb osszesen

Március rf4 500Ft 35 483 Ft 0Ft 159 983 Fr

Aprilis 124 500Ft 35 483 Ft 0Ft 159 983 Fr

Május 124 500 Fr 35 483 Ft 0Ft 159 983 Fr

Június 124 500 Ft 35 483 Ft 0Ft 159 983 Ft

Július 124 500 Fr 35 483 Ft 0Fr 159 983 Ft

Augusztus 124 500 Ft 35 483 Ft 0Ft 159 983 Ft

Szeptember t24 500 Ft 35 483 Ft 0Ft 159 983 Fr

októbeľ 124 500 Ft 35 483 Ft 0Ft 159 983 Ft

November 124 500 Ft 35 483 Ft 0Ft 159 983 Ft

December 1f4 500 Ft 35 483 Ft 0Ft 159 983 Ft

...lľ'.i['*, . .

1, 59*9;,=83'0 FL- 
-''I



5. számu melléklet
(a hatályos helyi ľendelet egytittműkcjdésre vonatkozó szabá|yai)

11.$'

Az együttmfücidésre kötelezett személy kĺjteles :
a) a rcĺđszeres szociális segélý megá|lapítő hatźrozat jogerőľe emelkedését követő 15

napon belül a Központnálmegjelenni, és
b) nyilvántartásba vetetni magćú, és
c) a beilleszkedését segítő programról (a továbbiakban: Program) írásban megállapodni a
Központtal, és
d) teljesíteni a Pľogľamban foglaltakat.

12.$"

Az egyiittműkcjdésre kötelezett személy jogosult a Kĺizponttól íľásban kérni:
a) indokolással alátámasztva más Program kidolgozását, ha a Központ által elkészített
javaslattal nem éľt egyet,
b) kezďeményezhetí Pľogľamja megvźlltoztatźsát, módosítását, amenrryiben szociális
köľĹilményeib en, e gészs é gi źilrap otáb an v áIto zás ál l b e.

13.$."'

A Központ fe|adatai kozé tartozik:
a) nyilvántartásba venni a rendszeres szociális segélyben részesülőt ajogerős

határozat alapján,
b) figyelemmel kísérni ahatźrozatban megállapítotthatáriđobetartását, és annak

megszegése esetén megvizsgálni a mulasztás okát,
c) tájékoztatni a ľendszeres szociális segélyben részesülot a Program elkészítésének

menetéről, a Pľogramok típusairól, és az együttműködés szabályaiľól,
đ) a nyilvántartásba vételtő| szźtmított 60 napon bel.J| az együttműködésre kötelezett

személy bevonásával kidolgozni az egyéllľe szabott Pľogramot, és aľról a
személlyel írásos megállapodást kĺjtni,

e) amegáIlapodást a megkötésétó| számított 15 napon belül megküldeni a
Polgármesteri Hivatalnak,

Đ folyamatosan kapcsolatot tartani az egyuttműködésľe kötelezett személlyel,
figyelemmel kísémi a Progľamban előírt kötelezettségek betaľtasátlega|ább harom
havonkénti személyes ta|á|kozás tÍj źn'

g) legalább évente írásos értékelést készíteni a Program végľehajtásáról és
amerrnyiben sztikséges - az éľintett személy bevonásával - azt módosítani,

h) az éves értékelés megküldésével tájékoztatni a jegyzőt a Program végrehajtásárő|,

Đ 5 munkanapon belül jelzéssel éIni a jegyző felé, amennyiben az egyuttműködésľe
kötelezett szemé|y az egyutÍmukcjdési kötelezettségének nem tesz eleget.

14.S'"

Az önkormźlnyzat az egyittmÍĺködésľe kĺjtelezett személyek részérę szociális helyzetükhöz és
mentális állapotukhoz igazodőan az a|źtbbi pľogramtípusokat biztosítja a Központ keretében:
a) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozások,



b) csopoľtos, egyéni önsegítő foglalkozások,
c) életmódot foľmáló foglalkozások,
d) oktatások, átképzések, külcjncjs tekintettel aZ általános iskolai végzettség és első
szakképesítés megszeruésére.

15.$t

(1) A rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködési kĺjtelezettségét megszegi, ha
a) a hatfuozatban megjelölt időn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Kozponttal
nyilvántartásba vételének célj ábóI, v agy
b) az e|őírt időpontban legalább két alkalommal nem jelenik meg, vagy
c) az együttműködési megállapodást nem írja aIá, vagy
d) a beilleszkedési pľogramban előírt kotelezettségeit két hónapig nem teljesíti.

(2) Amennyiben aZ egyĺittműkcidésľe kötelezett személy az előírt kotelezettségeinek
önhibájábólnem tesz eleget egytitt nem működőnek minősül.

(3) Az egyÍ.ĺttműkodésre kötelezett a megjelenési kötelezettség e|mu|asztźtsátkizfuő|ag orvosi
i gazo lás s al i gazo|hatj a.

'Módosította a4612011.(VII.25.) sz. rendelet l. $. Hatályos 20l1' aug. l-től, ľendelkezésęit a hatályba lépést

ľövetően benyújtott ügyekben kęll alkalmazni.
'' Módosítottaa46120|1.(VII'25.) sz. ręndęlęt l. $. Hatályos 20l1. aug. l-től' ľendęlkęzéseit a hatályba lépést
kövętőęn benyujtott ügyekben kell alkalmazni.
iiiMódosítottaa46/2O1I.(VII.25.) sz. rendelet l. $. Hatályos 20ll. aug. l-től, ľendęlkezéseit a hatályba lépést
követően benyújtott ügyekben ke]l alkalmazni.
'u Módosítottaa46120||.(VII.25.) sz. ręndelet 1. $. Hatályos 2011. aug. l-től, ľendelkezéseit a hatályba lépést
követően benyúj tott i.igyekben kell alkalmazni.

'Módosította a46/20||.(YII.25.) sz, rendęlęt l. $. Hatályos 201l' aug. 1-től' ľendelkezéseit ahatályba lépést
kövętően benyújtott ügyekben kęll alkalmazni.
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