
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2004. (X. 27.) rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályairól 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1), 
(2) bekezdéseiben, a 20. § (1) bekezdésében, a 21. § (1), (3) bekezdéseiben, a 29. § (1), (2) 
bekezdéseiben, a 31. § (3) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (X. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.), a 
személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 
díjáról és az igénybevételükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) 
Korm. rendelet előírásaira is a Gyvt.-ből eredő feladatainak végrehajtására az alábbi 
rendelet alkotja. 

 

I. Fejezet 
 

A rendelet célja, hatálya, hatásköri rendelkezések 
a gyermekek védelmének rendszere 

 
1. § A rendelet célja, hogy meghatározza a Tura Város Képviselő-testülete által biztosított, 
a Gyvt.-ben is szabályozott, a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának formáit, 
szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, azok igénybevételének módját, 
feltételeit és garanciáit, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokat, illetve az ellátások igénybevételének rendjét, az ellátások megszűnésének 
eseteit és módjait, a fizetendő térítési díj mértékét, csökkentésének és elengedésének 
eseteit, módjait. 

 
2. § (1) a) A rendelet hatálya a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel kiterjed Tura város 
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú, valamint – ha 
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – az állandó tartózkodásra jogosító 
személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által 
menekültként elismert gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleikre.  
b) A munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68EGK Tanácsi 
Rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő
országok állampolgárainak, a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi 
XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó 
gyermekeire is. 
(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken 
kívül Tura város közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú 
gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés, vagy ideiglenes hatósági 
intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral 
járna. 
 



3. § A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására, 
felülvizsgálatára, az ellátás összegének, formájának megváltoztatására, megszüntetésére, a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás, segély megtéríttetésére, annak 
méltányosságból történő elengedésére, illetőleg a megtérítendő összeg csökkentésére 
vonatkozó hatáskört, átruházott jogkörben a polgármester gyakorolja. A döntés előkészítést az 
Egészségügyi- és Szociális Bizottság végzi. 
 

4. § (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. 

(2) Az önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, 
illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol 
igénybe vehető ellátásokhoz való jutást. 

(3) A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint. 

a) pénzbeli és természetbeni ellátások: 
– a rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
– tankönyvtámogatás. 

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások: 
– gyermekjóléti szolgáltatás 
– gyermekek napközbeni ellátása. 

 

II. FEJEZET 
 

Eljárási rendelkezések 
 

5. § A gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására, hatósági ellenőrzésre az 
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. IV. törvényt, – a Gyvt.-ben 
meghatározott eltérésekkel – és e rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 
6. § (1) E-rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet a 

gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt a Polgármesteri Hivatalban terjesztheti 
elő, az egyes ellátási formákra rendszeresített nyomtatványon. 

(2) Hivatalból is indulhat eljárás a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó jelzés alapján. 
(3) Ha az ellátás megállapítását nem a törvényes képviselő kezdeményezte, az eljárás során 

szükséges a gyermek gondozását ellátó törvényes képviselőjének nyilatkoztatása, kérelmének 
beszerzése, ugyanis a Gyvt. 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ellátások 
igénybevétele önkéntes. 
 

7. § (1) A kérelem elbírálásához és adatnyilvántartáshoz szükséges: a kérelmező, a
gyermek(ek) és a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyazonosító adatai, a 
társadalombiztosítási azonosító jel, és a jogosultság megállapításához szükséges adatok. 

(2) Az adatnyilvántartásra, és az adatok kezelésére a Gyvt. 134-142. § rendelkezései az 
irányadók. 
 



8. § (1) Az ellátások iránti kérelemhez csatolni kell a Gyer. 65. § (1) bekezdésében 
felsoroltakat, vagyonvizsgálat esetén a felhívástól számított 8 napon belül a Gyer. 6. számú 
melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. 

(2) Jövedelem fogalmát a Gyvt. 5. § r) pontja tartalmazza. Eszerint jövedelemnek a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdésének a) 
pontjában meghatározottak minősülnek. 

(3) A kérelmező vagyoni-, szociális körülményeinek tisztázása érdekében helyszíni szemlét 
kell tartani, és környezettanulmányt kell készíteni. 

(4) A rendszeres támogatást megállapító határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az 
ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 
napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet. 
 

9. § (1) A pénzbeli ellátások keddi napokon a Polgármesteri Hivatal házipénztárából  
kerülnek kifizetésre az Igazgatási Iroda által készített kimutatás alapján. 

a) a rendszeres gyermekvédelmi támogatás havonta utólag, a tárgyhónapot követő hó 5-ig, 
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pedig a határozat kézbesítését követő keddi 

napokon. 
(2) Ha a pénzbeli támogatás természetbeni ellátásként került megállapításra, úgy a támogatás 

illetőleg a segély összegét az illetékes intézménynek kell átutalni. 
(3) Amennyiben a támogatás, illetőleg a segély összege nem fedezi az étkeztetésért 

fizetendő díjat, tandíjat, kollégiumi díjat, gyógyszerköltséget, az egészségügyi szolgáltatásért 
fizetendő díjat, a tankönyv, tanszer árát, a különbözetet a kötelezettnek kell megfizetni. 

(4) Ha a megállapított támogatás összege nagyobb, mint a fizetendő díj a különbözet 
pénzben kerül kifizetésre, ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a természetbeni ellátást 
valamilyen okból nem lehet biztosítani. 

 
10. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megszüntetésére és 

megtérítésére a Gyvt. 133. § rendelkezései az irányadóak. 
 

III. FEJEZET 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 

11. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás célja a szociális, a hátrányos helyzetben 
lévő családok anyagi támogatása, a gyermek családi környezetben történő ellátásának 
elősegítése, illetve a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése érdekében.  

(2) a) A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra vonatkozóan a Gyvt. 19-20. §-ait 
változatlanul alkalmazni kell. 

b) Jövedelemszámításnál irányadó időszak megegyezik a Gyvt. 131. § (2) bekezdésében 
foglaltakkal. 

(3) a) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása, vagy a környezettanulmány megállapításai 
alapján a gyermeket gondozó családban a család életkörülményei nem felelnek meg, a 
jövedelemnyilatkozatban foglalt adatoknak, a vagyoni helyzet vizsgálatát a Gyer. 65. § (5) 
bekezdés, illetve (6) bekezdésben foglaltak szerint kell elvégezni. 

b) A vagyoni helyzet  vizsgálata kiterjed a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében meghatározott 
közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. 



(4) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege – gyermekenként – megegyezik 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-val. 

(5) a) Ha a rendszeres támogatás jogerősen megállapításra került, az a kérelem benyújtásától 
esedékes azzal, hogy ha a kérelmet tárgyhó 15-ig nyújtották be, a támogatás teljes összegét, 
ha 15-ét követően nyújtották be, a támogatás 50 %-át kell kifizetni. 

b) A rendszeres támogatásra való jogosultság feltételeit az önkormányzat évente legalább 
egy alkalommal felülvizsgálja. A folyósítás időtartama a feltételek fennállásáig tart. 

Ha a rendszeres támogatásra való jogosultság megszűnik az a jogosultság megszűnésének 
hónapjáig esedékes azzal, hogy ha a megszűnés a tárgyhónap 15-ig következik be a támogatás 
50 %-át, ha pedig a tárgyhónap 15-ét követően következik be a támogatás teljes összegét kell 
kifizetni. 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

12. § (1) a) Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 
részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

Rendkívüli élethelyzet különösen: valamely családtag tartós betegsége, balesete, halála, 
munkanélkülisége miatt jelentős mértékű a jövedelemcsökkenés, vagy elemi kár miatt 
bekövetkezett rendkívüli kiadás.  

b) Elsősorban azokat a gyerekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli 
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve 
alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen: 

– a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, 

– a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba 
való visszakerülésének elősegítése, 

– gyermektartási díj megelőzésére való jogosultság objektív hiánya, 
– gyermek láthatását elősegítő kiadás, 
– gyermek iskoláztatásával járó rendkívüli kiadás miatt segítségre szorul. 
(2) a) A kérelmező rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra akkor jogosult, ha családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 200 %-ot. 

b) A jövedelemszámításnál irányadó időszak megegyezik a Gyvt. 131. § (2) bekezdésében 
foglaltakkal. 

(3) a) A megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege: nem lehet 
kevesebb 3000 Ft-nál, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 100 %-át. 

b) Egy naptári éven belül ugyanazon gyermek, legfeljebb három alkalommal részesíthető
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. 

c) Különös méltánylást érdemlő esetben, – a rendkívüli körülményekre tekintettel – a 
hatáskör gyakorlója a (2) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdés a), b) pontjában 
megfogalmazott rendelkezésektől eltérhet. 

d) Utólagos elszámolási kötelezettség írható elő a kérelmezőnek, ha a támogatás célirányos 
felhasználása csak így biztosítható. 

e) A d) pont szerinti kifizetés esetén az elszámolás módjáról és határidejéről a megállapító 
határozatban kell rendelkezni. 

Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén, az elszámolás teljesítéséig, – életveszély 
esetét kivéve – újabb támogatás nem állapítható meg. 

 



Tankönyvtámogatás 
 

13. § (1) Amennyiben költségvetés lehetővé teszi, a tanévkezdés megkönnyítése érdekében 
az önkormányzat hivatalból a településen lakóhellyel rendelkező, a helyi általános iskolában 
tanuló rászoruló gyermekek tankönyvvásárlására a Képviselő-testület által meghatározott 
összegű tankönyvtámogatást biztosít. 

A támogatás összegét az általános iskolának utalja át. 
(2) Az elosztást elszámolási kötelezettséggel a tantestület végzi. A támogatás összegével a 

tankönyv vételárát csökkenteni kell. 
Az átutalt összegből, azon rászoruló tanulók tankönyvvásárlását kell támogatni, akik 

normatív kedvezményben nem részesülnek. 
(3) Egyéb esetben kérelemre, a 12. §-ban foglalt rendelkezések alapján nyújtható tanulói, 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek, illetőleg fiatal felnőtt részére az iskoláztatással 
járó rendkívüli kiadások enyhítésére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 
 

Természetben nyújtott ellátások 
 

14. § (1) A rendszeres- és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni 
ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermek számára. 

(2) Természetbeni ellátások, különösen a megállapított támogatás, illetve segély 
összegének erejéig: 

– gyermekintézmények étkezési térítésének átvállalása, 
– általános iskolás gyermekek tankönyv- és tornaszerellátásának támogatása, 
– tandíj, kollégiumi díj átvállalása, 
– egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének 

átvállalása. 
(3) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli, vagy természetbeni 

formájáról, az eljárás során az összes körülményt mérlegelve kell dönteni. 
(4) a) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható 

meg természetbeni formában, ha a kérelem a gyermek étkezési térítési díjának, 
díjhátralékának, tandíjának, kollégiumi díjának tankönyv, tanszerellátásának, 
gyógyszerköltségének, egészségügyi szolgáltatásért fizetett díj támogatására irányul, vagy 

b) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő, vagy gondozó a 
pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.  

(5) A pénzbeli ellátásként megállapított rendszeres gyermekvédelmi támogatást, 
természetbeni támogatásra kell átváltoztatni, ha bebizonyosodik, hogy a szülő, gondozó az 
ellátást nem a gyermek érdekében használta fel. 
 

IV. FEJEZET 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  
 

Általános szabályok 
 

15. § (1) Az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásként 
gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek napközbeni ellátására óvodai, iskolai napközi 
otthonos ellátást biztosít. 



(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes. 
(3) Ha a gyermek védelme az önkéntes igénybevétellel nem biztosítható, az önkormányzat 

jegyzője a védelembevétellel egyidejűleg az ellátás kötelező igénybevételét rendeli el. 
 

Gyermekjóléti szolgálat 
 

16. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat társulásos formában, – Tura, Bag, 
Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Vácszentlászló, Zsámbok települések által fenntartott – 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat keretén belül biztosítja.  

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
A gyermekvédelmi szolgálat eljárása a szülő, gondviselő kérelmére, vagy a védőnői

szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a családsegítő központ, a nevelési-oktatási 
intézmény, nevelési tanácsadó, rendőrség, ügyészség, bíróság, társadalmi szervezetek, 
egyházak, valamint a jegyző, gyámhivatal, vagy bármely állampolgár – a gyermek 
veszélyeztetésére utaló jelzése alapján indul. 

(3) Kérelmet előterjeszteni, vagy jelzést tenni személyesen a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálatnál (Tura, Puskin tér 26.) lehet, hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, 
pénteken 8-14 óráig. 

Telefonon pedig, a nap 24 órájában a 06-30-355-5887 számon. 
(4) Az ellátás biztosítását az intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg. 
(5) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §-ai határozzák meg. 

 

Óvodai ellátás, iskolai napközi 
 

17. § Az óvodai ellátás, iskolai napközis ellátás igénybevételére a közoktatásról szóló 
többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

Gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj 
 

18. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az arra jogosultnak 
– az óvoda vezetőjéhez, 
– az iskola igazgatójához kell benyújtani. 

(2) A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához csatolni kell: 
– a rendszeres gyermekvédelmi támogatást megállapító határozat, 
– három vagy több gyermeket nevelő családoknál a gyermekek születési anyakönyvi 

kivonatának, 
– tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló esetén a szakorvosi igazolás 

fénymásolatát. 
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 
(3) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe 

tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért állapítható meg térítési díj. 
(4) A Képviselő-testület az intézményi térítési díj alapjául szolgáló nyersanyagnormát külön 

rendeletben állapítja meg. 
(5) A személyi térítési díjat az intézményvezetője állapítja meg a Gyvt. 148. § (5) 

bekezdésében szabályozott normatív kedvezmények és az e rendelet 19. § (1), (2) 



bekezdésében foglalt, az önkormányzat által egyéni rászorultság alapján biztosított további 
kedvezmények figyelembevételével. 

Erről az ellátás igénybevételekor, vagy legkésőbb az igénybevételt követő 30 napon belül 
értesíti a fizetésre kötelezettet. 

Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, az értesítés átvételét követő 8 napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat.  

 

(6) A gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfizetése, – a tárgyhónapot 
megelőző hó 25. napjáig – a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, vagy más törvényes 
képviselő köteles. 

 
19. § Az ellátás megszűnésének esetei: 

– szülő, gondviselő kérelmére, 
– a család körülményeiben olyan változás állt be, amely nem teszi szükségessé a 

személyes gondoskodást, 
– kötelező igénybevétel esetén határozati intézkedés. 

 
20. § (1) Az önkormányzat egyéni rászorultság alapján az intézményvezető által 

megállapított személyi térítési díjat legfeljebb 50 %-al csökkentheti, ha a térítési díj fizetésére 
kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és a teljes összegű személyi térítési díj a család 
megélhetését veszélyezteti. 

(2) a) Elengedi, azaz mentesíti a személyi térítési díj fizetése alól a kötelezettet, ha 
jövedelemmel nem rendelkezik. Elengedheti, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át. 

b) Elengedheti továbbá akkor is, ha a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére 
védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt, vagy más törvényes képviselőt és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott 
értékhatárt. 

(3) Különös méltánylást érdemlő esetben, - jövedelemhatárra tekintet nélkül, – rendkívüli 
körülmények figyelembevételével – is adható a fizetésre kötelezett részére, a személyi térítési 
megfizetéséhez kedvezmény, illetőleg a fizetés alól mentesség.  

(4) a) Az önkormányzat által a rászorultság alapján nyújtott kedvezmény és mentesség iránti 
kérelmet a polgármesteri hivatalba kell benyújtani, melyhez be kell mutatni az e rendelet 7. § 
(1) bekezdésében felsoroltakat. 

b) A kedvezmény és mentesség hivatalból is megállapítható a gyermek veszélyeztetésére 
vonatkozó jelzés alapján. 

c) A jövedelem számításánál irányadó időszak megegyezik a Gyvt. 131. § (2) bekezdésében 
foglaltakkal. 
 

Záró rendelkezések 
 

21. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell. 

Kihirdetéséről a jegyző a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon 
gondoskodik. 

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., a Gyer. és a 133/1997. (VII. 29.) 
Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 



(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 24/2003. (X. 7.) rendelet. 
 

Jogharmonizációs záradék: „E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és 
azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt 
Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával 
összhangban az Európai Közösségnek a 1612/68/EGK Tanácsi Rendeletével 
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.” 
 

Tura, 2004. október 27. 
 

Tóth István                                            Dolányi Róbertné 
 polgármester                                                  jegyző

távollétében 
 

Gyenes László 
 alpolgármester 
 

A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetve: 
 
Tura, 2004. október 27. 
 

Dolányi Róbertné 
 jegyző


