
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
42/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló módosított
10/2006. (III. 20.) Kt. rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV.tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényben /továbbiakban: Szt./ valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. 
törvényben /továbbiakban: Gyvt./ kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

1. §

A rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.  § (1) Szociális rászorultságtól függő kérelmek közül 

a) lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
temetési segély, köztemetés, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság elbírálása a
Polgármester

b) ápolási díj megállapítása iránti kérelmek (Szt. 43/B. § (1) bekezdés) a Család-,
Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság hatáskörébe tartozik 

2. §

A rendelet 26/A. §-a hatályát veszti.

3. §

Jelen rendelet 2008. január 01-én lép hatályba.

Jogharmonizációs záradék
4. §

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. tv. 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek legfontosabb 
alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

T a p o l c a , 2007. december 20.

Ács János polgármester nevében

Sólyom Károly sk. Dr. Imre László sk.
alpolgármester jegyző

Kihirdetve: 2007. december 21.

Dr. Imre László sk.
 jegyző
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