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TászíÉlí héévásÉlőíÉsíülÉí!
A szocáálás áÖazÖaíásról és szocáálás elláíásokról szóló 1VVPK évá fffK íörvénó és a
közáÖazÖaíásá haíósáÖá eljárás és szolÖálíaíás álíalános szabálóaáról szóló OMM4K évá Cui
íörvénó válíozásaá máaíí szükséÖessé válí aombóvár sáros Önkormánózaía hééváselőJ
íesíüleíének íöbbször módosííoíí a szocáálás szolÖálíaíásokról szóló OOLOMMPK EsfffK OSKF
rendeleíének felülvázsÖálaíaK A felülvázsÖálaí során a rendeleíben a eelóá pzocááléoláíákaá
herekaszíal feladaíköréí ká kell eÖészííená a közfoÖlalkozíaíásá íerv véleménóezésévelI
nevesííená kell azon szervezeíek kééváselőáíI akák a eelóá pzocááléoláíákaá herekaszíal
íaÖjaáK
A közáÖazÖaíásá haíósáÖá eljárás és szolÖálíaíás álíalános szabálóaáról szóló íörvénnóel
összhanÖba kell hozná az önkormánózaíá rendeleíben a joÖorvoslaííal kaécsolaíos
szabálóozásíK A rendeleí a fellebbezésá haíárádőí 1R naéban haíározza meÖI a jelenleÖ
haíálóos íörvénóá rendelkezés 1M munkanaéoí ír előI ezérí szükséÖes a módosííásK
Tászíelí hééváselőJíesíüleí!
héremI a rendeleí módosííásának elfoÖadásáíK
aombóvárI OM1MK áérálás 14K
maíaó sálmos
éolÖármesíer

aombóvár sáros Önkormánózaía héévásÉlőJíÉsíülÉíénÉk
…KKKKKKLO010K EKKKKKKKKK) önkormánózaíá rÉndÉlÉíÉ
a szocáálás szolÖálíaíásokról szóló OOLO003K EsIIIK OSK) önkormánózaíá rÉndÉlÉí
módosííásáról
aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőJíesíüleíe a szocáálás áÖazÖaíásról és a
szocáálás elláíásokról szóló 1VVPK évá fffK ívK VOK § E1F bekezdésében kaéoíí felhaíalmazás
alaéjánI az Alkoímánó 44LAK § E1F bekezdése aF éoníjában meÖhaíározoíí feladaíkörében
eljárva a köveíkezőkeí rendelá el:
1K §
E1F A szocáálás szolÖálíaíásokról szóló OOLOMMPK EsfffK OSKF önkormánózaíá rendeleí Ea

íovábbáakban: oendeleíF OK § EOF bekezdése helóébe a köveíkező rendelkezés léé:
„EO) A eÉlóá pzocááléoláíákaá hÉrÉkaszíal fÉladaía a szolÖálíaíásíÉrvÉzésá koncÉécáóban
mÉÖhaíározoííak mÉÖvalósulásának folóamaíos fáÖóÉlÉmmÉl kísérésÉI lakossáÖá
szükséÖlÉíÉk közvÉíííésÉ az önkormánózaínak és a szolÖálíaíásí nóújíóknak a
íÉvékÉnóséÖÉk összÉhanÖolása érdÉkébÉnI valamání a közfoÖlalkozíaíásá íÉrv
vélÉménóÉzésÉK”
EOF A oendeleí OK § EPF bekezdése helóébe a köveíkező rendelkezés léé:
„E3) A eÉlóá pzocááléoláíákaá hÉrÉkaszíal vÉzÉíőjÉ a éolÖármÉsíÉrI íaÖjaá a héévásÉlőJ
íÉsíülÉí álíal dÉlÉÖálí önkormánózaíá kéévásÉlőI valamání a kövÉíkÉző szÉrvÉzÉíÉk
kéévásÉlőá:
NK „aombóváráak a aombóvárá junkanélküláÉkérí” góléíá pzolÖálaí AlaéíívánóI
OK Cávál TanácsI
3K aombóvár és hörnóékÉ Többcélú hásíérséÖá TársulásI
4K aombóvárá bvanÖélákus bÖóházközséÖI
RK aombóvárá dóÉrmÉkJ és ffjúsáÖá ÖnkormánózaíI
SK aombóvárá kémÉí hásÉbbséÖá ÖnkormánózaíI
TK aombóvárá kóuÖdíjasok ÉrdÉkvédÉlmá bÖóÉsülÉíÉI
8K aombóvárá oÉformáíus bÖóházI
VK aombóvárá ooma hözhasznú AlaéíívánóI
NMK aombóvárá sárosJ és iakásÖazdálkodásá kkfíKI
NNK bÖóÉsííÉíí pzocáálás fníézménóI
NOK „haéaszkodó” pzocáálás és dóÉrmÉkjóléíá AlaészolÖálíaíó hözéoní TársulásI
N3K jaÖóar söröskÉrÉszí aombóvárá sárosáJíÉrülÉíá pzÉrvÉzÉíÉI
N4K jÉíodásía bÖóházI
NRK jozÖássérülíÉk Tolna jÉÖóÉá bÖóÉsülÉíÉ aombóvárá CsoéoríjaI
NSK Őszádő kóuÖdíjas hlubI
NTK „oÉménóséÖ” kaéközá lííhonI

N8K oómaá haíolákus bÖóházközösséÖI
NVK pákÉíÉk és kaÖóoíhallók lrszáÖos pzövÉíséÖénÉk jÉÖóÉá pzÉrvÉzÉíá eÉlóá
CsoéoríjaI
OMK jaÖóar sakok és dóÉnÖénláíók lrszáÖos pzövÉíséÖénÉk Tolna jÉÖóÉá
pzÉrvÉzÉíÉI aombóvárá Baráíá hörI
ONK aombóvárá sárosá oÉndőrkaéáíánósáÖK”
OK §
A oendeleí 1OK § EPF bekezdése helóébe a köveíkező rendelkezés léé:
„E3) A éolÖármÉsíÉr haíározaía ÉllÉn a héévásÉlőJíÉsíülÉíhÉz lÉhÉí joÖorvoslaíá
kérÉlmÉí bÉnóújíaná a döníés közléséíől számííoíí NM munkanaéon bÉlülK”
3K §
bz a rendeleí OM1MK május 1K naéján léé haíálóbaK
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