
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
12/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és 
természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 
45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) 
bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 134/E. §-ában, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § 
(2) bekezdésében , a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 148. § (5) 
bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (X.31.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el. 
 

1. § 
 

(1) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és 
természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (9) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„(9) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli 
települési támogatásként 10.000 Ft egyszeri pénzbeli támogatás kerül megállapításra 
minden év november vagy december hónapjában azoknak, akik adott év december 
31-ig betöltik és már betöltötték a 70. életévüket.” 

 
(2) A Rendelet 13. § (9b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(9b) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli 
települési támogatásként egyszeri pénzbeli támogatás kerül megállapításra minden év 
decemberében 10.000 Ft összegben azoknak a fiatal felnőtteknek, akik az adott év 
december 1-jén BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjban 
részesülnek.” 

 
Ez a rendelet 2018. november 30-án lép hatályba és 2018. december 1-jén hatályát veszti. 
 
 


