
14/2008. (VI. 30.)  

rendelet 
 

helyi rendeletek módosításáról 

 

I. 
 

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat szociális 

és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 6/2008. (III. 

3.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

 

1. §. 

 

A rendelet 11. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A polgármester beiskolázási támogatást állapíthat meg annak az arlói 

állandó lakosú, középfokú és felsőfokú intézményben tanulónak, ahol az 

egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének ötszörösét nem haladja meg.” 

 

II. 
 

 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében 

biztosított hatáskörében eljárva, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 

§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján  megalkotott 20/2007. (XII. 

27.) a magánszemélyek kommunális adójáról  szóló rendeletét az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

 

2. §. 

 

A rendelet 2. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló törvény 24. §-ában 

meghatározott magánszemélyeket.” 



 

 

3. §. 

 

A rendelet 3. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  „(4) Vagyoni értékű jog:  

a) a kezelői jog,  

b) a vagyonkezelői jog,  

c) a tartós földhasználat,  

d) a haszonélvezet, 

e) a használat joga (ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát 

is), 

f) a földhasználat, és 

g) a lakásbérlet.” 

 

 
4. §. 

 

A rendelet 4. §-a a következő e) ponttal egészül ki: 

„e) A telek és tartós földhasználat, földhasználat.” 

 

 

 

III. 
 

 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 16. §. 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. 

törvény 6. §.-ában foglaltakra az építés helyi rendjének biztosítására megalkotott 

Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló 11/2008. (III. 31.) rendeletét az 

alábbiak szerint módosítja. 

 

 

5. §. 

 

A rendelet 46. §.-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



 „A tilalmakkal, korlátozásokkal érintett területeket, területegységeket a 

szabályozási terv tartalmazza. A település igazgatási területét érintő tilalmak, 

korlátozások: 

 

- Beültetési kötelezettség szükséges a tervezett gazdasági területen. A 

beültetési kötelezettségnek legkésőbb az ingatlan használatbavételének 

idejéig eleget kell tenni.” 

 

6. §. 

 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet 1. §-a visszamenőleges hatállyal 2008. március 3-ától érvényes. 

 

(3) A rendelet 2. §., 3. §., és 4. §.-ának rendelkezései visszamenőleges hatállyal 

2008. január 1-jétől érvényesek. 

 

(4) A rendelet 5. §-a visszamenőleges hatállyal 2008. március 31-étől érvényes. 

 

 

 

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2008. (III. 3.) 

rendelet 9. §. (2) bekezdés a) pontjának második francia bekezdése. 

 

 

 

Zsigray Árpád                                             Klisóczkiné Papp Andrea  

polgármester                                                                           jegyző 

 

 


