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Arló Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

4/2021. (III. 25.) 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-testületének feladat- és hatáskörében Arló 

Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörében, 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 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. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Évente legfeljebb 50.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, aki 

nehéz élethelyzetbe került és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg a nyugdíjminimum összegének 300%-át.” 

 

(2) A Rendelet 13. §-a kiegészül az alábbi (1a) bekezdéssel: 

„(1a) Évente legfeljebb 100.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, 

aki nem várt többletkiadás miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum összegének 600%-át.” 

 

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

„(2) Évente legfeljebb 50.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, 

akinek gyógyszer kiváltása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzése vált szükségessé és  

a) családos esetén családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum összegének 200%-át,  
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b) egyedül élő kérelmező esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

a nyugdíjminimum 300%-át.” 

 

(4)  A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(3) Évente legfeljebb 50.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, 

a) akinek tartós, legalább egy hónapot meghaladó betegsége vagy kórházi kezelése 

jelentős jövedelem kiesést okoz, 

b) aki diagnosztizált, súlyos megbetegedésben szenved 

és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 

összegének 300%-át.” 

 

(5) A Rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Alkalmanként 40.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető az elhunyt 

személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként az a személy, aki az 

eltemettetésről gondoskodott, ha az egy főre jutó havi jövedelem család esetében a 

nyugdíjminimum összegének 400%-át, egyedül élő esetén annak 500%-át nem haladja 

meg.” 

 

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

„(9) Rendkívüli települési támogatásként egyszeri pénzbeli támogatás kerül 

megállapításra minden év november vagy december hónapjában annak a rászoruló 

kérelmezőnek, ahol az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum összegének 600%-át 

nem haladja meg, ha a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen 

azon a lakcímen él, egyben a Szt. 3. §-ának hatálya alatt áll, mely támogatás összege: 

a) 30.000,- Ft azoknak, akik adott év december 31-ig betöltik és már 

betöltötték a 65. – 74. életévüket, 

b) 40.000,- Ft azoknak, akik adott év december 31-ig betöltik és már 

betöltötték a 75. életévüket.” 

 

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

„(9b) Hivatalból indított eljárás keretében rendkívüli települési támogatásként egyszeri 

pénzbeli támogatás kerül megállapításra minden év decemberében 30.000,- Ft összegben 

azoknak a fiatal felnőtteknek, akik az adott év december 1-jén BURSA HUNGARICA 

felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjban részesülnek és az egy főre eső jövedelem a 

nyugdíjminimum összegének 500%-át nem haladja meg.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2021. április 2-án lép hatályba és 2021. április 3-án hatályát veszti. 

 

 

Vámos Istvánné dr. sk.                                                                 Klisóczkiné Papp Andrea sk.                       

        polgármester                                                                                           jegyző 

 


