
Arló Nagyközség Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

 

6/2015.(IV. 27.)  

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 a) és g) pontjában, 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 134/E §-ában, 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 

Önkormányzata Képviselő-testületének 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. § 

 

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) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. § A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre 

terjed ki.”  

 

2. § 

 

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

 

„(3) A vagyoni helyzet igazolásához csatolni szükséges az arról szóló irat másolatát. 

Vagyon alatt a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell érteni.” 

 

(2) A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Köteles továbbá a települési támogatás igénylése esetén mellékelni: 
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a) A beiskolázási és táborozási-nyaralási támogatásnál érvényes iskolalátogatási 

igazolást, 

b) Táborozási-nyaralási támogatásnál a tábori díjról szóló igazolást, 

c) 60 napnál nem régebben történt elemi kárról a katasztrófavédelem által kiadott 

„Műszaki/mentési jelentés” másolatát, 

d) Diagnosztizált súlyos betegségről kórházi zárójelentést, vagy ambuláns leletet, 

e) Egy hónapot meghaladó keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi 

igazolást, 

f) Az orvos által felírt gyógyszerek költségéről szóló igazolást, 

g) Az igényelt egészségügyi segédeszköz költségéről szóló igazolást, 

h) A temetés költségeiről szóló eredeti számlát és a halotti anyakönyvi kivonat 

másolatát.” 

 

(3) A Rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(12) Annak igazolására, hogy a kérelmező egyedül él vagy a szülő gyermekét egyedül 

neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló 

ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy 

ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló irat szolgálhat.” 

 

3. § 

 

(1) A Rendelet 6. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A pénzben nyújtott települési támogatás felhasználása ellenőrzése érdekében  

segélyezettnek a kifizetést követő 5 napon belül a nevére kiállított számlákat kell 

benyújtani a 13. § (9a) bekezdésben meghatározott települési támogatás kivételével, 

melyről a segélyt megállapító ügyintéző másolatot készít és megvizsgálja a felhasználás 

jogszerűségét.” 

 

(2) A Rendelet 6. §-a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(10) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki 

álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely 

keresés céljából nem működik együtt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével.” 

 

4. § 

 

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

 

„(7) A lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 

elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy 

négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 600,- Ft.” 

 

5. § 

 

(1) A Rendelet a következő 12/A §-sal egészül ki: 

 

„12/A § 

(1) Táborozási-nyaralási támogatásban részesíthető - jövedelmi helyzetre tekintet nélkül - 

az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató diák, hallgató, aki térítési díj befizetéséhez 

kötött nyári táborban vesz részt, évente legfeljebb 6.000,- Ft összeg határig. 
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(2) A táborozási-nyaralási támogatás nem haladhatja meg a tábori térítési díj összegét. 

 

(3) A táborozási díj a tábor szervezőjének kerül átutalásra számla vagy nyugta ellenében.” 

 

6. § 

 

(1) A Rendelet 13. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1a) A létfenntartási gondokkal küzdő személynek időszakosan vagy tartósan fennálló 

létfenntartási gondja enyhítésére, ismétlődően, tárgyévben a kérelem benyújtásától 

számított 4 havonta 4.000,- Ft, gyermeket nevelő családban 5.000,- Ft rendkívüli 

települési támogatás állapítható meg, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 80 %-át.” 

 

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

 

„(4) Alkalmanként legfeljebb 50.000,- Ft rendkívüli települési támogatásban részesíthető 

az, akinek lakásában elemi kár bekövetkezése miatt súlyos kár keletkezett és a 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-

át. Adott lakásra ugyanazon kár esetén csak egyszer állapítható meg támogatás, feltéve, 

ha a tulajdonos nyilatkozata alapján érvényes vagyonbiztosítással nem rendelkezik és a 

lakás tulajdonjogát a tulajdoni lappal igazolja.” 

 

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

 

„(9) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül rendkívüli települési 

támogatásként 5.000,- Ft egyszeri természetbeni támogatás kerül megállapításra minden 

év novemberében azoknak, akik betöltötték a 70. életévüket.” 

 

(4) A Rendelet 13. §-a következő (9a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(9a) Hivatalból indított eljárás keretében jövedelem vizsgálata nélkül, minden hónap első 

napján megállapításra kerül egyszeri rendkívüli települési támogatásként  

a) 50.000,- Ft azoknak, akik az adott hónapban betöltik a 85. életévüket,  

b) 100.000,- Ft azoknak, akik betöltik a 95. életévüket.” 

 

7. § 

 

A Rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 493,- Ft/óra + ÁFA.” 

 

8. § 

 

A rendelet 2. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

9. § 

 

Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba és 2015. május 2-án hatályát veszti. 

 

Vámos Istvánné dr. sk.                                           Klisóczkiné Papp Andrea sk.                       

polgármester                                                                     jegyző 
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1. melléklet a ……./2015. (……) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM  

gyermekek és fiatal felnőttek települési támogatásához 
 

Alulírott 

Név.: ………………………………………………………………………………… 

Leánykori név : ……………………………………………………………………... 

Szül. helye: …………………………………………………………………………. 

Szül. ideje: ………………………………………………………………………….. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………. 

TAJ száma: ……………………………………………………………….................. 

Lakcíme: Arló, ………………………………………………………………………. 

A támogatást az alábbi indokok alapján kérem: (a megfelelő aláhúzandó!) 

a) Kollégiumi térítési díj kiegyenlítése, kollégium adatai, elérhetősége: 

............................................................................................................................... 

b) Beiskolázási támogatás  

- középiskolás gyermekre, akinek adatai 

............................................................................................................................... 

- főiskolás/egyetemista gyermekre, akinek adatai: 

…………………………………………………………………………………… 

c) Táborozási-nyaralási támogatás 

- nappali tagozaton tanulmányokat folytató diák, hallgató adatai, a táborozás 

szervezőjének adatai, elérhetősége: 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra vonatkozó adatok: 

A B C D E F 

Név 
(ha eltérő, születési neve is) 

Anyja neve 
Születés helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Társadalom- 

biztosítási  

Azonosító Jele 

18. életévét betöltött személy esetén azon 

oktatási intézmény megnevezése, ahol 

tanul 

Megjeg

yzés* 
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A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik 

havi jövedelme, forintban: 

A B C D 

A jövedelem típusa 
Kérelmező Házastárs, 

élettárs Gyermekek 

havi jövedelme (forint) 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó 

  

 

 

 

 

 

 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó      

Táppénz, gyermekgondozási támogatások        

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások        

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások         

Egyéb jövedelem        

Összes jövedelem         

Egy főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki!)  

 

A kérelemhez mellékelem a saját és velem közös háztartásban élők jövedelméről szóló 

nyilatkozatot, a kereseti igazolásokat, és az iskolalátogatási igazolást, táborozási-nyaralási 

támogatási kérelem esetén a táborozási díjról szóló igazolást. 

Alulírott  hozzájárulok, hogy személyes adataimat (gyermekem személyes adatait)  a 

támogatásra  való  jogosultság  megállapítása  és  teljesítése céljából kezeljék. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

 

Az eljárás megindításáról értesítést kérek / nem kérek. (megfelelő aláhúzandó!) 

Arló, ……………………………… 

……………………………………… 

               kérelmező aláírása 

 

 


