
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

5/2017. (II.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 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 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) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociális és 

gyermekvédelmi ellátások helyben biztosított formáit az alábbiakban állapítja meg: 

 

a) Szociális alapszolgáltatások: 

aa) szociális étkeztetés 

ab) házi segítségnyújtás 

ac) családsegítés 

ad) nappali ellátás keretében nyújtott idősek klubjába történő felvétel 

 

b) Személyes gondoskodás keretében nyújtott alapellátások: 

ba) gyermekjóléti szolgáltatás 

bb) gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei, óvodai ellátás, iskolaotthonos 

foglalkozás keretében.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„ 4. § (5) Köteles továbbá a települési támogatás igénylése esetén mellékelni: 

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

 

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

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

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

kivételével, melyről a segélyt megállapító ügyintéző másolatot készít és 

megvizsgálja a felhasználás jogszerűségét.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § (1) Az Önkormányzat az őt megillető önkormányzati hatósági jogkör gyakorlását e 

rendeletben meghatározott támogatásokra az alábbiak szerint ruházza át: 

 

a) Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság átruházott hatásköre: 

 

aa) gyermek és fiatal felnőttek települési támogatása 

ab) szociális alapszolgáltatások térítési díjának méltányossági mérséklése 

ac) jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében 

részletfizetés engedélyezése, részbeni vagy teljes elengedése 

ad) köztemetés esetén a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettség 

alóli részben vagy egészben történő elengedése 

 

b) Polgármester átruházott hatáskörei: 

 

ba) lakásfenntartási támogatás 

bb) rendkívüli települési támogatás. 

 

(2) A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekjóléti 

alapellátásokat az alábbi intézményei útján biztosítja: 

a) ASZAK 

b) Arlói Széchenyi István Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) 

c) Arlói Tengerszem Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 

d) Ózdi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás)” 
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5. § 

 

A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„17. § (1) Az Önkormányzat ezt az alapellátáshoz tartozó gyermekjóléti ellátási formát a 

családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyelete, gondozása, nevelése, 

foglalkoztatása és étkeztetése céljából oktatási intézményei, az ASZAK és a Társulás 

útján biztosítja.” 

 

 

6. § 

 

A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„18. § Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások keretében az intézményi térítési 

díjakat a Gyvt. 151. §. (3) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

  Iskolai menza     363,- Ft/nap 

- tízórai     102,- Ft/nap 

- ebéd    220,- Ft/nap 

- uzsonna      41,- Ft/nap 

  Óvoda      327,- Ft/nap 

   - tízórai      75,- Ft/nap 

   - ebéd     177,- Ft/nap 

   - uzsonna      75,- Ft/nap. 

 

7. § 

 

A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„19. § A gyermekjóléti alapellátás személyi térítési díjait a Gyvt. 151. §. (4)-(4a) 

bekezdése figyelembevételével az ASZAK élelmezésvezetője állapítja meg és 

számlázza.” 

 

8. § 

 

(1) Ez a rendelet 2017. február 28-án lép hatályba és 2017. március 1-jén hatályát veszti. 

 

(2) Hatályát veszti   

a) a Rendelet 11. §-a, 

b) a Rendelet 13. § (1a) és (9a) bekezdése. 

 


