
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (I.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-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) 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 450,- Ft.”

2. §

Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba és 2016. február 2-án hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2016. január 25-én.


