
ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 
8./ 2012. (IV.18.) önkormányzati rendelete 

A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Arnót Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján eljárva az Arnót Község 
Önkormányzat  10/2006. (V.31.)   önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: Rendelet) 
módosításáról a következıket rendeli el: 
 
Módosuló rendelkezések 
 
1.§ A rendelet 4 §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(4) A Képviselı-testület  e rendeletben meghatározott , a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátások közül a : 
temetési segély, 
szociális étkeztetés, 
szociális étkeztetés házhoz szállítás díja, 
gazdálkodást segítı támogatás 
megállapítása hatáskör gyakorlását a polgármesterre átruházza 
 
2.§ A (R) 7 §.  l.) ponttal egészül ki 
-  
l.) gazdálkodást segítı támogatás 
 
 
 
 
3.§ A Rendelet 23/ A §-al egészül ki : 
 
Gazdálkodást segítı támogatás 
 
(1). Gazdálkodást segítı támogatás keretében a támogatottaknak  kérelmére ingyenes 
használatra a képviselıtestület maximum 700 m² önkormányzati tulajdonú földterület 
földhasználati lehetıséget biztosít. 
(2.) Gazdálkodást segítı támogatásban  az a személy részesíthetı, aki: 
a) rendszeres szociális segélyben részesül, 
b) foglalkoztatást helyettesítö támogatásban részesül, 
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
d) álláskeresı, regisztrált munkanélküli, vagy 
e) olyan megváltozott munkaképességő, akinek egészségi állapota a programban való 
részvételt lehetıvé teszi, és 
f) nem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet, illetve nem személyesen közremőködı tagja 
gazdálkodó szervezet tevékenységében, 
g) a kérelmezı családjában az egy fıre jutó jövedelem a minimálbér összegét nem éri el. 
(3)A gazdálkodást segítı támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban 2012. évben 
április 30-ig , az azt követı években január 31. napjáig lehet kérelmezni az adott évben 
nyújtandó támogatás biztosítására.  
(4) A támogatott köteles: 



a) a használatba adott földet jó gazda gondosságával mővelni (beleértve a gyommentesítést, és 
a kártevık elleni védekezést) 
b) a terményt betakarítani. 
 (5) A kérelem akkor utasítható el, 
a.) ha a kérelmezı nem felel meg a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek, 
b.) nem áll rendelkezésre már a szükséges földterület. 
 
(6) A támogatás megszüntetésre kerül, ha a támogatott nem tesz eleget a mővelési 
kötelezettségének és nem vesz részt  a (9) bekezdésben szereplı képzésben 
 
(7) A kérelmet a jelen rendelet 1. sz. mellékletén kell benyújtani. 
 
(8) A rendeltetésszerő földhasználat teljesítését a támogató jogosult szúrópróbaszerően 
ellenırizni, nem megfelelı mővelés esetén a használatba adott földterület az igénylıtıl 
visszavehetı. 
 
(9) A támogatásban részesülı köteles részt venni az önkormányzat által támogatott képzésben
  
 
4.§ A 3§(7) bekezdésében szereplı melléklet a R 6. sz. melléklete 
 
 
2. Záró rendelkezések 
 
6. § (1)Jelen rendeletben nem érintett rendelkezések továbbra is hatályban maradnak. 
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Arnót, 2012. április 17. 
 
Bodnár Katalin  sk.     dr. Üveges István sk. 
        Jegyzı                                                                polgármester 
 
 
Kihirdetési záradék:  
 
Ezen rendeletet 2012. április 18 napján kihirdettem. 
 
 
  Bodnár Katalin 
  jegyzı 

  



     1.sz. melléklet 
 
 
Kérelem a gazdálkodást segítı támogatás igénybevételére 
 

 
Alulírott……………………………………………………………………….(név,)  
születési hely, idı,………………………………… anyja  neve)………………………… 
Arnót, ……………………………………………….szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok Arnót 
Község Képviselı-testülete polgármesteréhez hogy  Önkormányzatának a gazdálkodást segítı 
támogatása terhére a …../2012.(…..)rendeletében foglaltak alapján szíveskedjen támogatásban 
részesíteni. 
Az igényelt földterület nagysága 700 m² 
Vállalom a rendeletben foglaltak teljesítését. 
 
Családomban élı közeli hozzátartozók: 
1/ Név………..................................................................................................................... 
Születési idı…………………………………………….. 
 
2/ Név………..................................................................................................................... 
Születési idı…………………………………………….. 
 
3/Név………..................................................................................................................... 
Születési idı…………………………………………….. 
 
4/Név………..................................................................................................................... 
Születési idı…………………………………………….. 
 
5/Név………..................................................................................................................... 
Születési idı…………………………………………….. 
 
6/Név………..................................................................................................................... 
Születési idı…………………………………………….. 
 
7/Név………..................................................................................................................... 
Születési idı…………………………………………….. 
 
A családban az egy fıre jutó havi jövedelem:………………………….Ft/hó/fı 
 
Figyelem! 
A család jövedelmi viszonyait igazoló okmányokat a kérelemhez mellékelni kell. 
Az alábbiakról nyilatkozom: 
 •rendszeres szociális segélyben /bérpótló juttatásban /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülök (a megfelelı aláhúzandó!), 
 •álláskeresı/ regisztrált munkanélküli/ olyan megváltozott munkaképességő vagyok, akinek 
egészségi állapota a föld megmüvelését lehetıvé teszi (a megfelelı aláhúzandó!), 
 •nem folytatok egyéni vállalkozói tevékenységet, illetve gazdálkodó szervezet tevékenységében 
személyesen közremőködı tagja nem vagyok, 
 •tudomásul veszem, hogy a programban résztvevı kedvezményezetteket a polgármester választja ki. 
 
Arnót, 2012. ……………hó…….nap 
 
 

……………………………………………… 
                Kérelmezı 
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