
         
 

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel ő-testületének 
18./2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete 

A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított  
10/2006. (V.31.)   önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 2011.évi CLXXXIX tv.42 §-a , valamint a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvényben kapott felhatalmazás alapján eljárva az Arnót Község Önkormányzat  10/2006. 
(V.31.)   önkormányzati rendeletének  módosításáról a következőket rendeli el: 

 
 

1. Módosuló rendelkezések 
 
1. §   A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) /  2 §. (3) b.) pontját 
hatályon kívül helyezi 
 
2. §. (1)  A  (R) 4 § (4) bekezdés „temetési segély „ szövegrészt hatályon kívül helyezi. 
 

(2) A (R) 4§ (5) bekezdés „átmeneti segély „ szövegrész helyébe „ önkormányzati 
segély” szövegrész lép. 

 
(3) A (R) 4 § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
A Képviselő testület a szociális ellátások közül az önkormányzati segély megállapítása 
hatáskör gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át. 

 
3.§.  A (R) 7 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

E rendelet értelmében a jogosult részére a jövedelme kiegészítésre , pótlására az alábbi 
szociális ellátások nyújthatóak: 

  
Pénzbeli szociális ellátások:  

a.) rendszeres szociális segély és foglalkozatást helyettesítő támogatás 
b.) lakásfenntartási támogatás 
c.) önkormányzati segély 

 
Természetben nyújtott szociális ellátások: 

d.) közgyógyellátás 
e.) gyógyszerköltség átvállalása 
f.) lakásfenntartási támogatás 
g.) gazdálkodást segítő támogatás 
 

4.§ A II. fejezet „Átmeneti segélyek „ cím helyébe „ Önkormányzati segély” cím lép 
 
5. §. A  (R) 17 §  bekezdése helyébe  az alábbi rendelkezés lép: 

(1) A Szociális Bizottság időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő 
családok részére önkormányzati segély állapíthat meg 
(2) Az önkormányzati segély formái:  

  a.) készpénz 
  b.) természetbeni juttatás 



   - étkezési térítési díjak 
   - gyógyszerköltség átvállalása 
   - tartós élelmiszer 
   - ruhanemű 
   - fogyasztási cikkek 
   - tüzelő 
   - közüzemi díjak 

(3) Az esetenként megállapítható önkormányzati segély összege 1000 - 20.000 Ft-ig 
terjedhet. 
(4) Az önkormányzati segély iránti kérelem benyújtása a 7.sz mellékletben szereplő 
kérelem benyújtásával  történik 
 

6.§     (1) A (R)  18 §  (1) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Egyszeri önkormányzati segélyre jogosult az az ár – belvízkárt szenvedett, vagy egyéb 
elemi csapással sújtott személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíjminimum 400 %-át nem haladja meg. 

 
 (2) A (R) (1) bekezdése kiegészül a d. ) ponttal: 

Egyszeri segélyre jogosult függetlenül kereseti és vagyoni viszonyaitól a Képviselő-
testület határozata alapján minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő 
személy évi 1 alkalommal 
 
(3) A 18 § (2) bekezdés c.) pontját hatályon kívül helyezi. 

 
 (4) A 18 § (2) bekezdés d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 Az 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján egyszeri tűzifa támogatásra jogosultak aki: 
  aa). aktív korúak ellátására jogosult, 
  ab.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  
  ac.) a gyermekét egyedül neveli,  
  ad.) lakásfenntartási támogatásban részesül 
 és a család egy főre jutó jövedelme a 37.050 Ft-ot nem haladja meg, továbbá az 

egyedül álló nyugdíjban,  nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek a 
jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg, 
 
Az ellátásra való jogosultságot a Szociális Bizottság állapítja meg a kérelmek 
beérkezésének sorrendje szerint. 
A kérelmek beadási határideje 2014. január 15. és a határidő elmulasztása jogvesztő. 
A támogatás megállapítása iránti eljárás aa.) és az ab.) pont szerinti ellátásban 
részesülők  esetében hivatalból indul, az ac.) , ad.) pontban  szereplő igénylő, továbbá 
az egyedül álló nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy  kérelem 
benyújtásával igényelheti az ellátást. 
 
(5) A 18 § (2) bekezdés kiegészül e.) ponttal: 
A tűzifa támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
A támogatás odaítélésénél előnyben kell létesíteni azokat a jogosultakat, akik a d.) 
pontban felsorol feltételek közül egyidejűleg  kettő vagy több jogosultsági feltételnek 
is megfelelnek. 

 A tűzifa árvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. 
 (6) A  (R) 18 § -a kiegészül a (3) bekezdéssel: 



A elhunyt temettetési költségeihez biztosítható önkormányzati segély azon személy 
részére, aki arnóti bejelentett  (lakóhely) lakcímmel rendelkezik és a meghalt személy 
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy 
tartásra köteles hozzátartozó volt, de a temetési költségek viselése a saját , illetve  
családja létfenntartását veszélyezteti és akinek az egy főre számított havi családi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 
400 %-át. 
 
(7) A (R) 18. § -a kiegészül a (4) bekezdéssel: 
A temetési költséget számlával kell igazolni. 
A helyben szokásos temetés legalacsonyabb költsége 200.000 Ft 

 Az önkormányzati segély összege 20.000 Ft 
 
7.§ A (R) 19 § -a hatályát veszíti 
 
8.§  (1)A (R) 23 § (1) bekezdés b.) pont helyébe  az alábbi rendelkezés lép: 
  b.) önkormányzati segély 
 

  (2) a (R) 23. § (1) bekezdés c.) pontját hatályon kívül helyezi 
 
9.§ A (R)  23/A § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A gazdálkodást segítő támogatás iránti kérelem  a Polgármesteri Hivatalban tárgyév 
április 30-ig  nyújtható be. 

 
10.§ A (R) 30 § (2) bekezdése a) pontjában szereplő „ rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” 
szövegrészt hatályon kívül helyezi 
 
11.§ A (R) 32 §-át  hatályon kívül helyezi. 
 
12.§ A (R) 33 §-át hatályon kívül helyezi. 
13. § A (R) 1.sz mellékelte helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklet lép 
 
14.§ A (R) 2.sz. mellékelte helyébe jelen rendelet 2.sz. melléklete lép 
 
15. § A (R) 3.sz. mellékletét hatályon kívül helyezi 
    

2. Záró rendelkezések 
 

16. § (1)Jelen rendeletben nem érintett rendelkezések továbbra is hatályban maradnak. 
(2) Ez a rendelet  2014 január 1. napján lép hatályba. 

 

Arnót, 2013. december 18 
 
 

Bodnár Katalin      dr. Üveges István  
        Jegyző                                                                polgármester 

 
Kihirdetési záradék:  
Ezen rendeletet 2013. december 19. napján kihirdettem. 

 

     Bodnár Katalin 
         jegyző 



        1.sz. melléklet 

(1) Az oktatási, nevelési intézményekben 2014. január 1-től fizetendő térítési díjak 
összege: 

                             Térítési díj /nap   
Napközi        365.-Ft   
Ebéd (menza)                 235 .-Ft   
Óvoda /gyermek                  325 .-Ft 
 

szoc. étkezők  :                     

     A.) Akinek  a családjában az egy főre jutó 
                  jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 
                      150%-át                290 Ft 

      B.) jövedelme  a nyugdíjminimum 150-300 %-a között van  
                         annak                      360 Ft  
 C.) jövedelme  a nyugdíjminimum 300 %-a fölött van  

              annak          470 Ft 

 D.) az egyedül élők az A, B, C pontban szabályozott térítési díjból          
20 % kedvezményben részesülnek 

 (2) Az oktatási és nevelési intézményekben fizetendő térítési díjak összegéből az alábbi 
kedvezmények vehetők igénybe: 

- Az iskolában és óvodában: 

- Az iskolában és óvodában: 

- 100%-os térítési díjkedvezményben részesül: 
 - az az óvodás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményben 

részesül; 

 - az az 1-8. évfolyamos tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi  
kedvezményben részesül; 

- 50%-os kedvezményben részesül: 

- az az óvodás, aki 3 vagy több gyermekes családban él, illetve tartós beteg, 

 

- az az 1-8. évfolyamos tanuló, aki 3 vagy több gyermekes családban él, illetve 
tartós beteg 

 

 

 
 



2.sz. melléklet 
 
 
 
A jogosultság megállapításánál figyelembe vehető egy főre jutó havi nettó  
jövedelem mértéke: 
 
 
 
 
 
- Lakásfenntartási támogatás, lakbér támogatás 

= A (R) 14.§ (1) bekezdése esetében  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-a 

 
- Önkormányzati segély 

= Az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a, egyedülálló esetén 
annak 150 %-a 
       Temetési költségekhez történő hozzájárulás esetében az öregségi nyugdíj 400 %-a 
 
- Közgyógyellátás 

= Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a, egyedülálló esetén 
annak 250 %-a 

 
- Rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
- =  Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át nem haladhatja meg az 

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
 
 
 
 
 
 

 



      3.sz. melléklet 



       7.sz. melléklet 
 

K  É  R  E  L  E  M 
 

Önkormányzati   segély   iránt 
                                                         
A igénylő: 
a.) neve / asszonyoknál leánykori név is /………………………………………….…………... 
 
b.) állandó bejelentett lakcíme: ………………………………………………………………... 
 
c.) tartózkodási helye, ha az a b/ pontban foglaltakkal nem azonos:………………………….. 
 
d.) anyja neve: …………………………………………………………………..…………….. 
 
e.) születési helye és ideje: ………………………………………………………..…..………. 
 
f.) foglalkozása: ……………………………………………………………………….………. 
 
g.) munkahelye: ……………………………………………………………………….……….. 
 
h.) TAJ száma: ………………………………………………………………………………… 
 
i.) állampolgársága:……………………………………………………………………………. 
 
 Az igénylő családtagjainak: 
Sor-                                                                 
Szám 

          Neve Születési helye, 
ideje 

Rokonság  
Foka 

Foglalkozása Jövedelme 

  1. 
 

     

  2. 
 

     

  3. 
 

     

  4. 
 

     

  5. 
 

     

  6. 
 

     

  7. 
 

     

  8. 
 

     

Oszes  
Jöved
e      -
lem 

     



                                 
  
Egy főre jutó jövedelem                                                   Ft/fő  
              
                                          
Az igénylő  (községben, városban) tartózkodásának jogcíme: 
 
      saját,  vagy családtagja tulajdonában 
 
      bérletében lévő lakásban 
 
      albérletben 
 
      munkásszálláson 
 
      ágybérletben 
 
      szociális intézményben 
 
      hajléktalan 
 
Az igénylő vagy családtagja ingatlan tulajdona: 
 
1. 
 
2. 
 
Az igénylő vagy családtagja a nyugdíjminimum 30-szorosát (jelenleg: 855.000 Ft) 
meghaladó értékű ingó tulajdona: 
 
1. 
 
2. 
 
A kérelem rövid indoka:………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy  az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Arnót, 2014. …………hó ….nap 
 
 
 
                                                                                         ----------------------------------------------                                             
                                                                                                    i g é n y l ő  a l á í r á s a                                                                                                                                            


