
Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének  3/2016.(III.02.) önkormányzati 
rendelete a települési támogatás, az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális 

ellátások, valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény (továbbiakban Sztv.) 1 § (2) bekezdésében, 10 § (1) 
bekezdésében, 26 §-ában, 32 § (3) bekezdésében, 45§ (1) bekezdésében, 92 § (1) , (2) 
bekezdésében, 132. § (4) bekezdés  d.) g.) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény  18 § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 13 § (1) 
bekezdés 8., 8/a.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, 
Az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19.) 
önkormányzati rendelet 7 §(2) bekezdésében, valamint 1. mellékletében  biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Szociális Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
1 §. A  települési támogatás, az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások, 
valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet  
( továbbiakban: Rendelet) 3 § 2. bekezdése kiegészül j. ponttal 
 j. nyugdíjszerű ellátásban részesülők hulladékszállítási támogatása 
 
2.§. (1) A Rendelet 4 § 4. bekezdése k.) ponttal egészül ki 
 k.) nyugdíjszerű ellátásban részesülők hulladékszállítási támogatása 
 
 (2) A Rendelet 4 § (6) bekezdésében lévő 1. melléklet helyében jelen rendelet 1.sz. 
melléklete lép 
 
3.§ a Rendelet 6/B §-a egészül ki: 
 
  Nyugdíjszerű ellátásban részesülők hulladékszállítási támogatása 
 
(1) Nyugdíjszerű ellátásban részesülők hulladékszállítási támogatására jogosult az Arnót 
településen élő állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező 2 fő nyugdíjas háztartás, ahol 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum tízszeresét.  
 
(2) A támogatás mértéke a közszolgáltató által meghatározott 120 literes és 60 literes 
edényzetek  ürítési díjainak különbözete, melyet az önkormányzat közvetlenül a szolgáltató 
felé fizet meg. 
 
(3) A támogatást legfeljebb egy év időtartamra lehet megállapítani, a kérelem beadását követő 
hónap 1. napjától. A támogatás hivatalból is megállapítható. 
 
4. § Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 
 
dr. Üveges István        Szarka Tamás 
   polgármester          jegyző 



1.  melléklet a  3/2016. (III.02.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM 
Települési Támogatások igényléséhez 

A kérelmező neve:........................................................................................................................ 

Születési neve: ............................................................................................................................. 

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

Születési helye, ideje (év,hó, nap)……………………………………………………………… 

Lakóhely:...................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely:....................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.......................................................................................... 

Kérelmezett támogatás fajta: (aláhúzandó)  
 
a) települési lakhatási támogatás 
b.) rendkívüli települési támogatás 
c.) települési temetési támogatás 
d.) köztemetés 
e.)  hátrányos helyzetű általános és középiskolás  tanulók támogatása 

  ea.) tankönyv támogatás 
eb.) Hátrányos helyzetű középiskolás tanulók támogatása 

  ec.) középiskolás tanulók menetrend szerinti tömegközlekedés igénybevételét 
                              biztosító támogatás 
  ed.) középiskolás tanulók étkeztetési támogatása 

f.) elsőszülött gyermek után járó támogatás ( a kérelem jövedelemnyilatkozatot nem kell csatolni) 
g.) Gyógyszertámogatás 
h.) Időskorúak támogatása 
i.)Természetben nyújtott lakásbiztonsági támogatás 
j.) Nyugdíjszerű ellátásban részesülők hulladékszállítási támogatása 



 
Név 

szül. név: 

Szül. hely,idő 

TAJ szám 

Rokoni 
kapcsolat 
Anyja neve 

Foglalkozás Jövedelem 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Összes jövedelem  

 
Kérelem indoka: 
.................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Arnót, ………………………….                                  ……………………………………
                      Kérelmező aláírása 
 

Együtt élők összes jövedelme: .............................Ft (ügyintéző tölti ki) 

Egy főre jutó jövedelem: ...................................Ft (ügyintéző tölti ki) 

 

 
 



 
 


