
Arnót község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(I.25.) 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 Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország 2015. 

évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX 80. §-val módosította 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 

25.§ (3) bekezdés b.) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (1) bekezdés b.) pontjában, 32.§ (3) 

bekezdésében 33.§ (7) bekezdésében,  45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 92.§ (1) 

bekezdésében, 130.§.(4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g.) pontjában valamint a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) 

bekezdésében,29. § (1) bekezdésében, 15.§ (2) bekezdés a.) pontjában és a 131.§ (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.,8.a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva 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 : R)  18 § (1) bekezdés b) pontja hatályát veszíti 

2. § A (R ) 21 § -a hatályát veszíti 

3.§ A (R ) 22 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az Sztv. 64.§-ában meghatározott családsegítéssel összefüggő feladatok ellátását az 

önkormányzat az Arnót Község Önkormányzata Család és Gyermekjóléti Szolgálat helyi 

fenntartású intézményen keresztül biztosítja ( székhelye: 3713 Arnót, Alkotmány u .1.) 

 

4. § A (R ) 5 melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép 

 

5. § A (R ) 24. § (3) bekezdés a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

     a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  3. mellékletében foglalt 

    nyilatkozatot a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt 

 

6. § A (R ) 27 §-a (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

      

  A Gyvt. 39.§-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat az Arnót 

  Község Önkormányzata Család és Gyermekjóléti Szolgálat helyi fenntartású 

   intézményen keresztül biztosítja ( székhelye: 3713 Arnót, Alkotmány u 1.) 

 

7.§ A rendelet kihirdetését követő  napon lép hatályba 

 

 

dr. Üveges István      Makranczi Zoltán 

polgármester                 jegyző 

      



A ../2021.(01.25. önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

         (5.sz. melléklet) 

 

 

 

1./Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja: 

 

Intézményi térítési díj: 

 

4.061.678 Ft / 365 nap = 11.128 Ft/ 105 készülék = 106 Ft/nap/készülék 

 

Az intézményfenntartó társulás: 

- az intézményi térítési díjat 15 Ft/nap/készülék csökkentett díjban állapítja meg. 

-  

 

2 ./ Támogató Szolgálat térítési díja: 

 

Intézményi térítési díj: 

o személyi segítés    330.-Ft/óra 

o személyi szállítás    66.-Ft/km 

 

Az intézményfenntartó társulás: 

- az intézményi térítési díjat 

o személyi segítés    10.-Ft/óra 

o személyi szállítás    2.-Ft/km 

 

          
 

 

 


