
Arnót Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás, az  önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások, 

valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól  

 

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  a), d), g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 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 rendelete 7. § (2) bekezdésében, valamint 1. mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró  Szociális Bizottsága véleményének kikérésével, a 

következőket rendeli el. 

I. Általános rendelkezések 

 

A rendelet hatálya  

 1. § 1 

 

 

2.§ (1) E rendelet alkalmazásában: a jövedelem, vagyon, család, közeli  

    hozzátartozó, házastárs, egészségileg károsodott gyermek, egyedülálló, egyedül élő tartásra 

    köteles és képes személy, szociális intézmény, rendszeres pénzellátás, kereső tevékenység, 

    hajléktalan, aktív korú, nevelési ellátás, szoba, közcélú munka, fogyasztási egység 

    az Sztv. 4.§.(1) bekezdésében meghatározottak szerint értelmezendő. 

 

(2) E rendelet alkalmazásában: gyermek, fiatalkorú, fiatal felnőtt, gyermek hozzátartozói, a 

gyermek tartására köteles személy, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenység, gyámhatóság, gyermekvédelmi gondoskodás, veszélyeztetettség, tartós betegség 

a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. Tv. ( 

Továbbiakban: Gyvt.)  5.§-ában meghatározottak szerint értelmezendő. 

 

(3) Ahol a rendelet jövedelmet említ, a nevelési ellátás, az árvaellátást és a tartásdíj címén 

kapott összeget, annak a személynek kell a jövedelmeként figyelembe venni, akire tekintettel 

azt folyósítják. 

      

      

3.§ (1) Az eljárási rendelkezéseket – e rendeletben foglaltakon túl- az Sztv.5.§.-16.§.-a 

szabályozza. 

 

 

1 Hatályát vesztette a 11/2015.(V.20.) önk. rendelet 1 §-a alapján 



(2) A képviselő- testület települési támogatás keretében az alábbi ellátásokat biztosítja: 

 

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.)2középiskolás tanulók és felsőfokú nappali tagozatos tanulmányaikat 

folytató tanulók   menetrend szerinti tömegközlekedés igénybevételét   

biztosító támogatása 

ed.) Középiskolás tanulók étkeztetési támogatása 

f.) elsőszülött gyermek után járó támogatás 

g.) Gyógyszertámogatás 

h.) Időskorúak támogatása 

i.)3 Természetben nyújtott lakásbiztonsági támogatás 
 j.4 nyugdíjszerű ellátásban részesülők hulladékszállítási támogatása 

 k)5 ,6óvodából elballagott gyermekek, általános iskola 8 osztályát elvégzett diákok,  

középiskolai tanulmányaikat elvégzett diákok, államilag elismert felsőfokú 

végzettséget szerzett diákok támogatása 

              l)7 Szépkorúak támogatása 

 

 

Eljárási szabályok 

 

 

4.§  (1)8 A szociális ellátásra és gyermekvédelmi ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog 

és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit az Sztv-ben, továbbá a Gyvt-ben 

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

(2) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket. 

 a) Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 b) Arnót Község Polgármestere 

 c.) a Szociális Bizottság 

      gyakorolja 

 

(3) A Képviselő-testület az Sztv-ben és e rendeletben meghatározott szociális feladat- és 

hatáskörét a Szociális Bizottság és a polgármester feladat-, és hatáskörébe utalja. 

 

2 módosítva a 6/2018.(VI.20) rendelet 1 §-a alapján 
3 Hatályos a 16/2015(VIII.05.) önkormányzati rendelet 2 §-a alapján 
4 Hatályos a 3/2016.(III.02.) önkormányzati rendelet 1 §-a alapján 
5 Hatályos a 11/2016.(V.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján 
6 Hatályos a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 1 §-a alapján 
7 Hatályos a 14/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 1 §-a alapján 
8 Módosítva a 4/2021.(III.23.) önkormányzati rendelet 1 §-a alapján 



 

(4) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott, a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátások közül a : 

a) lakhatási támogatás 

b.) rendkívüli települési támogatás 

c.) települési temetési támogatás 

d.) köztemetés 

e.) elsőszülött gyermek után járó támogatás 

f.) gyógyszertámogatás 

g.) szociális étkeztetés 

h.) Időskorúak támogatása 

i.) gazdálkodást segítő támogatás 

j.)9 Természetben nyújtott lakásbiztonsági támogatás 

       megállapítása  hatáskör gyakorlását a polgármesterre átruházza. 
  k.)10 nyugdíjszerű ellátásban részesülők hulladékszállítási támogatása 

l.) 11,12 óvodából elballagott gyermekek, általános iskola 8 osztályát elvégzett 

diákok,  középiskolai tanulmányaikat elvégzett diákok, államilag elismert 

felsőfokú végzettséget szerzett diákok támogatása  

             m.)13 Szépkorúak támogatása                                                     

megállapítása  hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 

 

(5)  A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott, a pénzbeli és természetben nyújtott 

támogatások  közül 

a.)    hátrányos helyzetű általános és középiskolás  tanulók támogatása 

  aa.) tankönyv támogatás 

ab.) Hátrányos helyzetű középiskolás tanulók támogatása 

ac.)14 Középiskolás tanulók és felsőfokú nappali tagozatos tanulmányaikat 

folytató tanulók menetrend szerinti tömegközlekedés igénybevételét   biztosító 

támogatása 

ad.) Középiskolás tanulók étkeztetési támogatása megállapítása  hatáskör 

gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át. 

(6)15,16, 17,18A 6.§-ban foglaltak kivételével a települési támogatás iránti kérelmek  jelen 

rendelet  

1 sz. mellékletét képező formanyomtatványon nyújtható be 

(7)  A 6.§ -ban megjelölt támogatás iránti kérelem jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező 

formanyomtatványon nyújtható be. 
 

9 Hatályos a 16/2015.(VIII.05.) önk. rendelet 1 §-a alapján 
10 Hatályos a 3/2016.(III.02.) önkormányzati rendelet 2 §-a alapján 
11 Hatályos a 11/2016.(V.18.) önkormányzati rendelet 2 §-a alapján 
12 Hatályos a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2 §-a alapján 
13 Hatályos a 14/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 2 §-a alapján 
14 módosítva a 6/2018.(VI.20.) ök. rendelet 2 §-a alapján 
15 Módosítva a 20/2015.(XI.03.) önk rendelet 2 §-a alapján 
16 Módosítva a 14/2016.(VI.29.) Önkormányzati rendelet 2 § -a alapján 
17 módosítva a 7/2017.(V.31) önkormányzati rendelet 4 §-a alapján 
18 módosítva a 14/2019.(XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján 



 

5.§  (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatás  

iránti igényt az Arnót Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában lehet előterjeszteni. 

Az igény elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozó személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és azt az erre vonatkozó 

igazolásokkal becsatolni.   

 

(2) a.) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz  minden esetben csatolni kell a 

jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen:  

− munkáltató által kiadott kereseti igazolás, 

− rendszeres pénzellátásokról az azt megalapozó határozat, vagy a 

kifizetésről szóló szelvény (pld. nyugdíjszelvény), 

− egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, vagy kifizetési 

bizonylat, igazolás, szerződés, 

− mezőgazdasági jövedelmekből származó jövedelmi igazolás, 

                adóbevallás, vagy annak hiteles másolata. 

 

  b.) Egyedülálló kérelmező esetében igazolni kell továbbá: 

− a válás tényét: anyakönyvi kivonatra történt bejegyzéssel, vagy a 

válóperi végzéssel,  

− külön (azaz más címen) lakás tényét: az új lakcímre vonatkozó 

büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozattal. 

−  

   c.) Amennyiben a kérelmező aktív korú és rendszeres jövedelemmel 

        nem rendelkezik, csatolni kell az illetékes munkaügyi központ   

        igazolását, a munkanélküliség tényének regisztrálásáról. 

 

  d.) Ha a családban, illetve a háztartásban a külön jogszabályban meghatározott 

tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek, fiatal 

felnőtt él, a tanulmányok folytatását minden esetben iskolalátogatási 

bizonyítvánnyal (igazolással) kell igazolni. 

 

(3) Az iratokat az ügyfél a kérelem benyújtásától számított 15 napon   

        belül köteles benyújtani. 

 

(4) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Polgármesteri Hivatal 

nyilvántartásaiban fellelhetőek. 

 

 (5) A jövedelem számításnál irányadó időtartam :  

a.) havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a havi rendszerességgel járó – 

nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem 

esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 

                   nettó jövedelemről szóló igazolás benyújtása szükséges, 

 

b.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt 

szerzett jövedelemről szóló  igazolás, az adóbevallással lezárt jövedelmekről NAV 

igazolás, illetve az adóbevallással le nem zárt jövedelmekről nyilatkozat benyújtása 

szükséges. 

 



(6) Az ellátást kérelmező figyelmét fel kell hívni arra, hogy a havi jövedelemre vonatkozó 

adatok az adóhatóságtól kért adatszolgáltatás, valamint szakértő igénybevételével 

ellenőrizhető. 

 

(7) Ha a kérelmet elbíráló hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a 

kérelmező életkörülményeire tekintettel a (1) és (2) bekezdés szerinti 

jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, vagy kétség merül fel annak valóságtartama 

tekintetében, elő kell írni az általa lakott lakás illetve saját és családja tulajdonában álló 

vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtását. 

 

 (8) Ha a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen 

megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától,- kivétel a települési lakhatási támogatás, 

mely a kérelem  benyújtásának  hónapja első napjától - esedékes. 

     

(9) 19A rendelet 4. § (4) a.)pontjában meghatározott ellátás nyújtásának feltétele, hogy a 

támogatásban részesülő személy -az egyéb jogszabályi kötelezettségein túl - az alább 

felsoroltakat köteles teljesíteni: 

1. a lakcímet igazoló hatósági igazolványban feltüntetett lakóhely, tartózkodási hely teljes 

területének, valamint annak öt méteres környezetének rendben tartására, különös 

tekintettel: 

a.) a hulladékok tárolására vonatkozó köztisztasági szabályok betartására,  

b.) vízelvezető árkok karbantartására, 

c.) a használt közkút környezetének rendben tartására, 

d.) a be nem épített területek gyomtalanítására. 

 

 

 

(10) A kérelmező köteles a (9) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását 

követően is fenntartani. 

(11) A (9) bekezdésében szereplő ellátásokban részesülők esetében a rendelkezések betartását 

a Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti. 

 

  

        II. Települési Támogatások 

  

              Települési lakhatási támogatás 

 

      

 

6.§ (1)  A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési lakhatási 

támogatás nyújtható   a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásokra, amelyből minden más költséget  megelőzően kötelező a más jogszabályokban 

meghatározott lakossági hulladékszállítási díj összegét megfizetni. 

 

19 Módosítva a 11/2015.(V.20.) önk. rendelet 2 §-a alapján 



(2) A települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 

fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

(2a) A települési lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 

háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

(2b)  Ha a háztartás 

a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak,  rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a 

nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

(3) A települési lakhatási 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 összegét - az energiaárak várható alakulására 

figyelemmel - az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. 

 

(4) A települési lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a  

d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,de legfeljebb a   

jogosult által lakott lakás nagysága. 

 

(5) A települési lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a települési lakhatási támogatás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult 

háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,  



b) a települési lakhatási támogatás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a 

továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi 

jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, 

azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

 (6) A (5) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

TM = 0,3 - 
J - 0,5 NY 

 NYM 
× 0,15, 

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM 

pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve 

kell meghatározni. 

(6a) A   települési lakhatási támogatást iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni. 

 (7) A települési lakhatási támogatást egy évre  kell megállapítani. A normatív 

lakásfenntartási támogatásban részesülők a támogatás lejártát követően igényelheti a település 

lakhatási támogatást. 

(8) A települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(9) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet 

és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

 

    Természetben nyújtott lakásbiztonsági támogatás 

6/A §20  (1) Természetben nyújtott lakásbiztonsági támogatásra jogosult  az Arnót településen 

élő állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező lakos, akinek a családjában az 1 főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 500 %-át. 

Háztartásonként egy kérelem terjeszthető be. 

 

(2)21 A jogosultak biztonságának megerősítését, közérzetét, egészségi állapotának javítását 

szolgáló támogatás megállapításánál előnyben kell részesíteni az öregégi nyugdíjban, özvegyi 

nyugdíjban vagy rokkantsági nyugdíjban részesülő kérelmezőt. 

 

  Nyugdíjszerű ellátásban részesülők hulladékszállítási támogatása 

 

6/B22 § (1) Nyugdíjszerű ellátásban részesülők hulladékszállítási támogatására jogosult az 

Arnót településen élő állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező 2 fő nyugdíjas háztartás, 

 

20 Hatályos a 16/2015.(VIII.05.) önk. rendelet 3 §-a alapján 
21 Hatályos a 20/2015.(XI.03.) önk. rendelet 1. §-a alapján 



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. 

Óvodából elballagott gyermekek, általános iskola 8 osztályát elvégzett diákok  

középiskolai tanulmányaikat elvégzett diákok, államilag elismert felsőfokú 

végzettséget szerzett diákok támogatása 

6/C §23,24(1) Óvodából elballagott gyermekek, általános iskola 8 osztályát elvégzett diákok,  

középiskolai tanulmányaikat elvégzett diákok, államilag elismert felsőfokú végzettséget 

szerzett diákok támogatására jogosult az Arnót településen élő állandó vagy ideiglenes 

lakcímmel rendelkező, óvodából ballagó gyermek és  általános iskola 8 osztályát elvégzett 

diák szülője, gondviselője,  valamint középiskolai tanulmányaikat elvégzett diák, államilag 

elismert felsőfokú végzettséget szerzett diák, aki az óvoda igazolásával, vagy  az  általános 

iskolai, a gimnáziumi,  szakközépiskolai végzettségét érettségi bizonyítvánnyal, szakiskolai 

végzettségét  eredményes szakiskolai bizonyítvánnyal, felsőfokú végzettségét diplomával 

igazolja és a háztartásban együtt élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum tízszeresét.  

 

(2)A támogatás mértéke egyszeri 10.000 Ft. 

Szépkorúak támogatása 

6/D25 § (1) Szépkorúak támogatására jogosult az Arnót településen élő állandó vagy 

ideiglenes lakcímmel rendelkező lakos, aki a 70., 75., 80., 85.,90., 95., 100. életévét betöltötte 

és a háztartásban együtt élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum tízszeresét. 

(2) A támogatás mértéke egyszeri 10.000 Ft. 

(3) A támogatást a betöltött életév végéig lehet igénybe venni. 

 

  Rendkívüli települési támogatás    

7. § (1) Rendkívüli települési  támogatás nyújtható az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gondokkal küzdő, a településen állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosnak, aki 

családjáról valamint saját maga fenntartásáról nem képes gondoskodni. 

 

22  Hatályos a 3/2016.(III.02.) önkormányzati rendelet 3 §-a alapján 
23 Hatályos a 11/2016.(V.18.) önkormányzati rendelet 3 §-a alapján 
24 Hatályos a 11/2016.(V.18.) önkormányzati rendelet 3 §-a alapján 
25 Hatályos a 14/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a alapján 



(2) A polgármester átruházott  hatáskörben bírálja el a támogatási jogosultságot, melynek 

maximális összege alkalmanként 20.000.-Ft. 

(3)26  

(4) A rendkívüli települési támogatás kérelemre indul. 

(5) A polgármester által megítélt támogatás készpénzben a házipénztárból fizetendő ki. 

(6)  A kérelem mellékletét kell, hogy képezze az 5. §-ban meghatározott igazolások, okiratok. 

(7) A rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható az Szt. 45.§. (5) 

bekezdésében meghatározottak szerint. 

(8) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság feltétele egy főre eső jövedelem 

határa családos esetén a 37.050 Ft, egyedülálló esetén  42.750 Ft. 

                      Települési temetési támogatás    

      

8.§ (1) A elhunyt temettetési költségeihez biztosítható támogatás 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. 

 

(2) A temetési költséget számlával kell igazolni. 

A helyben szokásos temetés legalacsonyabb költsége 200.000 Ft 

 

(3) A települési temetési támogatás  összege 20.000 Ft 

 

     Köztemetés     

 

9.§ A közköltségen történő eltemettetés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a 

polgármester átruházott hatáskörben gondoskodik az elhunyt személy közköltségen való 

eltemetéséről, azzal, hogy az elhunyt temetése  a helyben szokásos  rögzített legolcsóbb 

temetési módon történik. 

A köztemetés költsége nem haladhatja meg a 8 § (2) bekezdésében meghatározott temetési 

költség összegét. 

 

   

 

 

Hátrányos helyzetű általános és középiskolás  tanulók támogatása 

 

  Tankönyv támogatás  

 

26 Hatályát vesztette a 11/2015.(V.20.) önk. rendelet 3. §-a alapján 



10. § (1) Tankönyv támogatásra jogosult az a  személy, akinek gyermeke általános iskolai 

tanulmányokat folytat , feltéve, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem az 57.000 Ft-ot 

nem haladja meg, sem neki sem családjának vagyona nincs. 

 

(2)A támogatás mértéke gyermekenként  a tanintézmény által igazolt összeg. 

(3) A (2) bekezdésben megjelölt igazolást a kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. 

(4)Ezen támogatásra nem jogosult, aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül. 

    

Hátrányos helyzetű középiskolás tanulók támogatása  

   

11. § (1) Támogatásra jogosult Arnót közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező 

középiskolai tanulmányokat folytató tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 

nem haladja meg a 37.050 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg a 42.750 Ft.-ot, valamint a tanuló részt vesz az Hátrányos 

helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 

(2) A támogatás mértéke az (1) bekezdésben meghatározott programban részt vevő 

tanulónként  havi 5000 Ft.   

 

(3) A támogatás kifizetése havonta az utazáshoz szükséges előző havi bérlet illetve menetjegy 

alapján a Polgármesteri Hivatal házipénztárából történik iskolalátogatási igazolás ellenében. 

A támogatás  a tanév időtartamára, szeptember-június hónapokra kerül megállapításra.   

 

Középiskolás tanulók és felsőfokú nappali tagozatos tanulmányaikat 

folytató tanulók   menetrend szerinti tömegközlekedés igénybevételét   

biztosító  támogatása27 

 

 

12. §28  (1) középiskolás tanulók és felsőfokú nappali tagozatos tanulmányaikat folytató 

tanulók  menetrend szerinti tömegközlekedést biztosító támogatására jogosult az az   Arnót 

közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező  tanuló, aki középiskolai, illetve 

felsőfokú tanulmányokat folytat  25. életévének betöltéséig és  akinek a családjában az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 200 %-át,  

 

(2) A támogatás mértéke az Arnót -Miskolc viszonylatban a helyközi és Miskolcon a  helyi 

tanulóbérlet szelvény együttes összegének 100 %-a. 

(3) A középiskolás tanulók részére a támogatás készpénzben történő kifizetésére utólag az 

előző havi bérletszelvény leadásával egyidőben  kerül sor a Polgármesteri Hivatal 

házipénztárából.  

 

27 módosítva a 6/2018.(VI.20.) önk. rendelet 3.§-a alapján 
28 módosítva a 6/2018.(VI.20.) önk. rendelt 3.§-a alapján 



 

(4) a felsőfokú nappali tanulmányaikat folytató tanulók részére a támogatás készpénzben 

történő  kifizetése  az első félévre utólag február 28-ig,  a második félére utólag július 31-ig  

kerül sor az Arnóti Polgármesteri Hivatal házi pénztárából. 

 

(5)A tanulói jogviszonyt az első és második félév végén a kérelem mellékleteként 

iskolalátogatási igazolással kell igazolni. 

   

   Középiskolás tanulók  étkeztetési támogatása 

13. § (1)Támogatásra jogosult Arnót közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező 

középiskolai tanulmányokat folytató tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 

nem haladja meg a 37.050 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg a 42.750 Ft.-ot. 

(2) A támogatás mértéke a tanuló havi  étkezési költségeinek 100 %-a. 

(3) A támogatás kifizetésére az étkeztetést biztosító intézmény által kiállított  számla 

ellenében átutalással  kerül sor. 

 Elsőszülött gyermek után járó támogatás 

14. § (1)Támogatásra jogosult az az  Arnót közigazgatási területén állandó lakcímmel 

rendelkező anya,  akinek első gyermeke  megszületik. 

 

(2) A támogatás mértéke egyszeri 10.000 Ft, mely  a Polgármesteri Hivatal házipénztárából 

kerül kifizetésre. 

 

(3) Az egyszeri támogatás a gyermek megszületését követő 90 napon belül kérelem alapján  

kerül megállapításra, melyhez mellékelni kell  a gyermek    születési anyakönyvi kivonat 

másolatát  

   

           Gyógyszertámogatás 

15 § (1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak, akinek: 

a.) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló esetén annak 250 %-át és  

b.) Az Sztv. 50 § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult és 

c.) krónikus betegségre tekintettel  a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban – 

rendszeresen szedett gyógyszereinek költsége a házi orvos és a gyógyszertár által 

igazolt havi átlagköltsége eléri a 6000. Ft-ot 

 

(2) A támogatás egy év időtartamra állapítható meg, melynek összege havi 

 3500.- Ft 

 

(3) A támogatás három havonta, egyenlő részletekben  kerül kifizetésre a Polgármesteri 

Hivatal házipénztárából. 

    

    Időskorúak támogatása 



 

      

16. § (1) Időskorúak támogatására jogosult az öregségi nyugdíjban, öregségi nyugdíjban, 

rokkantási ellátásban 60-ik életévét betöltött személy, aki a kérelem benyújtásnak 

időpontjában Arnót község közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik 

és egy főre jutó  jövedelme nem haladja meg a 71.250 Ft. 

 

(2) A támogatás mértéke egyszeri 10.000 Ft, mely  a Polgármesteri Hivatal házipénztárából 

kerül kifizetésre. 

 

(3) az időkorúak támogatása kérelem egy évben egyszer nyújtható be. 

 

 

III. Pénzbeli és természetbeni támogatások   

   

    Gazdálkodást segítő támogatás 

        

17. § (1). Gazdálkodást segítő támogatás keretében a támogatottaknak  kérelmére ingyenes 

használatra a polgármester átadott hatáskörben  maximum 700 m² önkormányzati tulajdonú 

földterület földhasználati lehetőséget biztosít. 

(2.) Gazdálkodást segítő támogatásban  az a személy részesíthető, aki: 

 

a) aktív korúak ellátásában  részesül, 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

c) álláskereső, regisztrált munkanélküli, vagy 

d) olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségi állapota a 

programban való részvételt lehetővé teszi, és 

e) nem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet, illetve nem személyesen 

közreműködő tagja gazdálkodó szervezet tevékenységében, 

f) a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a minimálbér összegét 

nem éri el. 

 

(3) A gazdálkodást segítő támogatás iránti kérelem  a Polgármesteri Hivatalban 2015. április 

30-ig  nyújtható be, az ezt követő években a kérelem benyújtási határideje február 28 napja. 

 

(4) A támogatott köteles: 

a) a használatba adott földet jó gazda gondosságával művelni (beleértve a 

gyommentesítést, és a kártevők elleni védekezést) 

b) a terményt betakarítani. 

(5) A kérelem akkor utasítható el, 

a.) ha a kérelmező 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 művelési 

kötelezettségének és nem vesz részt  a (9) bekezdésben szereplő képzésben 

 

(7) A kérelmet a jelen rendelet 3 sz. mellékletén kell benyújtani. 

 



(8) A rendeltetésszerű földhasználat teljesítését a támogató jogosult szúrópróbaszerűen 

ellenőrizni, nem megfelelő művelés esetén a használatba adott földterület az igénylőtől 

visszavehető. 

 

(9) A támogatásban részesülő köteles részt venni az önkormányzat által támogatott képzésben

  

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

 

18. § (1)Arnót Község Önkormányzata a szociálisan rászorultak ellátása érdekében a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében, a következő alapszolgáltatási 

formákat működteti: 

a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 

c) családsegítés 

d) 29 

e.) támogató szolgálat30 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételi rendje 

 

 

19. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére 

történik. Az egyes támogatások igénybevétele iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz  

(3713 Arnót, Petőfi  S. u. 120.) kell benyújtani. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelem 

elbírálásához szükség szerint csatolni kell: 

a) jövedelemigazolást, 

b) a személyi adatok megállapítására szolgáló iratot, 

c) orvosi igazolást az egészségügyi állapotról 

 

Étkeztetés 

 

20 § (1)31 Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a 

legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk   illetve 

eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen  

a.) koruk 

b.) egészségi állapotuk 

c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d.) szenvedélybetegségük, 

e.) hajléktalanságuk 

miatt az 4.sz. melléklet32 szerint a jövedelmük alapján meghatározott térítési díj ellenében 

jogosultak az ellátás  igénybevételére. 

 

 

29 hatályát veszítette az 1/2021.(I.25) önkormányzati rendelet 7 §-a alapján  
30 Módosítva az 1/ 2021(I.25.) önkormányzati rendelet 1 §-a alapján 
31 módosítva a 14/2019.(XII.11.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján 
32 módosítva a 13/2020.(VII.30.) önkormányzati rendelet 1 §-a alapján 



(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy 

egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkeztetésről más módon 

gondoskodni. 

(3) A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy 

szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve 

segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkeztetés biztosítására. 

 

Házi segítségnyújtás 

 

 21. §33A házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzat a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)  91.§-a (1) 

bekezdésének c.) pontja, valamint 90.§-ának (4) bekezdése alapján az Abaffy Gyula Evangélikus 

Szeretetszolgálat ( Arnót, Alkotmány u 11.) kötött feladatellátási megállapodás útján gondoskodik. 

 

         Családsegítés 

 

 

22. §34 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.) 

 

 

 

                       Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   

 

23. § 35 

 

    Támogató Szolgálat 

 

23/A §36 Az Sztv 65/C §-ában meghatározott támogató szolgáltatással összefüggő feladatokat 

az önkormányzat  az Onga és Társult települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása( Onga 

Rózsa u. 18.) Társulási Megállapodása keretében látja el. 

 

 

 A gyermekvédelem rendszere 

      A gyermekvédelmi ellátások formái, eljárási kérdések 

24. § (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésre, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység. 

 

(2) A gyermekek védelmét Arnót Község Önkormányzata pénzbeli, természetbeni, illetve 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapszolgáltatással biztosítja az alábbiak 

szerint: 

 

33 módosítva  az 1/2021.(I.25) önkormányzati rendelet 2 §-a alapján 
34 módosítva az 1/2021.(I.25) önkormányzati rendelet 3 §-a alapján 
35 hatályát vesztette az 1/2021(I.25.) önkormányzati rendelet 7 § ab.) pontja alapján 
36 hatályos az 1/2021.(I.25) önkormányzati rendelet 4 §-a alapján 



a) pénzbeli és természetbeli ellátások: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

 

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

- gyermekjóléti szolgálat, 

- gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános iskolai napközi. 

 

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi 

ellátásokhoz való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles csatolni az e rendelet 5.§-

ában leírtakon túl: 

a)37 a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 

nyilatkozatot a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt; 

b) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a 

gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, 

c) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó 

igazolást; 

d) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében 

– ha nagykorúság után is folyósítják, vagy akkor állapítják meg a támogatást 

– az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony 

fennállásáról. 

 

 Pénzbeli és természetbeni ellátások 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

25. § A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a Gyvt. 19.§-ában és 

20.§-ában leírtaknak megfelelően  a jegyző állapítja meg. 

 

 

 

               A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

Általános szabályok 

26. §  (1) A személyes gondoskodás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 

önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) 

kérelmére történik. 

(2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes 

igénybevételével nem biztosított, a jegyző a védelembevétel során a Gyvt. rendelkezései 

alapján az ellátás kötelező igénybevételét rendelheti el. 

(3) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló 

kérelmet az ellátást biztosító intézménynél nyújthatja be. 

 

(4) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást nyújtó intézmény vezetője dönt: 

- az ellátások igénybevételéről (kivéve, ha a gyermekjóléti szolgálat szolgáltatása 

hatósági rendelkezésen alapul) 

- a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjról (kivéve normatív kedvezményt 

 

 

 

 

37 módosítva az 1/2021.(I.25) önkormányzati rendelet 7 §-a alapján 

 



Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

      

27. § (1)38 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.) 

 

 

(2) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, 

a védőnői szolgálattal, az iskolákkal illetve az óvodával együttműködve. 

 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

 

(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39–40. §-ai határozzák meg. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

 

28. §  (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő 

gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését 

(foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a 

szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak 

gondoskodni. 

 

(2)A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi. 

 

(3) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(4) A gyermekek napközbeni ellátásán belül az étkeztetésért az 4. számú mellékletben 

meghatározott térítési díjat kell fizetni. 

 

IV. Gyermekvédelmi gondoskodás 

 

29. § A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó védelembevételről, ideiglenes 

hatályú elhelyezésről, nevelésbevételről a Gyvt. Harmadik részében, valamint a 

Gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Korm. rendeletben 

foglaltak alapján a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Térítési díjak megállapítása 

 

1. Felnőttekre vonatkozó ellátások térítési díja 

 

 

30. §  (1) Térítési díjat csak az önkormányzat által étkeztetés formájában nyújtott szolgáltatás 

alapján lehet megállapítani. 

 

38 módosítva az 1/2021.(I.25) önkormányzati rendelet 6 §-a alapján 

 



  

(2) A térítési díjakat a Sztv. 114.-115.-116.§-ai alapján kell megállapítani, mely a jelen 

rendelet 4. számú mellékletét képezi. 

 

Gyermekétkeztetés térítési díja 

 

   

31. § (1) A gyermekvédelemmel kapcsolatos személyes gondoskodás körébe tartozó 

Ellátásokért fizetendő térítési díjak: 

- óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az 

étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (továbbiakban: étkeztetési díj) 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetés térítési díját a képviselő-testület minden év 

december 31-ig állapítja meg. 

 

(3) Az étkeztetés személyi  térítési díját az intézményvezető az élelmezési nyersanyagköltség 

általános forgalmi adóval növelt egy ellátottra  jutó napi összegének, az igénybevett étkezések 

számának és normatív kedvezménynek a figyelembevételével állapítja meg. 

 

(4) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, távol 

maradást az intézmény vezetőjénél kell írásban bejelenteni. A kötelezett a távolmaradás 

idejére mentesül az étkezési térítési díj megfizetése alól. 

 

(5) A Gyvt. 148.§ (5) bekezdésében meghatározottak alapján az étkeztetési térítési díjhoz 

normatív kedvezményt kell biztosítani 

             

IV. Záró rendelkezések 

 

 

32. §  Ezen rendelet 2015. március 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg  Arnót 

Község Önkormányzati  Képviselő-testülete szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi 

szabályairól szóló  10./2006.(05.31.)  önkormányzati  rendelete hatályát veszíti. 

 

 

dr. Üveges István       Szarka Tamás 

   polgármester            jegyző 

 

 





1.  melléklet  

 

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 és felsőfokú nappali tagozatos tanulmányaikat 

folytató tanulók   menetrend szerinti tömegközlekedés igénybevételét   

biztosító támogatása 

  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 

k.) Óvodából elballagott gyermekek, általános iskola 8 osztályát elvégzett diákok,  

középiskolai tanulmányaikat elvégzett diákok, államilag elismert felsőfokú 

végzettséget szerzett diákok támogatása  

 l.) Szépkorúak 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) 

 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott kijelentem, hogy amennyiben részemre települési támogatás megállapításra kerül, 

fellebbezési jogomról lemondok. 

 

Arnót, ……………………….. 

        ……………………………….. 

         aláírás 



 

                2.sz. melléklet  

  

     KÉRELEM 

  Települési lakhatási támogatás igényléséhez 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve: ................................................................................................................................................................ 

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

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

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................................................. 

1.1.5. Lakóhelye:     irányítószám ................................................................................................ település  

..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye:     irányítószám ................................................................................................ település 

...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház . .............. emelet, ajtó 

  

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:          
1.1.8. Állampolgársága: ...................................................................................................................................... ........ 

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................ 

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ............................................................................................ ................. 

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):  
1.2.1.  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy  
1.2.2.  EU kék kártyával rendelkező, vagy 
1.2.3.  bevándorolt/letelepedett, vagy 
1.2.4.  menekült/oltalmazott/hontalan. 

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő. 

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

  A B C D 

  
Név 

(születési név) 
Születési helye, ideje (év, hó, nap) Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele 

1. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

2. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

3. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

4. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

5. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

6. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

7. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

8. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

9. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

10. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

11. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

12. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

13. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

14. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 

15. ………………….. ……………………………. ………………………… ………………………. 



1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai 

között van olyan személy: 

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő, 

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő, 

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő. 

2. Jövedelemi adatok 

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik a havi jövedelme forintban:    

   A jövedelem típusa  Kérelmező 
  

A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további személyek 

2.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

    ebből: közfoglalkoztatásból származó 

            

2.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló tevékenységből 

származó 

            

2.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 

 (pl: GYES GYED GYET CSP ) 

            

2.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

            

2.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 

            

2.6. Egyéb jövedelem   ( pl: tartásdíj ) 

 

            

2.7. Összes jövedelem 

 

            

3. Lakásviszonyok 

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: ………….. m2. 

 3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………….. 

 

4. Nyilatkozatok 

  

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék  

       működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ……………. ……………………………… 

  

 {Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék 

működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus 

úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 22. § (1) 

bekezdése]} 

 4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):  

 

 

 

 

 



4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 
Dátum:…………………………. 

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

                                                   kérelmező aláírása 

 

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

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- 

és tartózkodási hellyel is rendelkezik. 
  

 
 

 

 

 



3.sz. melléklet  

   KÉRELEM 

       gazdálkodást segítő támogatás igénybevételére 

 

 

Alulírott……………………………………………………………………………..(név,)  

születési hely, idő,………………………………… anyja  neve)………………………… 

Arnót, ……………………………………………….szám alatti lakos azzal a kéréssel 

fordulok Arnót Község Képviselő-testülete polgármesteréhez hogy  Önkormányzatának a 

gazdálkodást segítő támogatása terhére a   4./2015.(II.25.)rendeletében foglaltak alapján 

szíveskedjen támogatásban részesíteni. 

Az igényelt földterület nagysága 700 m² 

Vállalom a rendeletben foglaltak teljesítését. 

 

Családomban élő közeli hozzátartozók: 

1/ Név………..................................................................................................................... 

Születési idő…………………………………………….. 

 

2/ Név………..................................................................................................................... 

Születési idő…………………………………………….. 

 

3/Név………..................................................................................................................... 

Születési idő…………………………………………….. 

 

4/Név………..................................................................................................................... 

Születési idő…………………………………………….. 

 

5/Név………..................................................................................................................... 

Születési idő…………………………………………….. 

 

6/Név………..................................................................................................................... 

Születési idő…………………………………………….. 

 

7/Név………..................................................................................................................... 

Születési idő…………………………………………….. 

 

A családban az egy főre jutó havi jövedelem:………………………….Ft/hó/fő 

 

Figyelem! 

A család jövedelmi viszonyait igazoló okmányokat a kérelemhez mellékelni kell. 



Az alábbiakról nyilatkozom: 

 •rendszeres szociális segélyben /bérpótló juttatásban /rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülök (a megfelelő aláhúzandó!), 

 •álláskereső/ regisztrált munkanélküli/ olyan megváltozott munkaképességű vagyok, akinek 

egészségi állapota a föld megművelését lehetővé teszi (a megfelelő aláhúzandó!), 

 •nem folytatok egyéni vállalkozói tevékenységet, illetve gazdálkodó szervezet 

tevékenységében 

személyesen közreműködő tagja nem vagyok, 

 •tudomásul veszem, hogy a programban résztvevő kedvezményezetteket a polgármester 

választja ki. 

 

Arnót, ……év ……………hó…….nap 

 

 

……………………………………………… 

                             Kérelmező 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

       

         4. melléklet 

 
(1) Az oktatási, nevelési intézményekben  fizetendő térítési díjak összege: 

                             Térítési díj /nap   

− Napközi        485-Ft 

  

− Ebéd (menza)                                  280 .-Ft   

− Óvoda /gyermek                     460 .-Ft 

bölcsőde        445  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 ételkiszállítás díja  

szociális étkezők részére  30 Ft/nap/lakás 

Vendégebéd kiszállítási díja 100 Ft/nap/lakás 
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39 hatályát vesztette az 1/2021.(I.25) önkormányzati rendelet alapján 


