
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
9/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete 

a 3/2015.(II.26.) számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
1. § 

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:  
 
„(1) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, a hatósági 
ellenőrzésre, továbbá az adatkezelésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit az Sztv-ben a Gyvt-ben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.20.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Gyer.) és a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben meghatározott eltérésekkel, valamint az e rendeletben szabályozott 
kiegészítésekkel kell alkalmazni. Egyes hatáskörök gyakorlására és illetékességi kérdésekre a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók.” 
 

 

(2) A Rendelet 5. § (5) bekezdés e.) pontja helyébe az alábbi (5) bekezdés e.) pontja lép:  
 

„e./ Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi Cl. törvény 25. §-a alapján a Hivatal jogosult és 
köteles a döntéshez szükséges adat, ténybeli ismeret beszerzése céljából más hatóságot megkeresni.” 

 
„(3) A Rendelet 5. § (5) bekezdés f.) pontja hatályát veszti.” 

 
2.§ 

(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 
 

„(1) Az Önkormányzat évente egy alkalommal, a Patvarc községben bejelentett lakóhellyel rendelkező, 65. 
életévét betöltött személyeket támogatásban részesítheti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.  A támogatás 
mértéke – személyenkénti azonos összegben  - minden évben az erre a célra felosztható összeg és a jogosultak 
számának figyelembevételével kerül meghatározásra. 

 

3. § 
 

(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 
 

„(1) Az önkormányzat a patvarci lakóhellyel rendelkező és ténylegesen, életvitelszerűen itt is tartózkodó, alap- és 
középiskolai tanulmányaikat a nappali tanítási munkarend szerint folytató tanulók – kivétel az OKJ-s képzésben 
részt vevők - részére, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, évente egy alkalommal tanévkezdési támogatás biztosít, amelynek 



személyenkénti azonos összege az adott évben az erre a célra rendelkezésre álló keretösszeg és az 
igényjogosultak számának figyelembevételével kerül meghatározásra.” 

 
 
 

4. § 
 

(1) A Rendelet 11. § (2) bekezdés helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 
 

„(2) Az eltemetésre köteles személy – kérelmére – a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól 
          a) 25 %-ban mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg      az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 
          b) 50 %-ban mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át. 
 
 
(2) A 11. § (3) és (5) bekezdése hatályát veszti. 

 
5.§ 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.  

 
 
 
 
                       /: Bernáth Kornélia :/                            /: dr. Varga Andrea :/ 
                              polgármester                              jegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve Patvarc 2018. augusztus 24.                                                    /: dr. Varga Andrea :/ 

             jegyző 


