
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
7/2019. (VIII.01.) 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. § 

 
A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdés helyébe az alábbi (1)- (2) bekezdés lép:  

 
„(1) Kegyeleti támogatás nyújtható annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, amennyiben a 
kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 1000  %-át.  
 

(2) A kegyeleti támogatás mértéke 25.000.- Ft.” 
 

2.§ 
 

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

„Az Önkormányzat évente egy alkalommal, a Patvarc községben bejelentett lakóhellyel rendelkező, és 
ténylegesen, életvitelszerűen Patvarc községben tartózkodó, 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 1000 %-át.  A támogatás mértéke – személyenkénti azonos összegben 
- minden évben az erre a célra felosztható összeg és a jogosultak számának figyelembevételével kerül 
meghatározásra.” 

 

3. § 
 

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 1000 %-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. § 

 
A Rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 

 
„(1) Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy 
részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki patvarci lakóhellyel rendelkezik és ténylegesen, 
életvitelszerűen Patvarc községben tartózkodik, továbbá a Sztv. 49-50. § alapján közgyógyellátásra nem jogosult 
és a havi rendszeres gyógyító ellátása költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25 %-át, vagy rendkívüli eset folytán gyógyszer kiadásának, vagy gyógyászati segédeszköz 
beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja, feltéve, hogy: 

a.) havi jövedelme egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 
%-át nem haladja meg;  

b.)  családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 
%-át nem haladja meg.” 

 
5.§ 

 
A Rendelet 13. § (3) bekezdés helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: 



 
„(3) A támogatás összege 3.000,- Ft/hó, de nem haladhatja meg a havi számla összegét.” 

 
6. § 

 
A Rendelet 13/B. § (1) bekezdés helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 

 
 

„(1) Az Önkormányzat évente egy alkalommal természetbeni élelmiszer támogatásban részesítheti azt a 
Patvarc községben bejelentett lakóhellyel rendelkező, és ténylegesen, életvitelszerűen Patvarc községben 
tartózkodó lakost, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át. Ingatlanonként 1 kérelem nyújtható be.” 
 

7.§ 
 

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 2019. augusztus 01.                                               /: dr. Varga Andrea :/ 

            jegyző 


