
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
5/2020. (IV.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 
 
 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. 
§ (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § 
(1) bekezdésében, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 9. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 
1. § 

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

 
„(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatás vagy jogosultság 
megállapítása kérelem alapján történik vagy hivatalból kezdeményezhető. A támogatás iránti 
kérelmeket a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) lehet 
előterjeszteni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, illetve epapíron a 
Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez.” 

 
2. § 

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

„(1) Kegyeleti támogatás nyújtható annak, a patvarci lakóhellyel rendelkező és ténylegesen, 
életvitelszerűen itt is tartózkodó állampolgárnak, 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. „ 

 
3. § 

 
A Rendelet 13. § (2) bekezdés helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 

 
(2) „Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban azon patvarci lakóhellyel rendelkező és 

ténylegesen, életvitelszerűen itt is tartózkodó kérelmezők részesíthetők, akik nevére az érintett lakóingatlan 
vonatkozásában közszámla kiállításra került. Akiknél az érintett lakóingatlanba bejelentett- vagy ott 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek figyelembevételével az egy főre jutó havi jövedelem - családosok 
esetében – nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élők 
esetében a 250 %-át, továbbá a lakásba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
egyikének sincs vagyona.” 

 
  4. § 

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

 



(1) „Államilag támogatott, természetben nyújtott tűzifa támogatásban részesíthető az patvarci 
lakóhellyel rendelkező és ténylegesen, életvitelszerűen itt is tartózkodó szociálisan rászoruló személy, 
aki az Önkormányzat által megállapított lakhatási támogatásban részesül, vagy az az egyedül 
élő kérelmező, akinek a havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 200 %-át.” 

” 
5. § 

 
 A Rendelet 13/B. § (2) bekezdés helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 

 
 

(1) „(A támogatás maximális mértéke 10.000.- Forint/lakóingatlan értékű 
élelmiszertámogatás.” 

 
6. §  

 
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 2020. április 01.                                               /: dr. Varga Andrea :/ 

            jegyző 


