
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2017.(IV. 3.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 32.§ (3) bekezdésében, a 62. § (2) 
bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában,  a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 19.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, 32. § 
(1) bekezdés b) pontjában a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 
1. §  Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 
támogatásokról és a szociális alapellátásokról szóló  3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete 
kiegészül a következő 13/A. §-al:   

„13/A. § (1) Kamatmentes temetési kölcsön biztosítható annak a személynek 
 

a) aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, 
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és 

c) kérelmező rendelkezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át meghaladó rendszeres jövedelemmel. 

 
(2) A kamatmentes temetési kölcsön összege legfeljebb 120 000 forint, de nem haladhatja 

meg a számlákkal igazolt temetési költséget.A kölcsön összegét legfeljebb 12 hónap alatt, 
havi egyenlő részletekben kell visszafizetni, minden hónap 15. napjáig. 

 
(3) Amennyiben a kötelezett a részletet 3 hónapon keresztül nem fizeti meg, meg kell vonni 

a részletfizetési kedvezményt és a kölcsön még vissza nem fizetett részét 30 napon belül 
egyösszegben kell visszafizetni. 

 
(4) A kölcsönt felvevő a részletfizetési kedvezmény megvonását követően az 

önkormányzattól támogatásban mindaddig nem részesülhet, amíg visszafizetési 
kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget.” 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

     Pintér Imre                                     Horváth Mária 
          polgármester                               jegyző 
 
Ez a rendelet 2017. április 3.  napján kihirdetésre került. 
                dr. Reichert László  
             aljegyző 


