
11/2016 (XII.28..) 

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2016. (XII.28.) önkormányzati 

rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.28.) 

rendelete módosításáról 

 

 

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

11/2016. (XII.28.) önkormányzati rendelete 
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Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) 

pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. és 8/a. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdésében,  48.§.(4) bekezdésében, 62.§.(2) 

bekezdésében, 92.§ (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési támogatásról valamint egyéb szociális 

ellátásokról alkotott 4/2015.(II.28.) rendeletét – a továbbiakban önkormányzati rendelet -

   a  következők szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

Önkormányzati rendelet  7. §-a a következő, c) ponttal egészül ki: 

„c) szociális kölcsön” 

 

2. § 

 

Önkormányzati rendelet a következő 12/A §-al egészül ki: 

 

„4. Szociális kölcsön 

 

„12/A. § (1) Önkormányzati támogatást kamatmentes kölcsön formájában annak a 

személynek lehet nyújtani, aki a közeli hozzátartozó temetési költségeit a létfenntartásának a 

veszélyeztetése mellett sem képes viselni, továbbá a családjában az egy főre jutó jövedelem 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 

 

(2) A kamatmentes kölcsönt legfeljebb 2 hónap időtartamra lehet nyújtani. A kölcsön 

összege maximum 70.000 Ft. Az ellátást adott családban lévő személyek részére 

személyenként évente csak egy alkalommal lehet biztosítani. 



(3) A kölcsön törlesztését az egyösszegű folyósítás hónapját követő hónapban kell 

megkezdeni. Az egy havi törlesztő részlet a kölcsön összegének fele. A visszafizetés 

megkezdésének határideje az érintett hónap 5. napja. 

(4)  A szociális kölcsön folyósításáról átruházott hatáskörben a település polgármestere 

dönt. 

(5) A szociális kölcsön folyósítása kérelemre történhet.” 

 

2. § 

 

 E rendelet  2016.  év  december 28. napján lép hatályba. 

 

Kelt: Gilvánfa, 2016. december 27. 

 

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

                polgármester                                                                              jegyző 

 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Kelt: Gilvánfa, 2016. december 28. 

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

                                                                                                                     jegyző 

 


