
Záradék:  

A rendeletet 2019.02.14. napján kihirdettem.  

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete 

a nem jövedelemalapú települési támogatásokról szóló 

5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bekezdése 4., 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nem 

jövedelemalapú helyi egészségügyi, szociális és gyermekjóléti természetbeni támogatások 

szabályozásáról szóló rendelete (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el. 

 

1. §  

 

(1) A R. 1. § (2) g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1.§ (2) g) pont 1-3 éves gyermekekre tekintettel nyújtott támogatás; 

 

(2) A R. 1. § (2) h) pontját követően az alábbi i) pont lép hatályba: 

 

i) a bölcsődések gondozásához nyújtott támogatás 

 

(3) A R. 2. § (2) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

  2.§(2) A 90., 95. és 100. életkort betöltők egyszeri támogatása 20.000 Ft. 

 

(4) A R. 3. § (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3.§(1) Települési támogatásként kérelemre 15.000 Ft egyszeri támogatás állapítható 

meg a Petőfibánya Községben állandó lakóhellyel rendelkező szülőnek, akinek 

petőfibányai lakóhelyű gyermeke születik.  

 

(5) A R. 5. § (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

5.§(1) Települési támogatásként legalább nettó 1.500 Ft értékű természetbeni egyszeri 

támogatás állapítható meg hivatalból a Petőfibánya Községben óvodába vagy 

bölcsődébe járó gyermekek szüleinek. 

 

(6) A R. 8. § (3) bekezdését követően az alábbi (4) bekezdés lép hatályba: 

 

(4) A gyermekek bölcsődei gondozásának költségeihez való hozzájárulás céljából 

nyújtható települési támogatásként 25 Ft/gyermek/gondozási nap összegben 

rendszeres támogatást kap hivatalból a Petőfibányai Mini Manó Óvoda és Bölcsőde 

bölcsődei csoportjába járó petőfibányai állandó lakcímmel rendelkező bölcsődés 

gyermekére tekintettel a szülő 2019.04.01-2020.03.31. közötti időszakban.  

 

2. § A rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba és 2019. március 2-án hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

Juhászné Barkóczy Éva sk.                   Dr. Gyirán Viktor sk. 

                 Polgármester                             Jegyző 


