IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2015.(VIII.19.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 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 (a továbbiakban: Gyvt.) 18.
§ (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) szóló rendeletének módosításáról
(továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Rendelet 10.§-a helyébe a következő 10§ lép:
"Az Önkormányzat évente egy alkalommal, az ipolyszögi bejelentett lakóhellyel rendelkező, 65.
életévét betöltött személyeket egyszeri támogatásban részesíti, amennyiben a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 500 %-át, melynek kifizetésére minden év december 31-ig kerül sor. A
támogatás mértéke legfeljebb 10.000.- Ft lehet":
2.§
A Rendelet 12.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő (1) – (2) bekezdés lép:
„(1) Az önkormányzat az ipolyszögi lakóhellyel rendelkező, alap- és középiskolai tanulmányaikat a
nappali tanítási munkarend szerint folytató tanulók részére, akiknek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
évente egy alkalommal, 5.000.-Ft/fő összegben pénzbeli, továbbá 5.000,- Ft/hó összegben
természetbeni tanévkezdési támogatás biztosít. A természetbeni ellátásként nyújtott támogatás
tanévkezdéshez szükséges írószerek formájában kerül biztosításra.”
(2) A tanévkezdési támogatás folyósításának feltétele középiskolai tanulmányokat folytatók
esetén, hogy a tanuló érvényes iskolalátogatási igazolással igazolja tanulói jogviszonyát, amelyet
minden év szeptember 15-ig jogosult benyújtani az Önkormányzat hivatalában.”

3.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon
hatályát veszti.
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