
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
 

Ipolyszög 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 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 74. § (5) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a pénzbeli 
és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
(1) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése a rendkívüli élethelyzetbe került szövegrészt 
követően „továbbá az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére is rendkívüli települési támogatás nyújtandó” szövegrésszel egészül 
ki. 

 
2.§ 

 
(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdéséből az „és családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-át.” szövegrész törlésre kerül. 
 

(2) A Rendelet 8.§ (4)-(7) bekezdései törlésre kerülnek. 
 

3.§ 
 

A rendelet 8.§ (9) bekezdéséből a „rendkívüli települési támogatásként” szövegrész törlésre 
kerül. 
 

4.§ 
 

(1) A Rendelet 14.§ (1) bekezdésében az értékhatár 25%-ról 10%-ra csökken. 
(2) A Rendelet 14.§ (2) bekezdése helyében az alábbi (2) bekezdés lép: 

 
A 14. § /1/ bekezdés szerinti rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtásától egy 
éves időtartamra állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség mértékéig terjed, 
de nem haladhatja meg a havi 3.000 Ft-ot. 

5.§ 
 

A Rendelet 15. § (5) bekezdés c) pontja törlésre kerül. 
 



6.§ 
 

A 16.§ (1) bekezdése a „nem képesek biztosítani” szövegrészt követően az alábbi szövegrésszel 
egészül ki: 

 „és akiknél egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át”. 

7.§  
 

E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd a kihirdetését követő második napon 
hatályát veszti, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

Kárdási Jánosné                                                                            dr. Varga Andrea 
    polgármester                                                                                       jegyző 

 

 

Kihirdetve: Ipolyszög, 2015. október 01.                                      dr. Varga Andrea 
 jegyző 
 


