
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 
 
1. § 

A Rendelet 4 §. (2) bekezdés a./ pontja helyébe az alábbi pont lép 

„(2) a./ A Polgármester hatáskörébe tartozik: 
− tanévkezdési támogatás 
− köztemetés; 
− tanulók helyi járati bérlettámogatása 
− tűzifa támogatás 
− időskorúak egyszeri támogatása 
− egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez nyújtott települési támogatás 
− lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 
− a 8§ (9) – (11) pontban meghatározott támogatásról való döntés 
− élelmiszer támogatás 

− felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatása 
− évi egyszeri rezsicsökkentésre adott támogatás 
− szociális étkeztetés” 

 
2. § 

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:  
 
„(1) A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, a hatósági 
ellenőrzésre, továbbá az adatkezelésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit az Sztv-ben a Gyvt-ben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.20.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Gyer.) és a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 
szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben meghatározott eltérésekkel, valamint az e rendeletben szabályozott 
kiegészítésekkel kell alkalmazni. Egyes hatáskörök gyakorlására és illetékességi kérdésekre a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók.” 
 
(2) A Rendelet 5. § (5) bekezdés f./ pontja helyébe az alábbi pont lép:  

 
„f./ Az Ákr 25. §-ának felhatalmazása alapján a Hivatal jogosult és köteles a döntéshez szükséges adat, ténybeli 
ismeret beszerzése céljából más hatóságot megkeresni az ügyfél kérelme és írásbeli hozzájárulása alapján.” 
 
(3) A Rendelet Az 5. § (5) bekezdés g./ pontja helyébe az alábbi pont lép: 
 
„g./ Amennyiben a Hivatal rendelkezésére álló igazolások, nyilatkozatok tartalmával ellentétben továbbra is 
vitatható kérelmező szociális rászorultsága, az eljárás felfüggesztésre kerülhet a megkeresés keretén belül 
beszerzendő adat, ténybeli ismeret, bizonyíték megérkezésének napjáig.” 
 

3.§ 

A Rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe az alábbi 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 héavi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 300 %-t, évente egy alkalommal, 5.000.- Ft/fő 



összegben pénzbeli, továbbá 10000.- Ft/fő természetbeni támogatást biztosít. A természetbeni ellátásként 
nyújtott támogatás tanévkezdéshez szükséges írószerek, tanszerek formájában kerül biztosításra.” 

 
4. § 

 
A Rendeket az alábbi 12/A §-sal egészül ki: 
 

„12/A 
Felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytatók szociális támogatása 

(1) Szociális támogatásban részesíthető az az első diplomát szerző személy, aki felsőfokú oktatási 
intézményben tanulmányokat folytat és családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400 %- át, nem haladja meg. 

(2) A támogatás egy oktatási évben két alkalommal adható. 
 A kérelmet a tanév első félévére vonatkozóan október 31. napjáig, míg a második félév tekintetében 

március 31. napjáig lehet benyújtani. 

(3) A kérelemhez csatolni kell: 
- az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, 

 - jövedelemigazolásokat 

(4) Egy hallgató számára, egy szemeszterben maximum 35.000.- Ft támogatás nyújtható, a család egy főre eső 
jövedelmének figyelembe vételével az alábbiak szerint: 

 a családban az egy főre jutó jövedelem támogatás 
 a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege 

 0 – 200 %  35.000.- Ft/szemeszter 
 201 % – 400 %  25.000.-Ft/ szemeszter” 

 
5. § 

 
A Rendelet 14. § -a (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

„(1) A jövedelemhatár figyelembevételénél kivételes méltányosság gyakorolható - orvosi papírokkal igazolt súlyos 
betegség meglétekor -, melynek esetén az eltérítés mértéke az a./ és b./ pontban foglalt jövedelemhatárhoz 
viszonyítva legfeljebb 40%-ig terjedhet.” 

 
A Rendelet 14. § -a (2) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép: 

„(2) 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 5.000.- Ft-
ot.” 

 
6. § 

 
A Rendelet az alábbi 15/B §-sal egészül ki: 
 

„15/B § 
Évi egyszeri rezsicsökkentés támogatás 

(1) Az Önkormányzat évente egy alkalommal pénzbeli rezsicsökkentési támogatásban részesítheti azt az 
Ipolyszög községben bejelentett lakóhellyel rendelkező lakost, akinek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.  

(2)  A támogatás megítélése – az aktuális év - Ipolyszög Község költségvetési lehetőségeinek függvényében 
állapítható meg. 

(3) A támogatás maximális mértéke 10.000 forint/ingatlan. 

(4) A kérelem beadási határideje: Az adott év augusztus 1. napjától augusztus 31. napjáig tart. Ingatlanonként 1 
kérelem nyújtható be. 



(5) A támogatás teljesítésének határideje: az adott év szeptember 30. napja” 
 

7. § 
 

(1) A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép 
 

„(1) Étkeztetés igénybevételére jogosultak azok a szociálisan rászorult személyek, akik önmaguk, illetve 
eltartottjaik részére a napi legalább egyszeri meleg étkezést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, és akiknél az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 350%-át.” 
(2) A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép 

„(2) Az (1) bekezdés tekintetében szociális rászorultság tekintetében rászorultnak minősül az a személy aki: 
− 58. életévét betöltött nyugdíj ellátásban részesülő személy, 
− egészségügyi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt önmaga 

vagy eltartottja(i) részére nem képes a napi legalább egyszeri meleg étkezést tartósan vagy átmeneti 
jelleggel biztosítani. Az egészségi állapotról, fogyatékosságról, pszichiátriai betegség illetve 
szenvedélybetegség fennállásáról háziorvosi illetve szakorvosi igazolás szükséges.” 

(3) A Rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép 

„(3) Az étkezés térítési díját az Önkormányzat fizeti ki.” 
(4) A Rendelet 16. § (5) bekezdése e./ pontja hatályát veszti. 

 
8. § 

 

A módosítás rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 
 

9. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.  

 
 
 
                Kárdási Jánosné                                                                    dr. Varga Andrea 
                   polgármester                           jegyző 

 

 

Kihirdetve: Ipolyszög, 2019. március 28.                                                     dr. Varga Andrea 
                              jegyző 
 


