
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTERÉNEK 

6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Ipolyszög Község 
Polgármestere 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. § 
 

A  pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 4 §. (2) bekezdés a./ pontja az alábbiak szerint módosul: 

„(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. /A §-ban meghatározott támogatásról való döntés 
− a 8. /B §-ban meghatározott támogatásról való döntés 
− felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatása 
− évi egyszeri rezsicsökkentésre adott támogatás 
− szociális étkeztetés” 

 
2.§ 

 
(1) A Rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:  

 
„(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatás vagy jogosultság 
megállapítása kérelem alapján történik vagy hivatalból kezdeményezhető. A támogatás iránti 
kérelmeket a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) lehet 
előterjeszteni, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, illetve elektronikus úton.” 

 
 

3. § 
 

A Rendelet 8. § (9)-(11) bekezdései hatályukat vesztik. 



2 

 
4. § 

 
A Rendelet kiegészül az alábbi 8/A §-al: 

„8/A § 
 

(1) Temetési támogatás nyújtható annak a személynek, aki  
- elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles,  
- tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése az ő, illetőleg 

családja anyagi helyzetét jelentősen megnehezíti. 
 
(2) A támogatás nem kötött a háztartásban élők jövedelmének vizsgálatához. 
 
(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számla másolatát és az 
elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.  
 
(4) A támogatás mértéke 30.000.- Forint. 
 
(5) A temetési támogatás iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 90 napon belül kell 
benyújtani, mely jogvesztő határidő.” 
 

5. § 
 

A Rendelet kiegészül az alábbi 8/B §-al: 
„8/B § 

 
(1) Egyszeri, 30.000 Forint összegű támogatás adható az Ipolyszög községben bejelentett lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon személyeknek, akik a településen 
házat vásárolnak és azon felújítási munkákat végeznek, vagy új lakás építésébe kezdenek. 
 
(2) A kérelemhez csatolni kell a megvásárolt ingatlan adásvételi szerződésének másolatát, új lakás 
építése esetén a bejelentési kötelezettség teljesítésének igazolását.” 

 
6. § 

 
A Rendelet -a helyébe az alábbi 9 § lép: 

„9 § 
(1) Természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3, tűzifa támogatásban részesíthető az az 

ipolyszögi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen tartózkodó személy, aki  
a) aktív korúak ellátására jogosult;  
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult ; 
c) az önkormányzat által megállapított lakhatási támogatásban részesül,  
d) rokkantsági ellátásban részesül 
e) egyedül él és havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350 

%-át. 
f) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő. 

 
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem nyújtható szociális 

célú tűzifa támogatás: 
- tüzifával nem fűthető ingatlanra, 
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- üresen álló, életvitelszerűen nem lakott ingatlanra vonatkozóan. 
 
(4) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesíthet, nem adhatja át másnak, csak saját 

használatra használhatja fel. 
 
(5) Aki a (4) bekezdésében foglaltakat megszegi, és arról a képviselő-testület hitelt érdemlően 

tudomást szerez, annak a következő évben a szociális tűzifa igénylése iránt kérelmét el kell 
utasítani. 

 
(6) A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik.  

 
(7) 7) A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó állami támogatás. Az e §-ban szabályozott tüzifa támogatás 
biztosítására a rendelkezésre álló famennyiség erejéig van lehetőség. 

 
(8) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával köteles igazolni.” 

 
7. §  

 
A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi 10. § lép: 

 
„10. § 

 
(1) Az önkormányzat az ipolyszögi bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 

életvitelszerűen a településen tartózkodó, 65. életévét betöltött személyeket évente egy 
alkalommal támogatásban részesíti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át.  

 
(2) A támogatás mértéke legfeljebb 10.000.- Forint lehet, melynek kifizetésére minden év december 

31-ig kerül sor.” 
 

 
8. § 

 
A Rendelet 11. §-a helyébe az alábbi 11. § lép: 
 

„11. § 
 

(1) Tanuló közlekedési támogatása állapítható meg azon az ipolyszögi bejelentett lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, általános iskola nappali 
tagozatán tanulók számára, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át. 

 
(2) A havi tanuló bérlet természetben nyújtott ellátás. 
 
(3) A támogatás iránti kérelmét a törvényes képviselő, vagy a nagykorú tanuló nyújthatja be. 

Amennyiben a törvényes képviselő több gyermek számára nyújt be kérelmet, azt a 
tanintézmény megnevezésével egy kérelemben teheti meg.  

 
(4) A kérelemhez csatolni kell a szülő(k) /törvényes képviselő(k) havi nettó jövedelméről szóló 

igazolást és a tanuló érvényes iskolalátogatási igazolását. 
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(5) A kérelmet egy évben egy alkalommal kell benyújtani.  

 
(6) A jogosultság megállapítását követően – rendszeres ellátásként - minden hónap 20. napjáig 

összesítő lista alapján a Volánbusz Zrt elkészíti a bérleteket, amelyeket az aktuális hónap első 
munkanapján, a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában vesznek át az 
iskolák képviselői, akik eljuttatják a tanulókhoz. 

 
(7) A támogatás időtartama: 

a) Amennyiben a kérelem az adott hónap 15. napjáig beérkezik, abban az esetben a következő 
hónap 1. napjától, az aktuális év december 31. napjáig, 

b) b, Amennyiben a hónap 15. napja után érkezik a kérelem, úgy a beadást követő második 
hónap 1. napjától az aktuális év december 31. napjáig kapja a gyermek a bérletet. 

c) Abban az esetben, ha a tanuló az általános iskolai tanulmányait június 30. napjával befejezi, 
úgy a támogatás időtartama az adott év június 30-ra módosul. 

 
(8) A támogatás mértéke a tanuló bérlet egy havi összege, felszorozva a megállapítható támogatási 

hónapok számával.” 
 

9. § 
 

A Rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 
 

„(1) Az önkormányzat azon ipolyszögi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, 
alap- és középiskolai tanulmányaikat a nappali oktatási munkarend szerint folytató tanulók részére, 
akik családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 1000 %-t, évente egy alkalommal, 20.000.- Ft/fő összegű természetbeni 
támogatást biztosít. A természetbeni ellátásként nyújtott támogatás tanévkezdéshez szükséges 
írószerek, tanszerek formájában kerül biztosításra.” 

 
10. § 

 
(1) A Rendelet 12/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 
 
„(1) Szociális támogatásban részesíthető az az ipolyszögi bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, első diplomát szerző személy, aki felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat 
folytat és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 1000 %-át, nem haladja meg.” 

 
(2) A Rendelet 12/A. § (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép: 
 
„(4) Egy hallgató számára, egy szemeszterben maximum 35.000.- Forint támogatás nyújtható, a 
család egy főre jutó jövedelmének figyelembe vételével az alábbiak szerint: 
 
a családban az egy főre jutó jövedelem     a támogatás összege: 
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum: 

0 – 500 %         35.000.- Ft/szemeszter 
501 %   – 1000 %        25.000.-Ft/ szemeszter” 
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11. § 
 

A Rendelet 13. § (2) bekezdés helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 
 

„(2) Az eltemettetésre köteles személy – kérelemre – a köztemetés költségének megtérítési 
kötelezettség alól 

a) 25 %-ban mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem  nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át – 

b) 50%-ban mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.” 

 
12. § 

 
(1) A Rendelet 15. § (3) bekezdés helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: 

 
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban azon kérelmezők részesíthetők, akiknél az 
érintett lakóingatlanba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
figyelembevételével az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, és a lakásba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek egyikének sincs vagyona.” 
 
(2) A Rendelet 15. § (4) bekezdés helyébe az alábbi (4) bekezdés lép: 

 
„(4) A támogatás összege 5.000.- Forint/hó, de nem haladhatja meg a havi számla összegét.” 

 
13. § 

 
A Rendelet 15/A §-a hatályát veszti. 

 
14. § 

 
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, 2020. május 4. napján 
 
 

/: dr. Varga Andrea :/ 
          jegyző 

 


