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14 / 2020. (XI.30.) önkormányzati tendelete

a3/2015.QL26.) számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeÉtől, valamint a

személyes gondoskodást nyúitó szociális és gyermekjóléti el|átásokról sző|ó
önkormányzati rendelet módosít ásátől

Ipolyszög i(özség Önkormányzatálak I(épviselő-testületc a szociális igazgatásről ós szociális
ellátásokról szőIő, többszöt rrródosított 1,993. évl,III. t<lrvén1, 1.§ (2) bekezdésében,25. § (3)

bekezdés b) pontjában,26, §-irbarr,32. § (3) bekezdésében,45. \\-ában,48. § (4) bekezdésében,92.

§ (1) bekezdésében, 132, § (4) bekezdósében, r.alamint a gyermelrck védelmérőI és a gyámügyi
igazgatásúIszőIő1997. éviXXXI. törwóny 18 § (2) bekezdésében,29. § (2) bekezdésében, 131. §
(1) bekezdésében, valamint az áItalános\<őzigazgatási rencltartásról szóló 2016. évi CL. törvény 9.

§-ában kapott felhatalmazás a\aplál a polgárrrrester a 3/2015.(IL26.) számű pénzbeli és

tetmészetbeni támogatások terrdszetétól, l.alamint a szemólyes gorrdoskodást nyújtó szociáIis és

gyetmekjólóti ellátásokr,ól szóló önkormányzati rendelet ( továbbiakban: l],errclelet) rrródosításáta az
alábbi rctldclctet nll<cltia:

1.§

A l{endelet Preambuluma az ,,általános közigazgatási rendtartásról szóIő 2016. évi CL. törvény 9.

§-a" hivatkozással cgészül ki

2.§

A llendelet 4 § (2) bekezdés a.f poltja lrelyébe az alábbi porrt lép

,,(2) o./ A Polgárneste r haláskörébe tarlo{k:

t a n á u ke rylé si tá ru ogt íá,r

kö7lemeté;,

ía n a ló k h e /yi.i á rati b é rle ttáru oga tá,r a

íílryla láruogatá,r

i dít ko ril a k e,gsry ri lám ogaíása

,srr+,rg, á/laPot ntegír7é.rél.iahntő sryl,gilíalá.rok költ,rágailLeirytiflo// tc/Opii/é.fi táruogaíás

lttkhatás/lo7,kapc.rolódó rends7ercl kiadá,rok. ui.rclá,rálla7ry(itott nlepti/á.ri láruogalát

teructá,ri tánogatás

IPolyqögKörydgben háryt uását/ók, a7t./iltljűók illatue |i /aká.rí épitők tánogatáv

.fa l,rőfo kú ta n u lnt át1o kat.lö lytató k tánogatása

éueníe eglt alkalontnal rytititott, lakhatással kaPuolaíot köh.rágck c.rökkeníó.rónek tántogatása

íenn é,r7e tb e n tty lij n U é h lnis7ertánt o,gatá.r

siodális étke7íeté,r"

3.§

A Rerrdclet B/A§-a az alábbi címmel egészül lri:

7' e nt e té si íán o.qa tá,r

4.§

A Rendelet B/B §-a az, alábbj címmel cgószül ki:

lpo!1qögKöprégben lláryt uá.rár/ók, a{,Ji/iyitók il/etue Q lakást építők táruogatása
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5.§

(1)A Rendelet 15§-a az alábbi címmel cgészül ki:

A lakhatáshoi.kapcsolódó rends7lrc,r kiadá.rok uiselóséheyryijtott tekPi.ilósi tántogúás

(2)A Rendelet 15§ (3) bekczclésc lre\r[|g az alábbí ször,egrész lép,

(3),,A< (1) be ka$.átben lnqqhatáruvoll tátruogatásban a7on kírehne{ők résiesithetők, akikníl a4 áinteÍt

laikaingatlanba bafelcnlatl uagu oíí íartóvkortá.ri he fuelrende lke7ő srynóllak.fi,gelerube uételéue / a7egyJŐre .iutó haui

.jöuetteiru rcru bi/arlla nayt12(.örrgrg qtagclíf ninrlenkoti /egki.rebb öslle§nan 350 %,át, is a laká.rba bfelentett

uaglott tarló7rtochsi he//ya/ randclk^a7ő.r3cruályak e,gikének rittc.r* a lakotí laká,ron khiil, uag1]olta."

6.§

A Rerrdelet 15/B §-a az alábbi cínltncl cgésztil ki:

Eucnta egt a/kalonntul trytijtotl, /akhalá.r.ral kaParolato.r költ,úgek t:.rökkentésének

tűmogatáu

7. §

A Rendelet 15/C§-a lrclyébc az alábbi tendclkezés lép:

/5/C §
'l-e nná,r:iglbcn rytilitoíí élehni.rie r íánogatás

(/) A<ónkonnáryrytí áuanla a3y alkalomntal lerntésryíhani áhhaisryr tánto3atá.rbatt - íhlnilryryegyJÖrnáiában

_ ré.,vaiitbetl o{ ,iipol1s{lg kó:ryigban bafalaníeíl /akóbclje/rcndelka3ő, tis tírylcge.ren, íhhilelsryiien lPo/1ts7ög

kö1igben tarti1kidi ÚPi.,i, akinek a csatádfában az egy főrc iutó haui iővedelem nem haladfa

meg az őrcgségi nyugdíf nindenkod legkisebb összegének 1000 %_át.

(2) A tántogaící.r nagitá/ó,rc - a7.aktuálil, áu - lpol.ys3ög lQryíg kö/tl,águe tási /e hetőségcitte kJiigyétryóban állaPÍtható

rue3.

(3) A titnogatá.r naxiruá/i,r ruárláke 20.000 I'joiní ártákii Í/e ltni.r1eríántryaíás/ingatlan.

(4) A kérelen beaclá.ri hatáidefe : Aladott éu ttouentber 0/. napiátó/ nouerulle,r 30. naPiáig tart.

(5) Ingat/amnként l kéralcnt 4uift/lalő ba.

(6) A táruogatá.r talja.ú/é,ráttck ltatkidafe: rli,aclolt áu clecculler 3l. napfl.

B.§

(1)E rerrdelet a kihirclctésót l<ör,et(í llapon lóp lratályba , a7,zal,lroe1, a tenclelkczéseit a folyamatban

1ér,ő ügyekrc is alkaltnazrri kc1l.

(2)tr renclelct a kihrrcletósét kör,ctő m/.rsodik napo11 lratályát vcszti.

V



I(hirdetve: Ipolyszög, 2020, november 30.
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