IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2021. (VIII. 04.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 9.
§-ában kapott felhatalmazása alapján a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréréről,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.
(II.26.) számú önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:
1. §
A Rendelet 8/A § (2) bekezdése helyébe az alábbi 8/A § (2) bekezdés lép:
(2) Az Önkormányzat az ipolyszögi bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és
életvitelszerűen a településen tartózkodó személyek részére az (1) pontban megnevezett feltételek
mellet temetési támogatást biztosít, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át.
2. §
A Rendelet A 8/B § (1) bekezdése helyébe az alábbi 8/B § (1) bekezdés lép:
(1) Egyszeri, 30.000 Forint összegű támogatás adható az Ipolyszög Községben bejelentett lakóvagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon személyeknek, akik a településen
házat vásárolnak és azon felújítási munkákat végeznek, vagy új lakás építésébe kezdenek,
amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át.
3. §
A Rendelet 9. §- az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
(8) Ingatlanonként 1 kérelem nyújtható be.
4. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát
veszti.
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