
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2023. (III. 02.) 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 felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
3/2015.(II.26.) számú 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 8/A. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés 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 a szociális vetítési alap összegének 1300 %-át.” 

2. § 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 8/B. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Egyszeri, 50.000,- 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, 
amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális 
vetítési alap összegének 1300 %-át.” 

3. § 

(1) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. § (1) 
bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „b) a Gyvt.-ben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult (ak), valamint 

hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/ gyermekeket nevel(nek),” 
 
(2) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. § (1) 
bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 „d) időskorúak ellátásban részesül(nek) 
e) egyedül él és havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450 %-át, 
f) családban él és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 

összegének a 350 %-át” 
4. § 
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A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(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 a szociális vetítési alap összegének 1300 %-át.” 

5. § 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. § (9) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9) Az Önkormányzat az ipolyszögi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a lakóhelyen élő, 
azon általános iskolai tanulók részére, akik tanulmányaikat a Szabó Lőrinc Általános Iskolában, 
nappali munkarend szerinti oktatási formában végzik és családjukban az egy főre jutó nettó havi 
jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350 %-át, helyközi autóbuszbérlet 
támogatást biztosít Balassagyarmat közigazgatási területére történő beutazás, elsősorban az 
iskolába jutás elősegítése érdekében.” 

6. § 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés 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 a szociális vetítési alap összegének 
1300 %-át, évente egy alkalommal, 20.000.- Ft/fő összegű természetbeni támogatást biztosít. A 
természetbeni ellátásként nyújtott támogatás tanévkezdéshez szükséges írószerek, tanszerek 
formájában kerül biztosításra.” 

7. § 

(1) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12/A. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 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 a szociális vetítési alap összegének 1300 %-
át nem haladja meg.” 
 
(2) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12/A. 
§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 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 szociális vetítési alap: 0 – 700 % 35.000.- Ft/szemeszter, 700 
% – 1300 % 25.000.-Ft/ szemeszter” 

8. § 
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A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. § (2) 
bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 „a)  25 %-ban mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

szociális vetítési alap összegének 300 %-át. 
b) 50%-ban mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

szociális vetítési alap összegének 150 %-át.” 

9. § 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez 
való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki az Sztv. 49-50. § 
alapján közgyógyellátásra nem jogosult és a havi rendszeres gyógyító ellátása költségének mértéke 
eléri a szociális vetítési alap összegének 10 %-át, feltéve, hogy: 
 
a) havi jövedelme egyedül élő kérelmező esetén a szociális vetítési alap összegének 400 %-át 

nem haladja meg; 
b) családban él és családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 

300 %-át nem haladja meg. 
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.” 

10. § 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 15. § (2) és (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban azon kérelmezők részesíthetők, akik az 
ingatlan vonatkozásában közüzemi számlát be tudnak csatolni. 
 
(3) Az (1) 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 a szociális vetítési alap összegének 450 %-át, és a 
lakásba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek egyikének sincs – a lakott 
lakáson kívül - vagyona.” 

11. § 

(1) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 15/B. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat évente egy alkalommal pénzbeli támogatásban részesítheti azt az Ipolyszög 
községben bejelentett lakóhellyel rendelkező háztartást, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a szociális vetítési alap összegének 1400 %-át.” 
 
(2) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 15/B. 
§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(4) A kérelem beadási határideje: az adott év november 30. napja. E határidő elmulasztása 
jogvesztő.” 

12. § 

(1) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 15/C. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat évente egy alkalommal természetbeni élelmiszer támogatásban – 
élelmiszerjegy formájában - részesítheti azt az Ipolyszög községben bejelentett lakóhellyel 
rendelkező, és ténylegesen, életvitelszerűen Ipolyszög községben tartózkodó lakost, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 
1400 %-át.” 
 
(2) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 15/C. 
§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A kérelem beadási határideje: Az adott év november 30. napja. E határidő elmulasztása 
jogvesztő.” 

13. § 

(1) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 15/D. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat évente egy alkalommal - szabadidős tevékenység megvalósítását 
elősegítendő - pénzbeli támogatásban részesítheti azt az Ipolyszög községben bejelentett lakóhellyel 
rendelkező, és ténylegesen, életvitelszerűen Ipolyszög községben tartózkodó lakost, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 
1400 %-át.” 
 
(2) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 15/D. 
§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A kérelem beadási határideje: Az adott év augusztus 31. napja. E határidő elmulasztása 
jogvesztő.” 
 
(3) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 15/D. 
§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) A támogatás teljesítésének határideje: az adott év szeptember 30. napja.” 

14. § 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 16. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés 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 a szociális vetítési 
alap összegének 450 %-át.” 
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15. § 

Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati 
rendelet 
a) 11. § (1) bekezdése, 
b) 15/B. § (3) bekezdése. 

16. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 
 
 
 
 

          /: Kárdási Jánosné :/            /: dr. Varga Andrea :/ 
     polgármester                          jegyző 
 
 
 

 
Kihirdetve: Ipolyszög, 2023. március 02.                                           dr. Varga Andrea 
                                                                                                                  jegyző 


