
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2015.(II.26.) rendelete 

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

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 1általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

I. RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.§ 

A RENDELET CÉLJA 

E rendelet célja, hogy a gyermekeket nevelő családok szociális biztonságának megőrzése, továbbá a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek megsegítése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni 

juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzen a szociális és 

gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról. 

2. §. 

A RENDELET HATÁLYA 

(1) A rendelet hatálya – a (2)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed az Ipolyszög Község 

közigazgatási területén élő  

a) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, 

b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 

c) hontalanokra, 

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 

1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre, figyelemmel 

az Sztv. 4. §. /2/ bekezdésében foglaltakra. 

(3) A Rendelet hatálya az Sztv. 7. §./1/ bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben 

foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország 

területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 

(4) E rendelet hatálya kiterjed a Sztv. 3. § (3) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározottakra. 

3. § 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

Az e rendeletben használt fogalmak alkalmazása során az Sztv. 4. § (1) - (5) bekezdéseiben foglaltak, a 

jövedelem számításánál irányadó időszakra az Sztv. 10. § (1)-(5) bekezdésének rendelkezései az irányadóak. 

4. §. 

HATÁSKÖRÖK RENDEZÉSE 

(1) Az Sztv-ben, a Gyvt-ben, valamint az e rendeletben meghatározott hatásköröket 

a./ a Polgármester 

b./ a Képviselő-testület 

gyakorolja. 

(2) 2 3 4 5 a./ A Polgármester hatáskörébe tartozik: 

                                                           
1 Kiegészítette a 14/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatályos 2020. december 01. napjától. 
2 Módosította 4/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatályos 2016. március 01. napjától.  
3 Módosította 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatályos 2019. március 29. napjától.  
4 Módosította a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatályos 2020. május 05. napjától.  
5 Módosította a 14/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2§-a. Hatályos 2020. december 01. napjától. 

 



 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 

 temetési támogatás 

 Ipolyszög Községben házat vásárlók, azt felújítók illetve új lakást építők támogatása 

 felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatása 

 évente egy alkalommal nyújtott, lakhatással kapcsolatos költségek csökkentésének támogatása  

 természetben nyújtott élelmiszertámogatás 

 1szabadidős tevékenység elősegítéséhez nyújtott támogatás 

 szociális étkeztetés 

 

b./ A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik: 

 rendkívüli települési támogatás, a 8§ (9) – (11) bekezdésben foglalt kivétellel 

5. § 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

(1) 2 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. tör-

vény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit az Sztv-ben a Gyvt-ben, a gyámhatóságokról, valamint a gyer-

mekvédelmi 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) 3 Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatás vagy jogosultság megállapítása kér-

elem 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 kérelemhez csatolni kell a nyomtatványon meghatározott igazolásokat, a támogatás érdemi 

elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat /vagyonnyilatkozat, jövedelem 

nyilatkozat/. 

(4) A Hivatal a beérkezett kérelmeket megvizsgálja. Amennyiben a kérelem nem az előírt 

formanyomtatványon vagy hiányos adattartalommal, szükséges igazolások nélkül érkezik, úgy 

haladéktalanul 8 napos, vagy annál hosszabb határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A 

felhívásnak tartalmaznia kell a figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogyha a hiánypótlásnak nem tesz eleget, 

úgy a kérelme a rendelkezésre álló adatok alapján kerül elbírálásra. 

(5) A Hivatal a beérkezett kérelmeket döntésre előkészíti. Ennek érdekében: 

a./ Személyenkénti nyilvántartást vezet és ebből kimutatást készít arról, hogy a kérelmező a tárgyévben 

/lakásfenntartási, átmeneti és rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a kérelem benyújtását 

megelőző 12 hónapban/ hányszor, milyen típusú és összegű szociális támogatásban részesült már. 

Ha a támogatás megállapításának feltétele a háztartás összjövedelmének ismerete, akkor a 

kimutatásnak tartalmaznia kell a háztartásban élő háztartásonként nyújtott támogatás mértékét, 

valamint azt, hogy az adott lakásra vonatkozóan részesült-e már a lakásban élő személyek vagy 

háztartások valamelyike támogatásban. 

b./ Amennyiben a megalapozott döntéshez szükséges a helyszínen környezettanulmányt készít, amelynek 

tartalmaznia kell a kérelmező és családja életmódja, életvitele, önfenntartó képessége és a szociális 

                                                           
1 Módosította a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete 1 §-a. Hatályos 2021.március 12. napjától. 
2 Módosította 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 2§ (1) bekezdése. Hatályos 2019. március 29. napjától. 
3 Módosította a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 2§-a. Hatályos 2020. május 05. napjától.  

 



helyzete közötti kapcsolat értékelését. 

c./ Ha a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elbírálása további bizonyítási eljárást 

igényel, be kell szerezni a gyermek/ek/ életkorától függően a védőnői szolgálat, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős által készített környezettanulmányt, vagy javaslatot. 

d./ Amennyiben a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a 

kérelmező által közölt adatokat, tényeket és a szociális helyzetet környezettanulmány felvétele során 

ellenőrizheti és vagyonvizsgálatot rendel el, ha a környezettanulmány során tapasztaltak nem a közölt 

jövedelmi viszonyokat tükrözik, figyelemmel az Sztv. 10.§/6/ bekezdésében foglaltakra. 

e./ Amennyiben a kérelmező által benyújtott jövedelem és vagyonnyilatkozatok, igazolások, továbbá a 

Hivatal által a társhatóságoktól bekért igazolások és nyilatkozatok által bizonyított jövedelmi és 

vagyoni helyzettől lényegesen eltérő életvitel jellemzi a kérelmezőt és családját, a szociális hatáskört 

gyakorló szerv jogosult az állami adóhatóságnál vagyonosodási vizsgálatot kezdeményezi, a kérelem 

nyomtatvány vagyonnyilatkozat részének elválaszthatatlan mellékletét képező TÁJÉKOZTATÓBAN 

meghatározott alapelveket figyelembe véve. 

 

       f./ 1 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 hozzájáru-

lása alapján. 

 g./ 2Amennyiben 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. 

(6) A Hivatal a támogatásra való jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség szerint az 

ellátások módosítására, megszüntetésére, visszafizetésére javaslatot tesz. 

A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását a megállapítását követő 12 

hónapon belül köteles felülvizsgálni. 

(7) A rendeletben szabályozott ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt az igénybe vett 

ellátás vagy szolgáltatás ellenértékének megtérítésére kell kötelezni az Sztv. 17. §-a és a Gyvt 133.§-a 

szerint. 

(8) Különös méltánylást érdemlő esetekben az ügyfél kérelmére el lehet tekintetni a megtérítéstől, a 

megtérítés összege csökkenthető, vagy részletfizetés engedélyezhető. 

(9) A rendelet alkalmazása szempontjából különös méltánylást érdemlő eset pl. közeli hozzátartozó halála, 

betegség, elemi kár, baleset vagy egyéb ok miatt a jövedelmi viszonyokban tartósan bekövetkezett 

kedvezőtlen változás.  

(10) A rendszeres támogatások megállapítására, illetve a jogosultság kezdetének időpontjára az Sztv. és a 

Gyvt. rendelkezései, egyéb ellátások tekintetében az önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók. 

(11) A rendszeres támogatásokat havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig; egyéb pénzellátások a 

döntést követő 30 munkanapon belül a kérelmező által megjelölt bankszámlára történő utalással, ennek 

hiányában postai úton kerülnek kifizetésre. 

II. RÉSZ 

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁI 

6. § 

(1) Települési támogatás 

a./ a létfenntartási gondok enyhítése; 

b./ időskorúak szociális helyzetének javítása, 

c./ az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás; 

d./ a gyermekek családban történő gondozásához, oktatással kapcsolatos költségeihez való hozzájárulás 

céljából nyújtható. 

7. §. 

A települési támogatás keretén belül nyújtható természetbeni ellátások: 

(1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A 

természetbeni ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. 

                                                           
1 Módosította 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 2§-a (2) bekezdése. Hatályos 2019. március 29. napjától. 
2 Módosította 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 2§-a (3) bekezdése. Hatályos 2019. március 29. napjától. 



(2) természetbeni ellátás formái különösen: 

 élelmiszer, étkezés biztosítása, 

 tüzelő segély,  

 közüzemi díjak kiegyenlítése, 

 gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának biztosítása,  

 közlekedési támogatás, 

 gyermekintézményeknél felhalmozott térítési díj kifizetése az intézmény részére. 

8. §. 

Rendkívüli települési támogatás 

(1) Rendkívüli települési támogatásban részesül az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került 1 továbbá az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 

is rendkívüli települési támogatás nyújtandó. 2 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából létfenntartást veszélyeztető helyzetnek minősül 

különösen: 

a./ a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében hirtelen fellépő és 

kórházi ellátást igénylő betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete; 

b./ a kérelmező közös háztartásában élő közeli hozzátartozók valamelyikének esetében a munkáltató 

felmondása által bekövetkezett munkanélküliség, a munkahely elvesztését követő 30 napon belül, 

c./ lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (pl. tűz, 

szél-, illetve hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, stb.), illetőleg meghibásodás (pl. csőtörés, 

gázrobbanás, elektromos meghibásodás, stb.), 

d./ bűncselekmény vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében elszenvedett 

létfenntartást veszélyeztető élethelyzet. 

(3) A rendkívüli települési támogatás a /2/ bekezdés c./ pontjában meghatározott esetben akkor állapítható 

meg, ha a kérelmező a kiadásai ellensúlyozására más szervtől kárbiztosítás alapján nem jogosult biztosítási 

összegre. 

(4)3  

(5) 4 

(6) 5 

(7) 6 

(8) A rendkívüli települési támogatás mértékét úgy kell megállapítani, hogy az alkalmas legyen a 

létfenntartás veszélyeztetésének elhárítására. 

(9) 7 8 

(10) 9 

(11) 10 

 
18/A § 

                                                           
1 Kiegészítette 14/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatályos 2015. október 02. napjától. 
2 Hatályon kívül helyezte 14/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet 2§ (1) bekezdése. Hatálytalan 2015. október 02. 

napjától 
3 Hatályon kívül helyezte 14/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet 2§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2015. október 02. 

napjától 
4 Hatályon kívül helyezte 14/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet 2§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2015. október 02. 

napjától 
5 Hatályon kívül helyezte 14/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet 2§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2015. október 02. 

napjától 
6 Hatályon kívül helyezte 14/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet 2§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2015. október 02. 

napjától 
7 A „ Rendkívüli települési támogatásként” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 14/2015. (X.01.) önkormányzati ren-

delet 3§-a. Hatálytalan 2015. október 02. napjától 
8 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 3§-a.  
9 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 3§-a. 
10 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 3§-a. 



2Temetési támogatás  

 

(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 csa-

ládja anyagi helyzetét jelentősen megnehezíti. 

 

(2) 3Az Önkormányzat az ipolyszögi bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és élet-

vitelszerűen a településen tartózkodó személyek részére az (1) pontban megnevezett feltételek mel-

let temetési támogatást biztosít, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövede-

lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át. 

 

(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számla másolatát és az el-

hunyt 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. 

 
48/B § 

 
5Ipolyszög Községben házat vásárlók, azt felújítók illetve új lakást építők támogatása 

 

 

(1) 6 Egyszeri, 30.000 Forint összegű támogatás adható az Ipolyszög Községben bejelentett lakó- 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon személyeknek, akik a települé-

sen 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. 

 

(2) A kérelemhez csatolni kell a megvásárolt ingatlan adásvételi szerződésének másolatát, új lakás 

építése esetén a bejelentési kötelezettség teljesítésének igazolását. 

 

7 8 9. §. 

Tűzifa támogatás 

(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) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem nyújtható szociális 

célú tűzifa támogatás: 

                                                                                                                                                                                                 
1 Beiktatta a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 4§-a. Hatályos 2020. május 05. napjától.  
2 Kiegészítette a 14/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3§-a. Hatályos 2020. december 01. napjától. 
3 Módosította a 7/2021. (VIII.04.) önkormányzati rendelete 1 §-a. Hatályos 2021.augusztus 05. napjától. 
4 Beiktatta a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 5§-a. Hatályos 2020. május 05. napjától.  
5 Kiegészítette a 14/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4 §-a. Hatályos 2020. december 01. napjától. 
6 Módosította a 7/2021. (VIII.04.) önkormányzati rendelete 2 §-a. Hatályos 2021.augusztus 05. napjától. 
7 Módosította a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 6§-a. Hatályos 2020. május 05. napjától.  
8 Módosította a 9/2020. (VIII.20.) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatályos 2020. augusztus 21. napjától. 



- tüzifával nem fűthető ingatlanra, 

- üresen álló, életvitelszerűen nem lakott ingatlanra vonatkozóan. 

 

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesíthet, nem adhatja át másnak, csak saját 

használatra használhatja fel. 

 

(4) Aki a (3) bekezdésében foglaltakat megszegi, és arról a képviselő-testület hitelt érdemlően tu-

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

 

(5) A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik.  

 

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

 

(7) A támogatás igénybevételére a pályázat nyertessége esetén van lehetőség. 

 

(8) 1Ingatlanonként 1 kérelem nyújtható be. 

 

 

 

10. §2 34 

Időskorúak egyszeri támogatása 

 

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

telszerűen 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. 

 

511. § 

Tanulók helyi járati bérlettámogatása 

 

(1) Tanuló közlekedési támogatása állapítható meg azon az ipolyszögi bejelentett lakó- vagy tartóz-

kodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő, általános iskola nappali tagoza-

tán 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. 

 

(5) A kérelmet egy évben egy alkalommal kell benyújtani.  

 

                                                           
1 Kiegészítette a 7/2021. (VIII.04.) önkormányzati rendelete 3 §-a. Hatályos 2021.augusztus 05. napjától. 
2 Módosította 12/2015. VIII.19.) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatályos 2015. augusztus 20. napjától. 
3 Módosította 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatályos 2015. november 27. napjától 
4 Módosította a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 7§-a. Hatályos 2020. május 05. napjától.  
5 Módosította a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 8§-a. Hatályos 2020. május 05. napjától.  



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

szesítő lista alapján a Volánbusz Zrt elkészíti a bérleteket, amelyeket az aktuális hónap első 

munkanapján, a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában vesznek át az isko-

lák 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 hó-

nap 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. 

 

12. § 

Tanévkezdési támogatás 

(1)1 2 3Az 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. 
 

 (2) 4A tanévkezdési támogatás folyósításának feltétele középiskolai tanulmányokat folytatók esetén, hogy a 

tanuló érvényes iskolalátogatási igazolással igazolja tanulói jogviszonyát, amelyet minden év szeptember 15-

ig jogosult benyújtani az Önkormányzat hivatalában. 

(3) A tanévkezdési támogatás kifizetésére minden év szeptember 30-ig kerül sor. 

 

512/A 

Felsőfokú intézményekben tanulmányokat folytatók szociális támogatása 

(1) 6 Szociális támogatásban részesíthető az az ipolyszögi bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel ren-

delkező, 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 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) 7 Egy hallgató számára, egy szemeszterben maximum 35.000.- Forint támogatás nyújtható, a 

család egy főre jutó jövedelmének figyelembe vételével az alábbiak szerint: 

 

                                                           
1 Módosította 12/2015. VIII.19.) önkormányzati rendelet 2§-a. Hatályos 2015. augusztus 20. napjától 
2 Módosította 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 3§-a. Hatályos 2019. március 29. napjától. 
3 Módosította a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 9§-a. Hatályos 2020. május 05. napjától.  
4 Módosította 12/2015. VIII.19.) önkormányzati rendelet 2§-a. Hatályos 2015. augusztus 20. napjától 
5 Kiegészítette 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 4§-a. Hatályos 2019. március 29. napjától. 
6 Módosította a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 10§ (1) bekezdése. Hatályos 2020. május 05. napjától.  
7 Módosította a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 10§ (2) bekezdése. Hatályos 2020. május 05. napjától.  

 



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” 

 

 

13. § 

Köztemetés 

(1) A polgármester a Sztv. 48. §-ában foglaltak alapján a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon 

belül gondoskodik a Ipolyszög község területén elhunyt személynek a közköltségen történő eltemettetéséről, 

ha 

a./ nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

b./ az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

(2) 1  Az eltemettetésre köteles személy – kérelemre – a köztemetés költségének megtérítési kötele-

zettség 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. 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kérelmet a köztemetés időpontjától számított 15 napon belül kell 

benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.  

(4) Köztemetésként csak a helyben szokásos legalacsonyabb költségű temetés rendelhető el.  

(5) Ha az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy hozzájárul a polgármester az elhunyt 

eltemettetéséről hamvasztás útján, urnás temetés megrendelésével gondoskodik. 

14. § 

Egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez nyújtott települési támogatás 

(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 az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének2 10 %-át, feltéve, hogy: 

a./ havi jövedelme egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300 %-át nem haladja meg;  

b./  családban él és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 200 %-át nem haladja meg. 

3A jövedelemhatár figyelembevételénél kivételes méltányosság gyakorolható - orvosi papírokkal igazolt 

súlyos betegség meglétekor -, melynek esetén az eltérítés mértéke az a./ és b./ pontban foglalt jövedelemha-

tárhoz viszonyítva legfeljebb 40%-ig terjedhet. 

 

 

(2) 4 
5 A 14. § /1/ bekezdés szerinti rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtásától egy éves időtar-

tamra állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség mértékéig terjed, de nem haladhatja meg a havi 

5.000.- Ft-ot. 

 

(3) Az (1) bekezdésében szabályozott támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos és/vagy 

kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz 

költségének összegéről szóló igazolás. 

                                                           
1 Módosította a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 11§-a. Hatályos 2020. május 05. napjától.  
2 Módosította 14/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet 4§ (1) bekezdése. Hatályos 2015. október 02. napjától 
3 Kiegészítette a 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 5§ (1) bekezdése. Hatályos 2019. március 29. napjától. 
4 Módosította 14/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet 4§ (2) bekezdése. Hatályos 2015. október 02. napjától 
5 Módosította 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 5§ (2) bekezdése. Hatályos 2019. március 29. napjától. 



1(4) A megítélt támogatás folyósítása természeti juttatás formájában történik. Az Önkormányzat 

együttműködési megállapodást köt egy vagy több balassagyarmati gyógyszertárral, ahol a támogatásban 

részesülők a támogatás mértékéig beválthatják receptjeiket. 

A szerződött gyógyszertár(ak) neve(i), címe(i) a helyben szokásos módon kerülnek kihirdetésre. 

215. §. 

3A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 

(1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként közüzemi díj támogatás a megjelölt 

szolgáltatóhoz történő utalással állapítható meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban azon kérelmezők részesíthetők, akik nevére az érintett 

lakóingatlan vonatkozásában a közműszámla kiállításra került.  

 

(3)4 5 Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban azon kérelmezők részesíthetők, akiknél az érintett 

lakóingatlanba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek figyelembe vételével az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénen 350 %-át, 

és a lakásba bejelentett vagy ott tartózkodási hellyel rendelkező személyek  egyikének sincs – a lakott laká-

son kívül - vagyona. 

(4)6 A támogatás összege: 5.000.- forint/hó, de nem haladhatja meg a havi számla összegét. 

(5) Nem jogosult lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra: 

a./ aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását; 

b./ akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése 

áll fenn; 

c./7  

(6) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a kérelem 

benyújtása hónapjának első napjától egy évre, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára 

kerül megállapításra. 

8 915/A §  

 

1015/B § 

 

11Évente egy alkalommal nyújtott, lakhatással kapcsolatos költségek csökkentésének  

támogatása 

(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. Ingatlanon-

ként 1 kérelem nyújtható be. 

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

                                                           
1 Kiegészítette a 10/2015.(V.28.) rendelet 1.§-a. Hatályos 2015. július 01. napjától. 
2 Módosította a 6/2015.(IV.02.) rendelet 1.§-a. Hatályos 2015. április 03. napjától. 
3 Kiegészítette a 14/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 5 §-a. Hatályos 2020. december 01. napjától. 
4 Módosította a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 12§ (1) bekezdése. Hatályos 2020. május 05. napjától.  
5 Kiegészítette a 14/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdése. Hatályos 2020. december 01. napjától. 
6 Módosította a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 12§ (2) bekezdése. Hatályos 2020. május 05. napjától.  
7 Hatályon kívül helyezte 14/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet 5§-a. Hatálytalan 2015. október 02. napjától 

8 Beiktatta a 20/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatályos 2015. december 18 napjától. 
9 Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (V.04.) önkormányzati rendelet 13§-a. Hatálytalan 2020. május 05. napjától.  
10 Kiegészítette 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 6§-a. Hatályos 2019. március 29. napjától. 
11 Módosította a 14/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6 §-a. Hatályos 2020. december 01. napjától. 



 
115/C § 

Természetben nyújtott élelmiszer támogatás 

(1) Az Önkormányzat évente egy alkalommal természetbeni élelmiszer támogatásban – élelmiszerjegy for-

májában - részesítheti azt az Ipolyszög községben bejelentett lakóhellyel rendelkező, és ténylegesen, életvi-

telszerűen Ipolyszög községben tartózkodó lakost, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át.  

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

állapítható meg. 

(3) A támogatás maximális mértéke 20.000 Forint értékű élelmiszertámogatás/ingatlan. 

(4) A kérelem beadási határideje: Az adott év november 01. napjától november 30. napjáig tart.  

(5) Ingatlanonként 1 kérelem nyújtható be. 

(6) A támogatás teljesítésének határideje: az adott év december 31. napja. 

215/D § 

Szabadidős tevékenység elősegítéséhez nyújtott támogatás 

 (1) Az Önkormányzat évente egy alkalommal - szabadidős tevékenység megvalósítását elősegítendő - pénz-

beli 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 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át.  

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

történik. 

(3)  A kérelmet a polgármester bírálja el. A döntés ellen a Képviselő-testülethez lehet jogorvoslattal fordulni. 

 (4) A támogatás maximális mértéke 20.000 Forint/ingatlan. 

(5) A kérelem beadási határideje: Az adott év április 01. napjától április 30. napjáig tart. E határidő elmulasz-

tása jogvesztő. 

(6) Ingatlanonként 1 kérelem nyújtható be.  

(7) A támogatás teljesítésének határideje: az adott év május 31. napja. 

 

III. RÉSZ 

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK 

16. § 

Szociális étkeztetés 

(1) 3 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)4 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 
                                                           
1 Beiktatta a 14/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 7 §-a. Hatályos 2020. december 01. napjától. 

 
2 Kiegészítette a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete 2 §-a. Hatályos 2021.március 12. napjától. 
3 Módosította 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 7§ (1) bekezdése. Hatályos 2019. március 29. napjától. 
4 Módosította 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 7§ (2) bekezdése. Hatályos 2019. március 29. napjától. 



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) 1 Az étkezés térítési díját az Önkormányzat fizeti ki 

 (4) Az étkeztetés igénybevételének lehetőségei: 

a./ a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról, 

b./ az intézmény gondoskodik az étel házhozszállításáról. 

(5) Megszűnik az étkeztetéshez való jogosultság: 

a./ ha arról a gondozott lemond, 

b./ ha a jogosultról az arra köteles vagy más személy gondoskodik, 

c./ az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn, 

d./ a jogosult halálával, 

e./ 2 

(6) Az étkeztetés, mint szociális alapellátási forma, a Családsegítő Szolgálat keretében kerül biztosításra 

annak, aki arra kora, egészségügyi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége 

okán jogosult. 

17. § 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Ipolyszög Község Önkormányzata a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának keresztül biztosítja a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését. 

18. § 

Gyermekjóléti alapellátások 

Az önkormányzat ellátja a gyermekjóléti alapellátásokat: 

 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 Gyermekek napközbeni ellátása 

 Gyermekek átmeneti gondozása 

319. § 

Családsegítés 

(1) A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, személyek szociális és 

mentálhigiénés ellátását végzi. 

(2) A családsegítés feladatait a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, amelynek működése nem 

hatósági jellegű, szolgáltatásai térítésmentesek. Az intézmény nyitott, igénybevétele feltételhez nem kötött. 

(3) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a hozzáforduló vagy vele bármilyen kapcsolatban álló 

személyekkel, családokkal az önkéntesség alapján alakíthat ki együttműködést. 

(4) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kizárólag az érintett személy, illetve törvényes képviselője 

hozzájárulásával jogosult intézkedni, információt szolgáltatni, kivéve a különös veszélyeztetés, illetve a nem 

magánindítványos bűncselekmény esetét. Különös veszélyeztetés az a magatartás, amelynek következtében a 

magatartás tanúsítójának vagy más személynek életét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan fenyegető 

helyzet áll elő. 

(5) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

a./ a megelőzés érdekében az Sztv. 64 §. /2/ bekezdésében foglalt tevékenységet fejti ki, 

b./ az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzésére, valamint a jelentkező problémák 

megszüntetése érdekében az Sztv. 64.§. /3/ bekezdésében megfogalmazottak szerint jár el, 

c./ egyéb feladatait az Sztv. 64.§. /4/ bekezdésében foglaltak határozzák meg. 

20. § 

                                                           
1 Módosította 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 7§ (3) bekezdése. Hatályos 2019. március 29. napjától. 

 
2 Hatályon kívül helyezte 3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet 7§ (4) bekezdése. 
3 Módosította 15/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatályos 2017. szeptember 29. napjától.                              



VEGYES RENDELKEZÉSEK 

(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 

szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 26/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet. 

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépéskor már folyamatban lévő, de még el nem bírált ügyekben is alkalmazni 

kell.  

 Kárdási Jánosné dr. Varga Andrea 

 polgármester jegyző 

Kihirdetve: Ipolyszög, 2015. január 26. 

 dr. Varga Andrea 

 jegyző 


