
Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1/2019.(II.6.) önkormányzati rendelet 

 

A szociális ellátásokról szóló 2/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) módosításáról. 

 

1. § A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép 

 

A polgármester települési támogatásban részesíti  

gyógyszerkiadások viseléséhez azt a kérelmezőt, akinek az egy főre számított havi családi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, 

(71.250,-Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-

át (99.750,-Ft) és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri (5700,-Ft). A támogatás egy év időtartamra 

állapítható meg. 

 

2.§ A Rendelet 6.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) 18 életévét betöltött tartósan beteg hozzátartóját ápoló, gondozó kérelmezőt, aki tartósan 

beteg személy ápolását, gondozását végzi és akinek az egy főre számított havi családi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő 

esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250, -Ft) 

 

3.§ A Rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép 

 

Újszülött támogatást állapít meg minden újszülött gyermek részére, aki sajópálfalai lakóhellyel 

rendelkezik. A kérelmező a támogatás igényléséhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

lakcímkártyáját csatolja. 

 

4. § A Rendelet 10 § helyébe a következő rendelkezés lép 

 

Első alkalommal jutók támogatása: A fiatal házasok segítése érdekében első lakáshoz jutók 

támogatását állapít meg azon kérelmezők részére, akik lakást vásárolnak Sajópálfalán 50.000, 

-Ft összegben, vagy akik lakást építenek Sajópálfalán 100.000, -Ft értékben. 

 

A támogatás egyéb feltételei: 

1./ A támogatás csak olyan igénylő részére nyújtható, akinek az önkormányzattal szemben 

semminemű tartozása nem áll fenn. 

2./ Lakás építése esetén: a jogerős építési engedély alapján a lakóház alapozási és lábazati 

munkálatainak meglétekor 50.000, -Ft, majd a használati engedély meglétekor a másik 50.000, 

-Ft biztosított az önkormányzat részéről. 

3./ Lakás vásárlás esetén: érvényes adás-vételi szerződéssel rendelkezik és tulajdon jogának 

illetékes földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzését a támogatási összeg felvételét követő 

három hónapon belül tulajdoni lappal igazolja a Sajópálfalai Önkormányzat felé. 

 

4. § A 11.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A képviselő-testület beiskolázási támogatást nyújt az általános iskolában tanuló-, a közép és 

felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulók részére. A 

kérelem benyújtása formanyomtatványon történik, melyet minden év szeptember 20-ig lehet 



leadni. A kérelemhez mellékelni kell az iskola látogatási igazolást, valamint a család jövedelmi 

helyzetére vonatkozó igazolásokat. Az általános- közép, valamint felsőfokú oktatási iskolába 

járó tanulók részére nyújtott támogatás mértékéről a képviselőtestület külön határozattal dönt. 

 

5.§ A 12. § helyébe a következő rendelkezés lép 

 

A polgármester rendkívüli támogatásban részesítheti azt a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyt – elsősorban a SZtv. 45.§. (4) bekezdésében meghatározott esetekben – akinek 

az egy főre eső számított havi családi jövedelme nem haladja meg, az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250, -Ft), egyedül élő esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750, -Ft)  

 

6.§ A Rendelet további része nem változik. 

 

7.§ A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től 

kell alkalmazni. 

 

Fekete Zoltán sk       Molnárné Cseh Mária sk 

polgármester         jegyző 

 

 


