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NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. 

október 20-án megtartott rendes ülésének 

 

TÁRGYSOROZATA 

JEGYZŐKÖNYVE 

HATÁROZATA: 73. 

RENDELETE: 25-27. 

Száma: 505-15/2015. 

 

  TÁRGYSOROZAT 

 

 
1.)  Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 

 
2.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére.  
 
 
3.)  Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára. 
 

 

 
Nyírmeggyes, 2015. október 28. 

 

  Szőkéné Vadon Edit 

  polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Községházában 
2015. október 20-án 16,00 órakor kezdődött rendes ülésén. 
 
Jelen vannak:  Szőkéné Vadon Edit polgármester 
       Szondi Csaba alpolgármester 
       Dr. Gergely Miklós képviselő  
       Jakab Melinda képviselő 
       Rácz Ferenc képviselő 
       Erdődi Istvánné képviselő 
                          Balogh Sándorné képviselő 
 
Meghívottként: Lipták József jegyző  
       Kecskés Györgyné tisztviselő 
                          Czine Éva tisztviselő  

A Polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megnyitotta a Képviselő-testület 
rendkívüli ülését. Megállapította, hogy az ülés 6 fővel határozatképes.  

Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.  

Ezt követően a Polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 6 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjének 
elfogadásáról a következő döntést hozta: 

 
NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
73/2015. (X. 20.) 

 
önkormányzati határozata 

 
a Képviselő-testület 2015. október 20-ai rendes ülése napirendjének 

elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület: 
 
a 2015. október 20-ai rendes ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:  
 

1) Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 

2) Előterjesztés önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére.  
 

3) Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára. 
 
A határozatot kapják: 

1) Polgármester (helyben) 
2) Jegyző (helyben) 
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---------------------------  
 

(Balogh Sándorné képviselő megérkezett az ülésre!) 
 
1. tsp. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 

  
Előadó: Polgármester  
 
A Polgármester előadta, hogy az előterjesztést két bizottság tárgyalta. Felkérte a 
bizottságok elnökeit a vélemények ismertetésére. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Jakab Melinda (Szociális, Oktatási, Egészségügyi- és Sportbizottság Elnöke): 
Előadta, hogy a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 4 igen szavazattal a „B” 
változat szerint javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.  
 
Javasolta, hogy a rendelet 2015. október 22. napjával lépjen hatályba. 
 

Balogh Sándorné (Pénzügyi Bizottság Elnöke): Előadta, hogy a Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, s a ’”B” változat szerint javasolják elfogadásra a 
Képviselő-testület felé a rendelet-tervezetet.  

A Képviselő-testület tagjai részéről kérdés-észrevétel nem hangzott el. 

Ezt követően a Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, s a 
szavazás után megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő döntést hozta: 

 
NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
25/2015. (X. 21.) 

 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 
 

 
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében, továbbá 
10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) 
bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdéseiben, 
valamint 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 



 

 

4 

 

1. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szocr.) 11/B. § (1) bekezdés helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) Ha a kérelem a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota 

megőrzéséhez, vagy helyreállításához kapcsolódó, az Szt. 49. § (2) bekezdése 

szerint értendő gyógyító ellátása rendszeresen ismétlődő – nem csak a 

társadalombiztosítási támogatásba befogadott, hanem valamennyi –

kiadásainak viselésére vonatkozik, úgy – az e §-ban foglaltak teljesülése esetén 

– a kérelmező számára a szociális hatáskör gyakorlója vissza nem térítendő 

pénzbeli rendszeres települési gyógyszertámogatást állapíthat meg. 
(2) A Szocr. 11/B. § (3) bekezdés c) és d) pontjai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

[A kérelmezőnek az e § szerinti támogatás megállapítására irányuló kérelméhez csatolni kell 
a (2) bekezdés]  
„c) c) pontja esetében a kérelmező közgyógyellátásra való jogosultsága hiányát 

bizonyító 

ca) a közgyógyellátási kérelmet elbíráló szerv 1 (egy) – ha csak az alanyi 

jogosultság elbírálásáról rendelkezett, úgy 2 (kettő) – évnél nem 

régebben kelt jogerős elutasító határozatát; vagy  

    cb) a ca) pontban meghatározott határozat hiányában a kérelmező teljes 

felelőssége és a jogkövetkezmények tudatában – közgyógyellátási 

jogcímenként (alanyi és normatív) – tett nyilatkozatát; 

d)  d) pontjában foglaltak elbírálásához  

       da) a 3. § h) pontjában meghatározottakat,  

     db) az Szt. és a Vhr. 10. melléklete szerinti háziorvosi igazolást, kivéve, ha a 

jogosultságot 18 hónapnál nem régebben kiadott, Szt. szerinti 

szakhatósági állásfoglalás alapján is meg lehet állapítani; 

     dc) a db) alpont szerinti szakhatósági állásfoglalást, az ott meghatározott 

esetben; 

     de) az Szt. szerinti gyógyító ellátás körébe tartozó bármely tevékenységgel 

értékesítőként jogszerűen foglalkozó (a továbbiakban ezek együtt: 
gyógyszerész) által a háziorvosi igazoláson szereplő termékekről 

(gyógyszer, eszköz stb.) kiadott, s hitelesnek elfogadható 

költségjegyzéket.” 
(3) A Szocr. 11/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(4) A háziorvosi igazolást az e § szerinti támogatás megállapítására irányuló 

kérelem elbírálásakor úgy kell tekinteni, hogy: 

a) a „háziorvosi igazolás kiadására közgyógyellátásra való jogosultság 
megállapítása céljából kerül sor” tartalmú rendelkezése helyett a 

„háziorvosi igazolás kiadására a rendszeres települési 

gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása céljából került sor” 

tartalom értendő; 
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b) a II. része tekintetében az (1) bekezdésben foglaltak szerint tüntethetők 

fel a gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok.  
(4) A Szocr. 11/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(5) Ha a háziorvosi igazolásban feltüntetett gyógyító ellátás iránti szükségletet, 

vagy annak igazolt költségét (árát) a szociális hatáskör gyakorlója nem tartja 

megalapozottnak, úgy annak egyeztetése érdekében  

a) a szükséglet tekintetében megkeresi az igazolást kiállító háziorvost,  

b) a költség tekintetében az azt igazoló gyógyszerészt,  
és csak az egyeztetést követően dönt a kérelemről. Az egyeztetést követően is 

fennálló eltérés esetén a szociális hatáskör gyakorlója – az Szt. és a Vhr. 

közgyógyellátásra vonatkozó, valamint a más jogszabályok irányadónak 

tekintendő, vagy analóg szabályai értelemszerű alkalmazásával – dönt a 

szükséglet megalapozottságáról, valamint a gyógyító ellátás elismerhető 

költségéről.” 
(5) A Szocr. 11/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(8) Az (1) bekezdés szerinti támogatás havonkénti összege a kérelmező e 

rendelet szerint megállapított és igazolt rendszeres havi gyógyító ellátása 

költségének 50 %-a, legfeljebb azonban havonta a rendkívüli települési 

támogatás legalacsonyabb általános (8. § (1) bekezdés szerinti) összegének 150 

%-a, azzal, hogy a támogatás havi összegét – a kerekítés szabályai szerint – 

100,- Ft-ra (száz forintra) kerekítve kell megállapítani. 
(6) A Szocr. 11/B. § a következő (9)-(13) bekezdésekkel egészül ki: 

„(9) A kérelmezőnek a több hónapra biztosított gyógyszertámogatás cél szerinti 

felhasználásáról – utólag, minden hónap utolsó napjáig (a továbbiakban: 

elszámolási határnap) – a gyógyító ellátása számláinak, vagy azok hiteles 

másolatának benyújtásával a támogatás folyósítását végző Polgármesteri 

Hivatal felé el kell számolnia.  

(10) Ha a kérelmező az elszámolási határnapot követő hónap utolsó napjáig (a 

továbbiakban: véghatárnap) egyáltalán nem tesz eleget elszámolási 

kötelezettségének, vagy a véghatárnapig az elszámolása nem éri el a (11) 

bekezdés szerinti mértéket, úgy rendszeres települési gyógyszertámogatásra 

való további jogosultságát – és a támogatás e jogcímen való folyósítását – az 

elszámolási határnapot követő hónap első napjától kezdődően meg kell 

szüntetni. 

(11) A következő havi gyógyszertámogatás – a véghatárnapig terjedő időn 

belül – nem folyósítható mindaddig, amíg az elszámolás legalább a biztosított 

havi támogatás 75 %-át el nem érő mértékig meg nem valósul.  

(12) Ha a benyújtott elszámolások közül legalább 2 (kettő) nem tartalmazza 

teljes egészében a biztosított támogatás cél szerinti felhasználását – feltéve, 

hogy azt utólag sem tette teljessé a kérelmező –, úgy az utolsó havi folyósításra 

nem kerülhet sor, s a kérelmező rendszeres települési gyógyszertámogatásra 
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való jogosultságát a számára meghatározott támogatási időszak utolsó 

hónapjának első napjától kezdődően meg kell szüntetni. 

(13) A hatáskör gyakorlója rendszeres települési gyógyszertámogatást 

megállapító határozatának rendelkeznie kell a (9)-(12) bekezdésben 

megállapított szabályokról.” 
 

2. §  Ez a rendelet 2015. október 22. napján lép hatályba, azzal, hogy a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti. 
 
3. § A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő – határozattal még el nem 
bírált – rendszeres települési gyógyszertámogatási ügyekben is alkalmazni kell. 
 

---------------------------------------------------- 
 
 
2. tsp. Előterjesztés önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére.  
 
Előadó: Jegyző  
 
A Jegyző előadta, hogy még biztosan lesznek olyan rendeletek, melyeket hatályon 
kívül kell majd helyezni, amit már korábban meg kellett volna tenni. 
Van olyan rendelet (például a vízdíj), amit már nem is lehet az Önkormányzatnak 
szabályozni. 
 
Jakab Melinda (képviselő): Kérdezte, hogy a díszpolgári címre vonatkozó 
rendeletekről szeretné tudni, hogy azokat miért kell hatályon kívül helyezni. 
 
A Jegyző a kérdésre elmondta, hogy a módosító rendelet kerül hatályon kívül 
helyezésre, az alaprendelet megmarad, mely a feltételeket, előnyöket ugyanúgy 
tartalmazza.  
 
Ezt követően a Polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, s a 
szavazás után megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő döntést hozta: 

 
 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

26/2015. (X. 21.)  
 

önkormányzati rendelete  
 

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében felhatalmazás alapján, Magyarország 
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Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  

 
1. § Hatályát veszti ezen rendelet mellékletében felsorolt valamennyi jogszabály.   
 
2. § Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti. 
 

--------------------------------------------------- 
 

Melléklet az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 26/2015. 

(X. 21.) önkormányzati rendelethez. 

Hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek 

1991. év 

- az 1990. évi költségvetési terv teljesítésének elfogadásáról szóló 2/1991. (III. 29.) 
önkormányzati rendelet; 

- Nyírmeggyes község földgázellátásának és szilárdburkolatú útépítésének 
elhatározásáról szóló 7/1991. (VII. 26.) önkormányzati rendelet; 
 

1992. év 

- a Községi Tanács által hozott rendeletek felülvizsgálatáról, egyes rendeletek hatályon 
kívül helyezéséről szóló 1/1992. (IV. 04.) önkormányzati rendelet; 
 

1996. év 

- a települési rendtartásra vonatkozó 7/1995. (VI. 16.) Kt. sz. rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2/1996. (III. 18.) önkormányzati rendelet;    
 

1997. év 

- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló 8/1997 (XII. 15.) Kt. sz. rendelet módosításáról rendelkező 13/1997. (XII. 28.) 
önkormányzati rendelet;   
 

1998. év 

- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló 13/1997 (XII. 28.) Kt. sz. rendelettel módosított 8/1997 (XII. 15.) Kt. sz. rendelet 
módosításáról rendelkező 4/1998. (II. 23.) önkormányzati rendelet;   

- a gyermekek védelmének, a gyámügyi igazgatásnak helyi szabályozásáról szóló 
6/1998. (IV. 16.) önkormányzati rendelet; 

- a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/1998. (IX. 30.) önkormányzati rendelet; 
- az 1998. évi költségvetés módosításáról szóló 12/1998. (XII. 17.) önkormányzati 

rendelet;  
1999. év 
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- a gyermekek védelmének, a gyámügyi igazgatásnak helyi szabályozásáról szóló 
rendelet kiegészítéséről rendelkező 7/1999. (XII. 1.) önkormányzati rendelet;   
 

2000. év 

- a mezőőri járulék megállapításáról szóló 9/1998. (VIII. 24.) Kt. sz. rendelet hatályon kívül 
helyezéséről rendelkező 10/2000. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet;   

 

2001. év 

- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról rendelkező 2/2001. (I. 18.) önkormányzati rendelet;  
  

2002. év 

- az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 1/2002. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet, valamint az azt módosító 10/2002. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet;  

- a 3/2001. (II. 16.) Kt. sz. Nyírmeggyes Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 
rendelet módosításáról rendelkező 2/2002. (IV. 18.) önkormányzati rendelet; 

- a 2001. évi önkormányzati gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról rendelkező 
3/2002. (IV. 18.) önkormányzati rendelet; 
 

2003. év 

- az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2003. (II. 17.) önkormányzati 
rendelet, valamint az azt módosító  
- 7/2003. (IX. 12.)    
- 11/2003. (XII. 30.) önkormányzati rendeletek;   

- az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2002. (III. 12.) Kt. sz. rendelet módosításáról 
rendelkező 2/2003. (III. 12.) önkormányzati rendelet;  

- az Önkormányzat 2002. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2003. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelet; 

- a gépjárműadó mértékének megállapításáról szóló 12/2002. (XII. 16.) Kt. sz. rendelet 
hatályon kívül helyezéséről rendelkező 9/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet; 

- az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 10/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet;   
 

2004. év 

- a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2004. (II. 
18.) önkormányzati rendelet;     

- az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 3/2004. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet, valamint az azt módosító  

- 10/2004. (VIII. 17.)     
- 14/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendeletek;   

- az Önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról szóló 4/2004. (IV. 21.) önkormányzati 
rendelet;     

- az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 13/2004. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet;     
 

2005. év 
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- a közterületek tisztántartásáról és települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról rendelkező 1/2005. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet;      

- az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 16.) rendelet, valamint az 
azt módosító 7/2005. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet;    

- Nyírmeggyes község közigazgatási terültére vonatkozó hulladékgazdálkodási tervről 
szóló 4/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendelet;    
 

2006. év 

- az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II. 16.) rendelet 
módosításáról rendelkező 1/2006. (I. 25.), valamint 3/2006. (III. 23.) önkormányzati 
rendeletek;    

- Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító          
- 10/2006. (VII. 31.)                                    
- 12/2006. (XII. 31.) önkormányzati rendeletek;  

- a Luxusadó lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről szóló 7/2006. (III. 23.) 
önkormányzati rendelet; 

- az Önkormányzat 2005. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 8/2006. (IV. 19.) 
önkormányzati rendelet; 
 

2007. év 

- Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító          
- 11/2007. (VII. 30.)  
- 14/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendeletek;       

- az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 16.) rendeletének 
módosításáról rendelkező 3/2007. (II. 12.) önkormányzati rendelet; 

- az Önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 4/2007. (IV. 19.) 
önkormányzati rendelet; 

- a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. 
(IV. 19.) önkormányzati rendelet;            

- a közterületek tisztántartásáról és települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról rendelkező 6/2007. (IV. 19.) 
önkormányzati rendelet;      

- a mezei őrszolgálatról szóló 7/2007. (VI. 14.) önkormányzati rendelet;   
- a helyi szervezetek támogatásáról szóló 8/2007. (VI. 14.) önkormányzati rendelet;  
- az ivóvíz díjának módosításáról szóló 10/2007. (VI. 14.) önkormányzati rendelet;       
- a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/1993. (X. 15) Kt. 

rendelet módosításáról rendelkező 12/2007. (VII. 30.) önkormányzati rendelet;       
 

2008. év 

- a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. (II. 
11.), valamint az azt módosító 5/2008. (IV. 07.) önkormányzati rendeletek;         

- Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 11.) 
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 

-     7/2008. (IV. 21.)  
- 10/2008. (IX. 05.)    
- 15/2008. (XII. 01.) önkormányzati rendeletek;                                                                                                                                  
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- az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 12.) rendelet 
módosításáról rendelkező 4/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet;   

- az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 6/2008. (IV. 21.) 
önkormányzati rendelet;  

- a 2008. évi vízdíjak megállapításáról szóló 8/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet;   
- a közterületek tisztántartásáról és települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról rendelkező 12/2008. (IX. 15.) 
önkormányzati rendelet;      

- a Nyírmeggyes Község fenntartásában működő Nyírmeggyes-Tiborszállás Közös 
Fenntartású ÁMK alapfokú művészetoktatás után megállapított térítési díjról és 
fizetésének szabályairól szóló 13/2008. (IX.15.) önkormányzati rendelet;   

- a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2004. (II. 
18.) számú rendelet módosításáról rendelkező 16/2008. (XII. 01.) önkormányzati 
rendelet; 
 

2009. év 

- a 3/2008. (II. 11.) számú költségvetési rendelet 10. számú mellékletének módosításáról 
szóló 1/2009. (II. 16.) önkormányzati rendelet; 

- a Nyírmeggyes-Tiborszállás Közös Fenntartású ÁMK létszámcsökkentéséről szóló 
döntés meghozataláról rendelkező 2/2009. (II. 16.) önkormányzati rendelet; 

- Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 
- 7/2009. (IV. 24.)      
- 10/2009. (VII. 31.) 
- 13/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendeletek;     

- a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet módosításáról rendelkező 4/2009. 
(III. 26.) önkormányzati rendelet; 

- Nyírmeggyes Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 
11.) számú rendelet módosításáról rendelkező 5/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet;   

- az Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 6/2009. (IV. 24.) 
önkormányzati rendelet; 

- a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2005. (XI. 
01.) rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező 11/2009. (X. 01.) önkormányzati 
rendelet; 
 

2010. év 

- a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2009. 
(IV. 24.) számú rendelet módosításáról rendelkező 1/2010. (I. 29.), valamint 11/2010. (X. 
14.) önkormányzati rendeletek;                      

-      Nyírmeggyes Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 

- 6/2010. (IV. 26.)                                        
- 9/2010. (VIII. 17.) 
- 10/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendeletek; 

- Nyírmeggyes Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 
16.) számú rendelet módosításáról rendelkező 4/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendelet; 

- az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 5/2010. (IV. 26.) 
önkormányzati rendelet; 

- a 2010. évi vízdíjak megállapításáról szóló 7/2010. (VI. 17.) önkormányzati rendelet; 
 

2011. év 
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- az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 15.) számú rendelet 
módosításáról rendelkező 2/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelet;  

- a közterületek tisztántartásáról és települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról rendelkező 11/2011. (VIII. 26.) 
önkormányzati rendelet;                                                   
 

2013. év 

- a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 1/2013. (I. 28.) önkormányzati 
rendelet; 

- a közterületek tisztántartásáról és települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról rendelkező 3/2013. (II. 14.) és 5/2013. 
(IV. 30.) önkormányzati rendeletek;      
 

2014. év 

- a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/1993. (X. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 6/2014. (VII. 04.) önkormányzati 
rendelet; 
 

2015. év 

- az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról rendelkező 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet; 

- az egyes térítési díjak megállapításáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról rendelkező 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet; 

- a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról rendelkező 12/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. 
 

------------------------------------------------ 

 

3. tsp. Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára. 

 
Előadó: Polgármester  
 
A Polgármester ismertette a Pénzügyi Bizottság véleményét, mert a bizottsági ülésen 
a Pénzügyi Bizottság Elnöke nem volt jelen. Előadta, hogy a Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, mely szerint változatlan formában a helyi iparűzési adó 
1%, az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén napi 5.000 Ft legyen, míg a 
kommunális adó 3.000 Ft helyett 4.000 Ft legyen. A rendelet 2016. január 
01.napjával lépjen hatályba.  
 
Dr. Gergely Miklós (képviselő): Előadta, hogy ha mód és lehetőség van rá, akkor 
háziorvosként szeretné a mentességet kérni az iparűzési adó alól.  
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A Jegyző elmondta, hogy ilyen rendelkezés a jelenleg hatályos önkormányzati 
rendeletben nem szerepel, egységes mindenki számára, 1%. Új mentességet – mivel 
nem volt benne a korábbi rendeletben –, nem lehet bevezetni, megállapítani. 
 
A Polgármester előadta, hogy új mentességet, illetve kedvezményt adni nem lehet, s 
egy évben csak egyszer lehet változtatni az adózási módon. A szennyvíznél is 
nagyon sok a kintlévőség, amit adók módjára kellesz majd behajtatni, ezért a 
lakosságot nem akarják tovább terhelni. 
December 31-el Nyírmeggyes kiesik a hátrányos helyzetű települések közül. Már 
most sokan máshová jelentkeznek (pl. a fiatal gazda pályázat kapcsán), mert a 
kisebb településeknél több kedvezményben részesülnek.  
 
A Képviselő-testület tagjai részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kecskés Györgyné (köztisztviselő): Előadta, hogy a 2015. évben 4, 5 millió Ft 
kintlévőség van, ez a talajterhelési díj, a kommunális adó, az iparűzési adó, valamint 
a gépjárműadó összessége. 
 
Szondi Csaba (alpolgármester): Ha van olyan, aki nem fizet adót, azokon kellene azt 
behajtani és főként a kintlévőségre „rámenni”. 
 
A Polgármester előadta, hogy nagyon nehéz a behajtás, főleg úgy, hogy sok cég 
felszámolás, illetőleg végrehajtási eljárás alatt van. 
 
Ezt követően a Polgármester egyenként szavazásra bocsátotta az egyes adónemek 
mértékére vonatkozó javaslatokat, és a tervezet 8. § alternatíváit, majd a rendelet 
egészét, melynek eredményeként megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (az adómérték tekintetében a 
rendelet 4. § szerinti esetben 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül, míg az 5. § (1) bekezdése esetében 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 tartózkodás mellett) a következő döntést hozta: 
 
 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

27/2015. (X. 21.) 

önkormányzati rendelete 

a helyi adókról. 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. §-ában, 39/C. § (1) bekezdésében, 42. § (7) 
bekezdésében, valamint 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:  

1. Általános rendelkezések 
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1. § (1) Nyírmeggyes Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete az Önkormányzat illetékességi területén – határozatlan időre – a 

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szabályai szerint 

a) a magánszemély kommunális adóját, és 

b) a helyi iparűzési adót (a továbbiakban ezek együtt: helyi adók) 
vezeti be. 

(2) Az (1) bekezdés szempontjából – a helyi adók tekintetében – e rendelet szerinti 
adóbevezetésnek minősül a 9. §-ban hatályon kívül helyezett önkormányzati 
rendeletekkel a helyi adókat érintően bevezetett adókötelezettség is.  

2. § Ha a Htv. szerinti adóalany ezen rendelet alapján a helyi adók közül – 

ugyanazon adótárgy esetében – az 1. § (1) bekezdésében meghatározott mindkét 

adónemben adófizetésre kötelezetté válna, úgy csak a helyi iparűzési adó 
megfizetésére köteles, feltéve, hogy annak fizetendő éves összege eléri a 4. §-ban 
meghatározott összeget. Amennyiben a megfizetendő helyi iparűzési adó éves 
összege nem éri el a 4. § alapján meghatározott összeget, úgy az adóalany az adott 
adóévben a magánszemély kommunális adójának megfizetésére köteles. 
  
3. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), és az ezek 

végrehajtására kiadott, továbbá más jogszabályoknak a helyi adókat érintő hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) A rendeletben használt fogalmak – különösen a mentességre vonatkozó 
szabályok – tekintetében elsődlegesen a Htv. „Értelmező rendelkezések” címet 
viselő VII. fejezetében megállapított fogalmakat kell irányadónak tekinteni, míg annak 
hiányában az (1) bekezdésben meghatározott jogszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 

2. Magánszemély kommunális adója 

 

4.   § A magánszemély kommunális adója évi mértéke – a Htv. 26. §-ában 
meghatározottak figyelembe vételével – 3.000,- Ft (háromezer forint). 

 

3. Helyi iparűzési adó 
 

5.    § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 
– a Htv. 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak figyelembe vételével – az 
adóalap 1%-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke – a 
Htv. 40. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével – naptári 
naponként 5.000,- Ft (ötezer forint). 

4. Mentesség 

6. § (1) A Htv.-ben meghatározottakon túl mentes a kommunális adó fizetésének 
kötelezettsége alól az a Htv. 11. § szerinti adótárgy: 



 

 

14 

 

a) amely nem lakás, feltéve, hogy az érintett nem lakás céljára szolgáló épület, 
épületrész nem minősül:  

aa) kereskedelmi egységnek, vagy  

ab) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló törvény szerinti – az aa) alponton kívüli más gazdasági célra 

használt – szolgáltatási, valamint termelő tevékenység célját szolgáló adótárgynak 

(pl.: irodának, rendelőnek, vagy műhelynek, üzemnek stb.), vagy  

ac) az aa)-ab) alpontokban meghatározott üzletszerű gazdasági tevékenységeket 

elsődlegesen és közvetlenül szolgáló raktározási, tárolási célra használt 

adótárgynak (pl.: raktárnak, garázsnak stb.); 

b) amelyet az adóalany a Htv. 13. § h) pontja szerint, az ott meghatározott 
mezőgazdasági célra használja;  
c) amelyet életveszélyessé nyilvánítottak; 
d) amely külterületen helyezkedik el. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl mentes a kommunális adó 

fizetésének kötelezettsége alól:  

a) az építési tilalom alatt álló telek, az elrendelt építési tilalom időtartama alatt; 
b) a külterületen fennálló lakásbérleti jog. 
(3) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott mentességi okok fennállásától 

függetlenül az egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett belterületi földterületen lévő 

több – a Htv. 11. § szerinti – adótárgy esetében is mentes a kommunális adó 

fizetésének kötelezettsége alól a második és a további építmény.  

5. Záró rendelkezések 

7. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
 

8. § A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően keletkezett – az Art. 
14. § (1) bekezdésben meghatározott – adókötelezettség elemeire terjed ki, míg a 
rendelet hatályba lépését megelőzően indult adóügyekben, valamint keletkezett 
adókötelezettségekre a 9. § szerinti, az adott ügyre vonatkozó önkormányzati 
rendeleteket kell alkalmazni. 
 
9. § Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
a) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/1997. (XII. 15.), és az azt 

módosító 
b) 14/1997. (XII. 28.), és 
c) 14/2003. (XII. 30.) önkormányzati rendelet, valamint 
d) a helyi iparűzési adóról szóló 8/1993. (XII. 30.) önkormányzati rendelet, és az azt 

módosító 
e) 9/1995. (XI. 3.), 
f) 7/1997. (XI. 3.), 
g) 7/1998. (VII. 1.),  
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h) 5/1999. (XII. 1.),  
i) 13/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelet, továbbá 
j) a d)-i) pont alatti rendeleteket egységes szerkezetbe foglaló és módosító 9/2001. 

(VI. 17.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító   
k) 8/2002. (IV. 18.), 
l) 13/2002. (XII. 16.), 
m) 13/2003. (XII. 30.), 
n) 8/2010. (VI. 17.) önkormányzati rendelet. 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Napirend után: 

Erdődi Istvánné (képviselő): A szennyvízhálózat LTP-jével kapcsolatosan az iránt 
érdeklődött, hogy a lakosság kap-e vissza pénzt. 

A Polgármester a kérdésre előadta, hogy október-novemberben jár le az LTP. Van 
olyan ember nagyon sok, aki egyáltalán nem, vagy csak részben fizette az LTP-t, így 
visszatérítés nem fogja megilletni. A vízi-közmű társulás kifizeti a hitelt, és az 
Önkormányzatok visszakapják azt a pénz, amit a nyitáskor betettek. A Társulás 
vállalt egy olyan kötelezettséget, hogy a Zemplénkő-nek 54.000.000 Ft-ot pótmunka 
címén megfizet. A pályázat 2013-ban lezárult. A Társulás tárgyalásokat folytatott a 
Zemplénkő-vel, és szerencsére a követelést lecsökkentette 12.000.000 Ft-ra. Ha 
minden ki lesz fizetve, akkor a fennmaradó pénz a két Önkormányzat között kerül 
felosztásra. Ezt követően majd az Önkormányzat eldönti, hogy ad-e vissza pénzt a 
lakosságnak, ami attól függ, hogy mennyi pénz marad, mert nagyon sok mindent kell 
kifizetni (pl. ügyvédi díjat, társulás megszüntetését, stb.)  

A Polgármester előadta továbbá, hogy:  

- november 27-én közmeghallgatást kellene tartani  

- pályázati ellenőrzés lesz november első hetében. A Hivatal pályázatát 
ellenőrzik, utána november közepén pedig az iskola pályázatát.  

- 216 m3 tűzifát nyert az Önkormányzat.  

- megjött a miniszteri döntés a tornateremmel kapcsolatosan, 7. 847.655 Ft 
előleget kamattal növelten kell visszafizetni.  Ezt a döntést megküldik a MÁK-nak is. 
A jövő évi költségvetést ez nagyon meg fogja nehezíteni. Nem tudni még, hogy a 
novemberben a rendkívüli támogatás iránti pályázatba nem lehet-e beletenni. 
Tavasszal nem adtak a pályázat keretében csak a jogerős bírósági határozatra 
rendkívüli támogatást.  

- 11.5 millió Ft-ot kell a MAKOR KFT-nek fizetni, valamint a villanyszerelő 
munkadíja is fennáll még tartozásként.  

- fizetési felszólítást kaptak a Szatmári Egyesített Szociális Intézménytől is.   
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- az un. konyhapályázatról egyenlőre nincs döntés. 

- nincs műszakis kolléga. 

- szeptemberben a NAV volt foglalni, mert állítólag a Rákóczi 17. alá több cég is 
be van jegyezve. Több felszólítás érkezett a Kft-hez. A héten pedig a rendőrség 
foglalt le nagyon sok iratot.  

- a volt polgármesternek van egy olyan polgármesteri bélyegzője, ami nem lett 
átadva, és még a mai napig használhatja. Ezzel kapcsolatosan megkeresték, hogy 
adja át a bélyegzőt. Többek között a MAKOR-os vállalkozási szerződésen is ezt a 
bélyegzőt használta.   

Erdődi Istvánné (képviselő): A Dózsa György utcán „fekvőrendőr” kihelyezésére 
lenne szükség, mert nagyon életveszélyes a közlekedés. A főtéri buszmegállóhoz 
fedett kerékpár tárolót kellene csináltatni.  

A Polgármester előadta, hogy a József Attila utcán elhelyezett „fekvőrendőr”-ről 
lekopott a festék és nincs figyelmeztető tábla elhelyezve.  

Jakab Melinda (képviselő): A főtéri, Nyírbátor felé közlekedő buszmegálló 
létrehozása ügyében mindenképpen szükséges lenne az Egyházat megkeresni, 
valamint a Kossuth utcán lévő buszmegálló megjavítása is szükségszerű lenne, hisz 
lassan már összeomlik. 

A Jegyző bejelentette, hogy a Dózsa György utcai ingatlanokra érkezett egy kérelem, 
3 telket szeretnének megvásárolni. Felértékelést kell rajta végezni, ezen túl 
jelzáloggal van terhelve, melynek törléséhez 112.000 Ft-ot be kell fizetni.  

_________________ 

 
A Polgármester megköszönte a résztvevők együttműködését, majd a Képviselő-

testület nyilvános ülését 18,00 órakor bezárta. 

 

km. az 1. oldalon 

 

 

Szőkéné Vadon Edit      Lipták József 
     polgármester            jegyző 
 


