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Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
november 6. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

19/2018. (XI. 08.)  
 

önkormányzati rendelete 
 

egyes önkormányzati rendeletek 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, 
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény 34. § (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében,  

a 3. alcím tekintetében eljárva a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi 
CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában – a születési támogatás tekintetében 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-
ában – kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 

 

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

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szocr.) 11/A. § (1)-(2) bekezdési helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 
„11/A. §  (1) Ha a kérelem a lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeresen ismétlődő kiadások közül 

a villanyáram,- víz- és gázfogyasztás, csatornahasználat, és szemétszállítás díja (a 

továbbiakban ezek együtt: közüzemi díjak) viselésére vonatkozik, úgy a kérelmező számára 

a szociális hatáskör gyakorlója – a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével – 

rendszeres települési lakhatási támogatást állapíthat meg a kérelem benyújtása hónapjának 

első napjától kezdődően. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra való jogosultság – az e §-ban foglaltak teljesülése 

esetén – legfeljebb  a kérelem benyújtásával érintett naptári év 12 (tizenkettő) hónapjára 

szólóan állapítható meg, azzal, hogy a megállapított támogatás folyósítása a naptári év 3 
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(három) hónapjában – a június-augusztus hónapokban történő kifizetést érintően –

szünetel.”  

(2) A Szocr. 11/A. § (5) bekezdése a következő rendelkezésekkel egészül ki: 
„Amennyiben a támogatás megállapítására vonatkozó következő évi újabb kérelem 

benyújtására az előző évi kérelem elbírálásától számított legfeljebb 2 (kettő) hónapon belül 

kerül sor, úgy a kérelmező az újabb kérelméhez – az ellenkezője bizonyításáig – nem 

kötelezhető az a)-b) pontokban meghatározottak becsatolására, hanem ez esetben az 

elbíráláshoz elegendő egy írásbeli nyilatkozatának benyújtása arról, hogy személyi, családi 

körülményeiben és jövedelmi viszonyaiban változás az előző kérelme benyújtásától nem 

következett be.” 

(3) A Szocr. 11/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(10) A szociális hatáskör gyakorlója a rendszeres települési lakhatási támogatást 

megállapító határozatában – egyebek mellett – köteles rendelkezni, majd – ha megállapodás 

kötése szükséges – az alapján a kérelmezővel írásban megkötendő megállapodásának 

rendelkezést kell tartalmaznia:  

a) a biztosításra kerülő támogatás összegéről, felhasználási céljáról; 

b) a támogatás folyósításának e rendelet szerinti szüneteléséről és annak időszakáról; 

c) teljes, vagy részbeni kamatmentes kölcsönként történő biztosítási formájáról, annak 

feltételeiről;  

d) a visszatérítendő rész esetében annak összegéről, a visszafizetés határidejéről és 

feltételeiről; 

e) a visszafizetés határidőben történő teljesítésének elmaradása esetére vonatkozó – a 

(6) bekezdés c) és (7) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (3) bekezdés szerinti – 

jogkövetkezményekről.” 

 
2.     § A Szocr. 11/B. § (7) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„Az e § szerinti támogatás legfeljebb 12 (tizenkettő) havi, egymást követő kifizetési alkalomra 

szólóan állapítható meg a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően.” 

 
 

2. A közterületek használatának helyi szabályairól, valamint az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet ezzel 

összefüggő hatáskör átruházási rendelkezéseinek módosításáról szóló 
24/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

3.    § A közterületek használatának helyi szabályairól, valamint az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet ezzel 
összefüggő hatáskör átruházási rendelkezéseinek módosításáról rendelkező 
24/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3.  § (3) bekezdés felvezető mondata 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, úgy közterület-használati 

hozzájárulást kell beszerezni:” 

 

 

3. A helyi családi támogatásról, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet ezzel összefüggő 
módosításáról szóló 14/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 
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4.   § A helyi családi támogatásról, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet ezzel összefüggő 
módosításáról szóló 14/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés 
felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. § Nyírmeggyes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) – az e 

rendeletben (a továbbiakban: Cstr.) meghatározott jogosultság fennállása esetén alanyi 

jogon, egyszeri alkalommal, a Cstr. által meghatározottak szerint – az érintettek szociális 

biztonságának megteremtése és megőrzése céljából” 

 
 

4. Záró rendelkezések 
 
 
5.   § (1) A rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 1. 
napján lép hatályba, s 2019. március 31. napján hatályát veszti. 
(2) A rendelet 2-4. § rendelkezései 2018. november 8. napján lépnek hatályba. 
 
 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                       Lipták József sk.  
polgármester                                                             jegyző 
 

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

 
Záradék: 
 
A rendelet 2018. november 8. napján kihirdetésre került. 
 
Nyírmeggyes, 2018. november 8. 
 
 
           Lipták József sk.  
              jegyző 
 

 


