
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 26. 
napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

14/2019. (IX. 27.)  
 

önkormányzati rendelete  
 

a helyi családi támogatásról, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet ezzel összefüggő 

módosításáról rendelkező 14/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 helyi családi támogatásról, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet ezzel összefüggő 
módosításáról rendelkező 14/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Cstr.) 2. § f) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2. § A Cstr. szempontjából…) 

„f) nyírmeggyesi szülő: az, aki a gyermeke születése időpontjában lakóhellyel, vagy 

annak megléte mellett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen 

is lakik, ide nem értve azt az esetet, ha igazolt módon tanulmányi, vagy munkavállalási, 

továbbá más megalapozott (pl.: egészségügyi stb.) célból – időlegesen, annak indokolt 

idejéig – nem tartózkodik életvitelszerűen a településen;” 
 

2. § A Cstr. 11. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § A Cstr. alkalmazása során az abban nem szabályozott eljárási az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) – a 

születési támogatás tekintetében az Szt. 13-16. § és az Ákr. – rendelkezéseit kell 

értelemszerű módon alkalmazni.” 
 
3. § (1) Ez a rendelet 2019. szeptember 27. napján lép hatályba, azzal, hogy a 
hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
  Szőkéné Vadon Edit sk.    Pallai Szabina sk. 
      polgármester                  jegyző  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Záradék: 

 

Ezen rendelet 2019. szeptember 27. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2019. szeptember 27. 

 

                Pallai Szabina sk. 

                        jegyző 
 

 


