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Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 
14. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
2/2019. (II. 15.)  

 
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 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, 
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében, 
a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 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.) 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(3a) A szociális hatáskör gyakorlója a Szoc. tv.-ben és a Szocr.-ben 

meghatározottak teljesítése érdekében jogosult a természetes személyt 

személyazonosságának – érvényes személyazonosító okmányai bemutatásával 

történő – igazolására felhívni, ha a kérelmében azt hiányosan, vagy nem 

megfelelően tüntette fel, továbbá, ha a körülmények arra utalnak, hogy 

jogosulatlanul kíván igénybe venni szociális ellátást.” 

(2) Hatályát veszti a Szocr. 3. § (3) bekezdés a)-c) pontja. 
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2. 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 

2.   § (1) A helyi családi támogatásról, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet ezzel összefüggő 
módosításáról szóló 14/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Cstr.) 
7. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) a gyermek szülei, vagy a törvényes képviselő tekintetében az adóazonosító 

jelet;” 
(2) A Cstr. 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

„(5a) A 3. §-ban meghatározott hatáskörgyakorló a Cstr.-ben meghatározottak 

teljesítése érdekében jogosult a természetes személyt személyazonosságának – 

érvényes személyazonosító okmányai bemutatásával történő – igazolására 

felhívni, ha a kérelmében azt hiányosan, vagy nem megfelelően tüntette fel, 

továbbá, ha a körülmények arra utalnak, hogy jogosulatlanul kívánja igénybe 

venni a helyi családi támogatást.” 
 
 

3. Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a község 
igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 
Terveinek megállapításáról szóló 3/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 

3. § Hatályát veszti Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a község igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 
Terveinek megállapításáról szóló 3/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (10) 
bekezdése. 

 
 
4. A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
6/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
4. § (1) A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. 
(V. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Paer.) 2-3. alcímei és az alájuk tarozó 

2-5. §-ok helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

„2. A partnerek tájékoztatásának szabályai 

2. § A partnerek tájékoztatását, valamint számukra a véleményezés 

lehetőségét (a továbbiakban ezek együtt: partnerek tájékoztatása) mind a Korm. r. 

szerinti előzetes tájékoztató, mind a munkaközi tájékoztató szakasz keretében a 

Korm. r. 29/A. §-ában meghatározott szabályok szerint kell biztosítani, az ott 

megállapítottakhoz képest szigorúbb követelményt Nyírmeggyes Község 

Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) nem állapít meg. 
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3. § Amennyiben a 2. § szerint a partnerek tájékoztatására előírásként  

a) lakossági fórum tartása szerepel, úgy annak összehívására és 

megtartására – a Korm. r. eltérő szabályait figyelembe véve – az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet rendelkezéseit kell értelemszerű módon irányadónak tekinteni; 

b) az önkormányzat honlapján való közzététel szerepel, úgy azt az 

Önkormányzat által működtetett, http://www.nyírmeggyes.hu elérhetőségű 

honlapon (a továbbiakban: önkormányzati honlap) közzétett hirdetmény útján kell 

biztosítani; 

c) közterületi hirdetőfelületen való közzététel szerepel, úgy azt – legalább – 

a Községháza épülete (4722 Nyírmeggyes, Petőfi Sándor utca 6. szám) előtti 

közterületen lévő hirdetőfelületen közzétett hirdetmény útján kell biztosítani. 

 

4.    §  A 3. § szerint közzétett hirdetménynek (a továbbiakban: hirdetmény) – a 

Korm. r.-ben meghatározottakon túl – minden esetben tartalmaznia kell a 

partnerek észrevételeinek, javaslatainak (a továbbiakban ezek együtt: észrevételek) 

benyújtására nyitva álló konkrét határidőt, valamint azt az 5. § szerinti 

postacímet, elektronikus levélcímet, ahová a partnerek az észrevételeiket 

megküldhetik. 

3. Az észrevételek megadása 

 

5. § A partnerek lakossági fórum tartása esetén szóban, vagy a lakossági 

fórumot követően a Korm. r.-ben meghatározott határidőig írásban, míg 

hirdetmény esetén a hirdetményben meghatározott határidőig írásban 

tehetnek észrevételeket az alábbi módon: 

a) papír alapon történő megküldéssel, az Önkormányzat Polgármesterének 

(a továbbiakban: Polgármester) címezve, az Önkormányzat székhelyére (4722 

Nyírmeggyes, Petőfi Sándor utca 6. szám), 

b) elektronikus levélben, a hirdetményben meghatározott, vagy a lakossági 

fórumon szóban megadott és az önkormányzati honlapon is közzétett e-mail 

címre (ph.meggyes@gmail.com) történő megküldéssel.” 

 
(2) Hatályát veszti a Paer. 9. § (1) és (2) bekezdése. 
 
 

5. Záró rendelkezések 
 
5.   § A rendelet 2019. február 15. napján lép hatályba, s az azt követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                      Lipták József sk. 
polgármester                                                             jegyző 
 

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

http://www.nyírmeggyes.hu/
mailto:ph.meggyes@gmail.com
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Záradék: 
 
A rendelet 2019. február 15. napján kihirdetésre került. 
 
Nyírmeggyes, 2019. február 15. 
 
 
 
           Lipták József sk. 
              jegyző 
 

 


