
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 29. 
napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

10/2020. (IX. 30.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

az idősek 2020. évi támogatásáról. 
 
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § Nyírmeggyes Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2020. évben – az Idősek 

Világnapja (október 1.) alkalmából az e rendelet szerint jogosult személyek részére, 
életkörülményeik javítása érdekében – egyszeri alkalommal, természetbeni 

ellátásként időskori támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt.  

 
2.      § A támogatás biztosítása szempontjából irányadó fogalmak: 
a) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.)  5. § (2) bekezdése szerinti lakcím; 

b) bejelentett lakcím: az a lakcím, amely az Nytv. szerinti személyi adat- és 
lakcímnyilvántartásban ekként szerepel. 

 
2. Jogosultság 

 

3. § Ezen rendelet szempontjából támogatásra rászorultnak (a továbbiakban: 
jogosult) kell tekinteni azt, aki:  

a) Nyírmeggyes településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és 
b) 2020. december 31. napjáig betölti a 65. életévét. 
 

3. A támogatás forrása, mértéke, formája 
 

4. § A támogatás fedezetéül a Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati 
költségvetése szociális célú, rendkívüli települési támogatásra szolgáló előirányzatát 
jelöli meg.  

 
5.      § A támogatás mértéke jogosultanként 6.000,- Ft (hatezer forint). 

 

6. § A támogatást természetbeni juttatásként – a helyi vállalkozóknál beváltható 
utalvány formájában – kell a jogosultak számára biztosítani. 

 



4. Eljárási rendelkezések 
 

7. § (1) Az 5-6. §-ok szerinti támogatásnak a Nyírmeggyesi Polgármesteri 
Hivatalától történő átvételét e rendelet helyben történő szokásos módon való 
kihirdetése és az Önkormányzat honlapján történő közzététele után – átvételi 
elismervény aláírása ellenében – legkésőbb 2020. október 31. napjáig kell biztosítani 
munkanapokon a Községháza épületében.  
(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott időpontig a támogatást 
– rajta kívülálló igazolt ok miatt – nem tudja átvenni, úgy az Önkormányzat kézbesíti 
számára. 
(3) A támogatás átadására csak akkor kerülhet sor, ha:  
a) az átvevő bemutatta a jogosult érvényes személyazonosító igazolványát, vagy 
a személyazonosságot igazoló más érvényes hatósági igazolványát (útlevelet, vezetői 
engedélyt), továbbá a lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványát, míg ennek 
hiányában a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervényt, vagy a lakcímet is 

tartalmazó érvényes régi típusú személyazonosító igazolványát (a továbbiakban ezek 
együtt: személyi okmányok); 
b) a jogosult személyi azonossága, lakcíme, és életkora – és mindezek alapján a 
támogatásra való jogosultsága – a személyi okmányok bemutatása alapján hitelt 
érdemlően megállapítható; 
c) – meghatalmazott útján történő átvétel esetén – a meghatalmazott személy 
átadta az átadást ténylegesen végző személynek a jogosult által számára adott eredeti 
példányú, szabályszerű meghatalmazást és az alapján megállapítható az átvételre 
való felhatalmazottsága. 
(4) Amennyiben  
a) a személyi okmányok nem tekinthetők érvényesnek, valamint az okirat nem 
szabályszerű, vagy  
b) a személyi okmányok és az okirat alapján sem lehet hitelt érdemlően 
megállapítani a támogatásra, vagy annak átvételére való jogosultságot,  
úgy a támogatás átadására az érvényes személyi okmányok bemutatásáig, valamint 
a szabályszerű okirat átadásáig, továbbá a jogosultság hitelt érdemlő igazolásáig, 
bizonyításáig nem kerülhet sor.  
(5) A jogosultnak a támogatás felhasználására legkésőbb 2020. december 31. napjáig 
van lehetősége. 
 

4. Záró rendelkezések 
 
8. § A rendelet 2020. szeptember 30. napján lép hatályba azzal, hogy 2020. 
november 15. napján hatályát veszti. 
 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                                     Bor Szabina sk. 
polgármester                                                                                  jegyző 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Záradék: 

A rendelet 2020. szeptember 30. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2020. szeptember 30. 



                 Bor Szabina sk. 

              jegyző 


