
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13. 
napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2/2020. (II. 14.)  
 

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

rendelet (a továbbiakban: Szocr.) 7. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 
(7. § (1) A szociális hatáskör gyakorlója rendkívüli települési támogatásban részesíti az Szt.-ben 

szabályozott célból, valamint bármely – a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet kiváltó – 

valós és alapos indok, vagy igazolt többletkiadás miatt azt a személyt, akinek …..) 

„b) családjában – bármilyen indokból, valamint időtartamra lakhatási célból 

igényelt és megállapítható települési támogatás esetében a háztartásában – az 

egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 230 (kettőszázharminc) %-át, 

egyedülélőnél annak 325 (háromszázhuszonöt) %-át nem haladja meg, valamint” 
 
2. § A Szocr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A rendkívüli települési támogatás általánosnak elismert legalacsonyabb 

összege – ide nem értve az e §-ban megállapított kivételeket – alkalmanként 

5.000,- Ft (ötezer forint).” 
 
3. § A Szocr. 11/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a 

villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a szemétszállítási díj, a tüzelőanyag ára, 

lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletének összege.” 

 

4. § A Szocr.  11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(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 2 (kettő) hónapjában – a július-augusztus 

hónapokban történő kifizetést érintően –szünetel.” 
 
5. § A Szocr. 11/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) Amennyiben a kérelem nem felel meg a 7. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott feltételnek, de a 11/A. § (1a) bekezdés szerinti kiadások 

meghaladják a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem 40%-

át, egyedülélőnél annak 30%-át, a Polgármester rendkívüli esetben 

méltányosságból megállapíthatja az e § szerinti támogatást.” 
 

6. § A Szocr. 11/A. § (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

(11/A. § (5) A kérelmezőnek az e § szerinti támogatás megállapítására irányuló 

kérelméhez csatolni kell a (4) bekezdés) 

„a) a) pontja esetében a 3. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározottat” 

 
7. § Hatályát veszti a Szocr.  
a) 7. § (3) bekezdés b)-d) pontja; 
b) 11/B. § (9)-(13) bekezdése. 
 
8. § Ez a rendelet 2020. február 14. napján lép hatályba, s a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszti. 
 
9. § A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
Szőkéné Vadon Edit sk.                       Pallai Szabina sk. 
polgármester                        jegyző 

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

Záradék: 

 

A rendelet 2020. február 14. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2020. február 14. 

 

         Pallai Szabina sk.  

             jegyző 
 


