
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 
26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
13/2018. (VI. 28.)  

 
önkormányzati rendelete  

 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról. 

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. 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 –, míg a 2. alcím 
tekintetében a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 41. § (3) bekezdésében, továbbá 6. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 40. § 
(1) és (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

 

1. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 

9/2012. (VII. 17.) önkormányzat rendelet módosítása 
 

1. § Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII. 
17.) önkormányzat rendelet 3. melléklete az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

„124.    1113/1           Lakóház, udvar, gazdasági épület belterületen         2522” 

 
 
2. A helyi családi támogatásról, valamint az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet ezzel összefüggő 
módosításáról rendelkező 14/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
2.    §  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.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „7. §  (1) A helyi családi támogatás biztosítása kizárólag kérelemre történhet, 

melyet a szülők együtt nyújthatnak – az egyik szülő bekövetkezett halála esetén a 

másik szülő, vagy szülők hiányában a törvényes képviselő nyújthat – be a 

Hivatalnál a gyermek születését követő 280 (kétszáznyolcvan) napon belül, s 

benyújtása esetén a Cstr.-ben meghatározottak szerint ott kell előterjeszteni.” 



3. § A Cstr. 19. §-ában a „II. pontja a következő 4) ponttal egészül ki:” szövegrész 
helyébe a „II/A. pontja a következő 6) ponttal egészül ki:” szöveg, míg a „4) A 

helyi családi támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati 

hatáskörök.” szövegrész helyébe a „6) A helyi családi támogatásáról szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati hatáskörök (a helyi 

családi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 3. § szerint).” szöveg lép. 

 
4. § A Cstr. a következő 19/A. §-sal egészül ki: 

„19/A. § (1) A 13/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-ával módosított 

Cstr. 7. § (1) bekezdése szerint – jogvesztés nélkül – a kérelmet azok is 

a) benyújthatják, akik a módosítás előtti Cstr. szabályok szerint a korábban 

irányadó jogvesztő 120 napon belül azt nem tették meg; 

b) ismételten benyújthatják, akik a módosítás előtti Cstr. szabályok szerint 

nem voltak jogosultak a támogatásra. 

(2) A támogatás azonban csak akkor állapítható meg az (1) bekezdés esetében 

is, ha a módosított Cstr.-ben meghatározott feltételek mindenben teljesülnek. ”  
 

 

3. A köztemetőkről és a temetkezési tevékenység helyi szabályairól szóló 
22/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
5. § A köztemetőkről és a temetkezési tevékenység helyi szabályairól szóló 

22/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Temr.) 20. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„20. § (2) Az alábbi temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által 

biztosított szolgáltatások igénybevételéért a szolgáltatók a következő szolgáltatói 

díjat kötelesek az üzemeltető részére – előzetesen – megfizetni: 

a) halotthűtő bérleti díja – a bérleti idő hosszától függetlenül – 2.500,- 

Ft/elhalt + ÁFA; 

b) ravatalozó teljes körű használati díja – alkalmanként – 4.000,- Ft/alkalom 

+ ÁFA.” 

 
6. § A Temr. a következő 24/A. §-sal egészül ki: 

„24/A. § (1) Amennyiben a Temr. 19. §-ában meghatározott más temetési 

helyek esetében a felettük való rendelkezési jogot 

a) a Temr. hatályba lépésekor már lejárt használati idő után 2018. október 

15. napjáig nem váltották, vagy váltják meg újra, vagy 

b) a 2018. június 30. napjáig már lejárt, vagy lejáró használati időt nem 

váltották, vagy váltják meg újra a lejárattól számított 3 (három) éven belül,  

úgy arra legfeljebb – jogvesztő módon – 2021. október 15. napjáig biztosít 

lehetőséget az üzemeltető.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról az üzemeltető 2018. július 31. napjáig 

írásban köteles minden újraváltással érintettet tájékoztatni és egyben felhívni 



a figyelmüket a mulasztásuknak a Temr. 19. §-ában meghatározott 

jogkövetkezményére.” 
 

7. § A Temr. 25. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az üzemeltető a Temr. 15. § (3) bekezdés a) és b) pontjában 

meghatározott kötelezettségének 2018. július 31. napjáig köteles eleget tenni.” 

 
4. A köztisztviselőkre vonatkozó helyi szabályok megállapításáról, valamint 

azzal kapcsolatban egyéb önkormányzati rendeletek módosításáról rendelkező 
20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

8. § A köztisztviselőkre vonatkozó helyi szabályok megállapításáról, valamint 
azzal kapcsolatban egyéb önkormányzati rendeletek módosításáról rendelkező 
20/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően – értelemszerű módon – a 

Nyírmeggyes Község Önkormányzatnál (a továbbiakban: Önkormányzat), 

foglalkoztatási jogviszonyban álló Nyírmeggyes Község Polgármesterére (a 

továbbiakban: Polgármester) is alkalmazni kell:  

a) a 3. §-ban meghatározott egyéb juttatásokat, azzal az eléréssel, hogy 

alkalmazásuk során a 9. § (2) bekezdése esetében a Jegyző helyett az 

Önkormányzat Képviselő-testületét (a továbbiakban: Képviselő-testület) kell érteni, 

míg a 10. § 

aa)  a) pontjánál a Polgármester esetében az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott állandó bizottság dönt a kérelemről; 

ab) b) pontjánál a további szabályokat az aa) alpont szerinti döntéshozó     

állapítja  meg a kérelem elbírálásáról szóló döntésében. 

b) a 11. § (1) bekezdés a) és c) pontjait, valamint (2) bekezdését, azzal az 

eléréssel, hogy a (2) bekezdés szempontjából a további szabályokat – kivéve, ha 

jogszabály másként rendelkezik – a köztisztviselőre irányadó szabályokkal 

azonos módon kell alkalmazni.” 
 
 

5. Záró rendelkezések 
 
 
9. § Ez a rendelet 2018. június 28. napján lép hatályba, azzal, hogy a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti. 
 
10. § A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
 
  Szőkéné Vadon Edit sk.    Lipták József sk. 
      polgármester                  jegyző  



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

 

 

Záradék: 

 

Ezen rendelet 2018. június 28. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2018. június 28. 

 

           Lipták József sk. 

              jegyző 
 
 

 
 



 


