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Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Alaptörvényének XIX. Cikk (1) és (2) bekezdése alapján Magyarország arra törekszik, hogy
minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság
és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben
meghatározott támogatásra jogosult. Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más
rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban : Szt.), valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), az
ezekhez kapcsolódó Kormány rendeletek és egyéb kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák az állam és az
önkormányzat által biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások
formáit, s az ellátásokra való jogosultság feltételeit.
A Kúria Köf.5.030/2019/3 . számú határozatának indokolásában rámutatott arra, hogy amennyiben az adott
önkormányzat szociális rászorultságtól függetlenül kíván támogatást nyújtani, abban az esetben az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkothat rendeletet a
nyújtandó támogatás tekintetében.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fentiekben hivatkozott feladatainak ellátását, és az egyes
ellátások és támogatások formáit a szociális rászorultságtól

függő

egyes pénzbeli és természetben nyújtott

szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: a Rendelet)
foglaltak szerint szabályozta. A rendelet a szociális rászorultságtól

függő

támogatási formák mellett

tartalmazta továbbá az Önkormányzat által univerzális jelleggel nyújtott egyes támogatási formákat is
(tanszertámogatás, karácsonyi támogatás), így annak érdekében, hogy az Önkormányzat gyakorlata
megfeleljen a Kúria által képviselt álláspontnak, megalkotásra elfogadásra került a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata által nyújtott egyes természetbeni ellátási formákról szóló 5/2021. (11.19)
Önkormányzati rendelet. (a továbbiakban: Ör.)
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya
szakmai konzultáció keretein belül megkeresést intézett a Polgármesteri Hivatalhoz, amelyben figyelemmel a Kúria Köf. 5014/2019/3. számú határozatában foglaltakra - a Rendelettel kapcsolatos, főként
jogtechnikai jellegű pontosítások- mint például magasabb rendű jogszabályban szabályozott rendelkezések
Rendeletben történő megismétlésének szükségtelensége, jogszabályszerkesztés-technikai, a jogszabály
struktúráját érintő változtatások megtétele céljából élt megkereséssel, határidőt szabva a Rendeletnek az
abban foglaltaknak megfelelő módosítására, amely módosításról, illetve ezzel kapcsolatos azonos
szabályozási tartalommal rendelkező új rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés a jelen előterjesztéssel
egyidejűleg került megküldésre a Tisztelt Közgyűlés elé megtárgyalás céljából.
A felhívás kapcsán folytatott egyeztetések során a Kormányhivatallal kialakult közös álláspont szerint, a
módosításra

kerülő

Rendeletben

támogatással kapcsolatban

célszerű

szabályozott,

különös

méltánylást

lenne a szociális rászorultságtól

érdemlő

függő

rendeletben való, Alaptörvényben foglalt, eredeti jogalkotói hatáskörben

ellátási formáktól való külön

történő

szabályozása.
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Álláspontunk szerint a fentiekben nevesített támogatási formát, valamint az Ör.-ben foglalt, szociális
rászorultságtól függetlenül, természetbeni támogatásként nyújtott ellátási formákat az egységes szinten és
szerkezetben való szabályozás miatt célszerű közös rendeletben szabályozni, azonban révén, hogy az
előzőekben nevesített támogatási formát az Önkormányzat pénzbeli ellátásként nyújtja, szükségessé vált az

erre irányuló, szociális rászorultságtól - jövedelmi és vagyoni viszonyoktól - független, univerzális jellegű
pénzbeli- és természetbeni támogatásokról szóló rendelet megalkotása, eredeti jogalkotói hatáskörben.
Magyarország

Kormánya a 27 /2021. (1.29.) Kormányrendeletével az élet- és vagyonbiztonságot
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek
elhárítása, és a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. február 8.
napjával kezdődően Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

veszélyeztető

Ennek megfelelően - figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46 . § (4) bekezdésére-, veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolhatja . Ennek
keretében azonban nem foglalhat állást az önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
A Kormány a

katasztrófavédelemről

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307 /2021. (Vl.5.) Korm. rendelet 1. §
értelmében a Kat 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi,
megyei

közgyűlés,

illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

Mindezen indokokra való tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést, és az abban foglalt
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2021 . 06.16.
Tisztelettel:

*

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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1. számú melléklet a SZOC/1616-3/2021. számú előterjesztéshez
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1.

A jogszabály megalkotásának szükségessége

A rendelet megalkotása összhangban van a Kúria Köf.5.030/2019/3. számú határozatának indokolásában
foglaltakkal állásponttal, amely értelmében amennyiben az Önkormányzat szociális rászorultságtól
függetlenül kíván támogatást nyújtani bizonyos csoportoknak, arra nézve az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva van lehetősége rendeletet alkotni. A rendelet
megalkotása összhangban továbbá a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály megkeresése folytán kialakított egységes szakmai állásponttal, illetve az
ezzel kapcsolatos jogtechnikai jellegű, az Önkormányzat által nyújtott egyes szociális jellegű támogatási
formák szabályozásával kapcsolatos jogszabály-szerkesztési, strukturális módosításokkal. Indokolttá vált
tehát a jelenleg is nyújtott szociális rászorultságtól - jövedelmi és vagyoni viszonyoktól - független
támogatási formáknak új, az eddigiekben alkalmazott, és az egyes szociális rászorultságtól függővé tett
támogatási formáktól szóló rendelettől külön rendeletben való szabályozása.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági, és költségvetési hatásai érdemben nem mérhetők,
ugyanis a rendeletben foglalt, és az Önkormányzat által nyújtott egyes szociális rászorultságtól - jövedelmi
és vagyoni viszonyoktól - független támogatási formák az eddigiekben is szabályozva voltak.
Ill. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet megalkotása az adminisztratív terheket érdemben nem befolyásolja.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
V. Kö rn yezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem

mérhetők.
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2. számú melléklet a SZOC/1616-3/2021. előterjesztéshez
RENDELET-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

.„„„„ .. „./

(„ ..... ) '

önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által az egyes szociális rászorultságtól függetlenül
nyújtott pénzbeli, - és természetbeni ellátási formákról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.
Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1.§ Jelen rendelet célja, hogy meghatározza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtható

egyes szociális rászorultságtól - jövedelmi és vagyoni viszonyoktól - független, univerzális pénzbeli, - és
természetbeni ellátási formák szabályait, a támogatásra jogosultság feltételeit, mértékét, valamint
igénybevételük rendjét és garanciáit.
II.
Fejezet
Az egyes szociális rászorultságtól független természetbeni ellátási formák
2.

Karácsonyi támogatás

2.§ (1) Az Önkormányzat minden évben a költségvetésében elkülönített forrás terhére karácsonyi
támogatást nyújthat az arra jogosult személyeknek.
(2) Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) Nyíregyházán bejelentett lakóhellyel rendelkezik
b) öregségi teljes- vagy résznyugdíjra vagy

időskorúak

járadékára vagy korbetöltöttként szolgálati

járandóságra, vagy korbetöltöttként rokkantsági ellátásra saját jogcímen jogosult, vagy a reá irányadó
nyugdíjkorhatárt betöltött személy kizárólag hozzátartozói nyugellátásra jogosult, és
~ IA -
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c) ezen jogcímen részére az ellátás folyósításra kerül.
(3) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, 3.000.- Ft összegben, természetbeni ellátásként, külön
kérelem benyújtása nélkül állapítható meg.

3. Tanszertámogatás
3.§ (1) Az Önkormányzat a beiskolázás költségeinek csökkentése érdekében természetbeni támogatás
formában minden év szeptemberében tanszertámogatást nyújt a nyíregyházi székhelyű általános iskolába
beiratkozott, állandó nyíregyházi lakhellyel rendelkező alsó tagozatos általános iskolai tanulók (1-4.
évfolyam) részére . A tanszertámogatás mértéke 2.000.- Ft/ fő.
(2) A tanszertámogatás külön kérelem benyújtása nélkül állapítható meg.

111. Fejezet
Az egyes szociális rászorultságtól független pénzbeli ellátási formák

4.

Különös méltánylást

érdemlő

élethelyzetbe került személyek részére nyújtott támogatás

4. § (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, különös méltánylást érdemlő rendkívüli
élethelyzethez vezető körülmények megszüntetése érdekében rendkívüli támogatást nyújthat.
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában létfenntartást veszélyeztető, különös méltánylást érdemlő rendkívüli
élethelyzetnek minősül különösen, a(z)
a) 1 éven belül legalább 2 hozzátartozó eltemettetéséről való gondoskodás, abban az esetben, ha a
jogosult az Önkormányzattól temetési segélyben egyébként nem részesül. A nyújtható támogatás
ebben az esetben az igazolt temetési költségek 15%-a.
b) külföldön elhunyt közeli hozzátartozó hazaszállításának költségeinek megtérítése. A nyújtható
támogatás ez esetben 150.000.- Ft.
c) elemi csapás folytán a kérelmező lakhatás céljára szolgáló ingatlanában bekövetkezett kár. A nyújtható
támogatás ez esetben 150.000.- Ft.
d) elemi csapás folytán a kérelmező létfenntartását szolgáló ingó dolgában bekövetkezett kár. A
nyújtható támogatás ez esetben 50.000.- Ft., azzal, hogy több ingó dologban bekövetkezett kár esetén
a támogatás összege 150.000.- Ft.
e) rendőrségi jegyzőkönyvvel igazolt, a jogosultnak bűncselekménnyel okozott kár. A nyújtható
támogatás mértéke ez esetben 20.000.- Ft.
f) társadalombiztosítás által nem támogatott gyógykezelés költségei. A nyújtható támogatás mértéke ez
esetben 100.000.- Ft.
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(3) A különös méltánylást érdemlő, rendkívüli támogatás megállapításához minden esetben csatolni kell
valamennyi olyan okiratot, amely igazolja a (2) bekezdésben szabályozott élethelyzet fennállását.
(4) Amennyiben a jelen szakasz (2) bekezdés e) és d) pontjában foglalt életkörülmény fennállásának
igazolása okirattal nem lehetséges, a kérelem elbírálásakor a környezettanulmány során megállapítottakat
kell irányadónak tekinteni.
(S) A különös méltánylást érdemlő, rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a jelen
rendelet 1. mellékletét képező kérelem kitöltésével, vagy elektronikus úton, Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani.

S. Fejezet
Záró rendelkezések

5. § Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendelet 4. §-ban foglalt támogatás megállapításának

jogkörét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházza át.

6. §Ez a rendelet a kihirdetését

követő

napon lép hatályba.

7. § Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott egyes természetbeni

ellátási formákról szóló 5/2021. (11.19) Önkormányzati rendelet.
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l. melléklet a.„/2021. {Vl.24.) számú önkormányzati rendelethez:
KÉRELEM
KÜLÖNÖS MÉLTÁNYLÁST ÉRDEMLŐ RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
megállapítására

A KÉRELMEZŐ ADATAI
Személyi adatok:

1. A

kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve : .......................................................... „ .......................................... „.„.„ ..... „ ........... „ ..... „ ......... „ ............. .
Születési neve: ................................ „.„ ............ „„ ............. „ ...... „„ ... „ ...... „„.„ ..................... „ ........................... .
Anyja neve: ............................. „ ........... „ ..................................... „„ ..... „.„.„.„ ...................................... „ ... „ .... „
Születés helye, ideje: ...................... „ ..... „ ........................................ „ ... „„.„.„„ ... „ ........... „.„ ............. „„.„ ....... .
... „.. „.„ ... „......
irányítószám
............... „ ......................... „ .......... „ ....... „ ....... „ ........ „..........
település
............................. „ ....... „ .... utca/út/tér ..... „ .. „.„ házszám „ ... „.„ .. épület/lépcsőház ...... emelet ....... ajtó
Tartózkodási hely: ... „„ ...... „ ... irányítószám .. „ ................ „ .. „„„.„.„„.„„ .. „.„„. település „ ... „„ .. „„.„„„.„„„„„ .. utca/út/tér
'
"h'az .„„ ..... eme 1e t .. „....... „.aJ't'o
'
' ..... „„. epu
' ·· 1e t/I epcso
„„„„„ .. „ hazszam
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell
feltüntetni)
Állampolgársága: ... „.... „.„ .......... „.„.„„ ......... .
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
[ ] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
[ ] EU kék kártyával rendelkező, vagy
[ ] bevándorolt/letelepedett, vagy
[ ] menekült/oltalmazott/hontalan.
Taj-száma: ............ „.„ ... „„„ ...... „.. „„„„.„ ..
Telefonszáma (nem kötelező megadni) „.„„„„„ .... „„„.„.„„ .. „....... „
Lakóhely:

2. A kérelmező családi állapota

lll egyedülálló
lll házastársával/ élettársáva l él együtt
3. A HÁZASTÁRS/ÉLETTÁRS ADATAI
Neve: .„ ................... „„„ ............ „ ...... „ ..... „ ..... „ ....... „„„ ........... „ ..... „ ........................ „ ..... „ .... „ ................. .
Születési neve : .................... „ ...... „ ...................... „ ................ „ ............... „.„ ... „„.„„„ ....... „. „ ..... „.„ .......... .
Anyja neve : „ .......... „ ...... „ ........ „ ........................................ „. „ ........ „ .......... „ ..... „. „ ........... „ ......... „ ..... „ ... .
Születés helye, ideje: ... „ ... „ ........ „„„ ......... „ ...... „ .............. „.„ ... „„.„ ..... „.„.„„ ... „ .. „ .„ ....... „„„ ...... „ ..... „ ..
... „.. „... „.„„„..
irányítószám
................... „„„.„„„.„.„„.„„„.„ ........... „.„„ ... „ ........ „...........
település
.... „ ... .... ... „ .. „ ... „„.„ ..„ ... „„. utca/út/tér ..... „„„.„ házszám „ .... „„„ épület/lépcsőház „„ .. emelet ....... ajtó
Tartózkodási hely: „„.„ .. „.„.„. irányítószám „„„.„ .. „ ................. „ ... „„ .............. település ............................... „ .. utca/út/tér
............ „ házszám .„„„„. épület/lépcsőház „.„ ... „ emelet .. „..... „„.ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell
feltüntetni)
Lakóhely:

Taj-száma: .... „„„„.„„„„„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .... „.„ .. „... „.„ ..
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYIREGYHÁZA KOSSUTH TÉR 1 PF.: 83.
TELEl'ON: +36 42 S24· 585: FAX: +36 42 52 4 586
E-MAIL: 'llYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA:

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT ÉLŐ- OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL

RENDELKEZŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK (LÁSD A KÖVETKEZŐ OLDALT), AZAZ: A CSALÁD TAGJAINAK ADATAI:
SZÜLETÉSI IDŐ,

NÉV, LEÁNYKORI NÉV

OKONSÁG MEGJELÖLÉS

ANYJA NEVE

CSALÁDI ÁLLAPOTA

TAJ-SZÁM

1

1

t --

--

=±~1

-l-~

-1---

L_
NYILATKOZATOK
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ

Alulírott: ...... „ ..... „ ........ „ ............ „„ ................................. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a
kérelmemben meghatározott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatokat
teszem.
Kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó)
- hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában
rögzítsék és azokat a rendkívüli települési támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más - az ügyben
hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek, illetve természetbeni segélyezés esetén a megállapító határozatban
megjelölt kereskedelmi szervezet tudomására hozzák, kezeljék. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a
varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.
Nyíregyháza, 20„„ . év „„„ ...................... hó .............. napján
1.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 41. 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

a kérelmező aláírása
A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY HATÁROZATI JAVASLATA:

A kérelemben foglalt összes körülmény alapján kérelem elfogadását/elutasítását javaslom.
A rendkívüli települési támogatás javasolt összege:
A rendkívüli települési támogatás formája:

............................. Ft

PÉNZBELI

Nyíregyháza, 20 ............... hó ...... napján.
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NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83.
;ELEl'ON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: l\IYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

2.

számú melléklet a.. ./2021. („. „. „) számú önkormányzati rendelethez:

Indokolás a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által az egyes szociális rászorul tságtól
függetlenül nyújtott pénzbeli, - és természetbeni ellátási formákról szóló .„./2021. ( .... „.) számú
rendelethez

1.

Általános indokolás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa nyújtott egyes ellátások és támogatások formáit a
szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.
(11.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: a Rendelet) foglaltak szerint szabályozta. A rendelet a
szociális rászorultságtól függő támogatási formák mellett tartalmazta továbbá az Önkormányzat által
univerzális jelleggel nyújtott egyes támogatási formákat is (tanszertámogatás, karácsonyi támogatás), így
annak érdekében, hogy az Önkormányzat gyakorlata megfeleljen a Kúria által képviselt Köf.5.030/2019/3.
számú határozatának indokolásában foglalt álláspontnak, megalkotásra elfogadásra került a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott egyes természetbeni ellátási formákról szóló 5/2021.
(11.19) Önkormányzati rendelet A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztálya szakmai konzultáció keretein belül megkeresést intézett a Polgármesteri
Hivatalhoz, amelyben - figyelemmel a Kúria Köf. 5014/2019/3. számú határozatában foglaltakra - a
Rendelettel kapcsolatos,

főként

jogtechnikai

jellegű

pontosítások -

jogszabályban szabályozott rendelkezések Rendeletben

történő

jogszabályszerkesztés-technikai, a jogszabály struktúráját

érintő

mint például magasabb

rendű

megismétlésének szükségtelensége,
változtatások megtétele céljából élt

felhívással, határidőt szabva a Rendeletnek a felhívásban foglaltaknak megfelelő módosítására.

A felhívás kapcsán folytatott egyeztetések során a Kormányhivatallal kialakult közös álláspont szerint, a
módosításra kerülő Rendeletben lévő, különös méltánylást érdemlő rendkívüli települési támogatással
kapcsolatosan célszerű lenne azoknak a szociális rászorultságtól függő ellátási formáktól való külön
rendeletben való, Alaptörvényben foglalt, eredeti jogalkotói hatáskörben szabályozása.

II. Részletes indokolás
1. §

A rendelet céljával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

2. § - 3. §
Az egyes természetbeni támogatásokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.
4.§
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
EGYEi JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR

i,

PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Az egyes pénzbeli támogatásokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

5.§-7.§
Hatásköri szabályokkal, hatálybalépéssel és hatályvesztéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.
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