
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKROMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2010. (XI.22.) 
 

R E N D E L E T E 
 

Mátészalka Város Önkormányzata bizottságainak megváltozása folytán 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
(egységes szerkezetben a 14/2013.(VI.03.) és a 18/2013.(VII.01.) önkormányzati 

rendeletekkel) 
 
Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdése alapján 
Mátészalka Város Önkormányzata bizottságainak megváltozása folytán egyes 
önkormányzati rendeleteit az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 8/2006.(III.21.) rendeletének 
10. § (2) bekezdésében a „Humánszolgáltatások Bizottsága” szövegrész helyébe 
az „Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság” szövegrész lép. 
 

2. § 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 
1/2007.(II. 13.) rendelet 5. § (3) bekezdésében, valamint 15. § (2) bekezdésében 
a „Humánszolgáltatások Bizottsága” szövegrész helyébe az „Egészségügyi, 
Szociális és Sport Bizottság” szövegrész lép. 
 

3. § 
 
A szociális igazgatásról és a pénzbeli szociális ellátásokról szóló 11/2006.(IV. 
11.) rendeletének 11. § (3) bekezdésében és a 29. § (2) bekezdésében a 
„Humánszolgáltatások Bizottsága” szövegrész helyébe az „Egészségügyi, 
Szociális és Sport Bizottság” szövegrész lép. 
 

4. § 
 
Az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről szóló 6/2007. (IV. 4.) 
rendelet 7. § (1) bekezdésében a „Humánszolgáltatások Bizottsága” szövegrész 
helyébe az „Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság” szövegrész lép. 
 

5. § 
 
A lakások és helyiségek bérletéről szóló többször módosított 11/2008. (IV. 22.) 
rendelet 6. § (6) és (8) bekezdéseiben, 37. § (2) bekezdésében, 38. § harmadik 
francia bekezdésében, valamint a 39. § címében a „Humánszolgáltatások 
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Bizottsága” szövegrész helyébe az „Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság” 
szövegrész lép. 

16. § 
 

27. § 
 

8. § 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről 
szóló 22/2008. (VII. 1.) rendelet 3. § 5. pontjában, 7. § (1) bekezdésében, a 20. § 
(4) és (5) bekezdéseiben a „Humánszolgáltatások Bizottsága” szövegrész helyébe 
az „Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság” szövegrész lép. 

 
9. § 

 
Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 
17/2000. (IX. 25.) Ök. számú rendelete 4. § i.) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 
8. § (2)-(5) bekezdéseiben a „Humánszolgáltatások Bizottsága” szövegrész 
helyébe az „Oktatási és Közművelődési Bizottság” szövegrész lép. 

 
10. § 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével 
egyidejűleg Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Mátészalka Város Önkormányzata bizottságainak megváltozása folytán egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 3/2007. (II. 6.) rendelete hatályát 
veszti. 

 
 

         Szabó István sk.                                         Dr. Takács Csaba sk. 
                      polgármester                                                    jegyző  
 
 

Egységes szerkezetbe foglalta: 
Dr. Hadi Éva 

önkormányzati és jogi irodavezető 
2013. szeptember 2. 

                                                
1 Hatályon kívül helyezte a 18/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 1. napján 
1000 órától. 
2 Hatályon kívül helyezte a 14/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. június 3. napján 
1000 órától. 


