
NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

Ügyiratszám: SZOC-2345-1/2018. 
Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

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

Előterjesztés 

- a Közgyűléshez -

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes 
feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására 
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POLGÁRMESTERI HIVATALA 

Tisztelt Közgyűlés! 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

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

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
alapján az ellátó rendszer működtetéséről az állam és az önkormányzatok kötelesek gondoskodni, 
hangsúlyozva azonban a családok gyermeknevelési felelősségét is. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó 
egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.) 
szabályozza a gyermekvédelmi ellátó rendszer működését. 

Az Ör. jelenlegi módosítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők bérletjegye 
százalékos mértékének megemelése indokolja. 

A nyíregyházi lakóhellyel rendelkező alap-, vagy középfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére Önkormányzatunk helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújt, melynek mértéke a 
rászorultságtól függően különböző . 

A rendeletben szabályozottaknak megfelelően, a kifizetés 2017. március 31-ig a tanintézet házipénztárából 
történt, melyet az önkormányzat az oktatási intézmény részére az Alapfokú Köznevelési Intézményeket 
Működtető Központ, valamint a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ által 
negyedévente benyújtott összesítő alapján megtérített. 2017. április 01-től a Hivatal Házipénztárából 
történik ezen ellátás kifizetése. A helyi autóbusz közlekedési támogatás utólagos megtérítésének egy havi 
összegére tekintettel, javasoljuk a benyújtás határidejét és ezzel egyidejűleg a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők bérletjegye százalékos mértékének megemelését. 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen! 

Nyíregyháza, 2018. február 09. 

,~ j 
\_ .../ NYÍREGYHÁZA 

Tisztelettel: 

Dr. Krizsai Anita 
osztályvezető 
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1. számú melléklet a SZOC-2345-1/2018. számú előterjesztéshez 

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
alapján a települési önkormányzat feladata az ellátó rendszer kiépítése és működtetése, a területén lakó 
gyermekek ellátásának megszervezése, valamint az ellátások formáiról, azok igénybevételéről, továbbá a 
fizetendő térítési díjról rendelet alkotása. 

2.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A jelenlegi rendelet módosításának kedvező társadalmi hatásai várhatóan Nyíregyháza város területén 
jelentkeznek azzal, hogy a jogosultakhoz eljut a rendeletben szabályozott mértékű támogatás. 

3.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

Az adminisztrációs terheket növelő hatás a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának 
munkatársai számára jelent többletfeladatot. 

4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendeletben meghatározott ellátások, szolgáltatások biztosításához, a személyi és tárgyi feltételek 
adottak a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységén, a Szociális és Köznevelési Osztályon. 

S.) A rendelet környezeti és egészségi következményei 

Nem mérhető hatás. 
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NYÍREGYHÁZA SZOCIÁLIS és KÖZN EVELÉSI OSZTÁLY 
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TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
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2. számú melléklet a SZOC-2345-1/2018. számú előterjesztéshez 

RENDELET-TERVEZET 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

............. / .... ( ..... ) 

önkormányzati rendelet 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes 
feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1.§ 

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes 
feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 2. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője 
által beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 50 %-át, a lejárt bérletjegy átadása ellenében 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala házipénztárából a szülő, és vagy törvényes képviselő 
nyilatkozatában meghatározott személy kezeihez kell kifizetni." 

(2)Az Ör. 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A jogosultság megállapítása iránti kérelmeket folyamatosan, a bérletjegy lejártát követő 3. hónap 
utolsó napjáig az ellátás formájának megfelelő melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével Polgármesteri 
Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Ügyfélszolgálati Centrumában kell benyújtani. 
A kérelemhez mellékletként csatolni kell a lejárt bérletjegye(ke)t, továbbá a diákigazolvány fénymásolatát. 
A határidő jogvesztő." 

(3)Az Ör. 2.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A jogosult szülője, törvényes képviselője, a 2018. január 1. és 2018. február 28. közötti időszakra 
vonatkozó kérelmét, valamint a kapcsolódó mellékleteket, a jogosultság megállapítása iránt legkésőbb 
2018. május 31. napjáig nyújthatja be. A jogosultság megállapítása esetén, a támogatást egy összegben a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárából kell kifizetni." 
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2.§ 

NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

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

Az Ör. S. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

3.§ 

Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti. 

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
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Melléklet a ... ./. .. .. ( ....... )Önkormányzati rendelethez 

KÉ REL E M 
Alulírott kérem, hogy részemre a helyi autóbusz-közlekedési támogatást szíveskedjenek megállapítani! 

A KÉRELMEZŐ ADATAI : 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE: ... „ ........•........•.... „.„ .. „„ ..... „ ............. „„ .. „ •... „ .. „ ..... „ ........ „.„ .... „ .. „ .. . 

LEÁNYKORI NEVE: .... „ .... „ ...................... „ .............. „ .. „ .. „„„„.„„„ .. „ .. „ .... „ ..... . 

ANYJA NEVE: „ ................................... ................................................................ . 

SZÜLETÉSI HELYE: „.„„„ ... „„ ... „ .. „ ............... „ .. „.„„„.„ ... „„. SZÜLETÉSI IDEJE : „„ .. „.„.„„ .. „„„ ... „.„„ .. „„„„ ... „ ... . 

TAJ-SZÁMA: „ ..... „ .. „ .. „.„„„„.„„„„.„.„.„.„ .. „.„„ .... CSALÁDI ÁLLAPOTA: ..... ............. „ ......................... „.„ ............. . 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGA: .„„ ...... „ ........................................ „ ................................. . 

LAKÓHELYE : .„ .......... „ ........................ „ ........................................................... „ ......................................... „„ ... . 

TARTÓZKODÁSI HELYE:„ ................. „ ................... ................................................................. „ ......... „ ................ . 

A táblázatban felsorolt gyermeke(i)mre vonatkozóan igé nylem a bé rlettámogatás megállapítását, melyhez 
mellékletként csatolom a lejárt bérletjegy(ek)et, továbbá diákigazolványuk fénymásolatát. 
--~--------------~----~ 

diákigazolvány gyermek neve J születési hely, idtf taj-száma anyja neve 

~orszáma r--- ___ T _____ I __ -!- _____ _ 
,____ - --+- ------ -- ----+ - -

1 

>--- -+-------
__ L __ 

----------------+----- -- -- -------+-

-----+--

Hozzájáru lok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék. Büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Nyíregyháza, 201.. .... „.„ .... „„.„ ... „ ........... . 

kérelmező aláírása 

TÁJÉKOZTATÓ 
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a helyi autóbusz-közlekedési támogatás igénybevételéhez 

Tisztelt Ügyfelünk! 

A nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, alap-, vagy középfokú tanintézettel tanulói 

jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, illetve a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek igénye szerint helyi járatú autóbusz közlekedési támogatásra jogosult. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője által 
beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 50 %-át, a lejárt bérletjegy átadása ellenében 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala házipénztárából a szülő, és vagy törvényes képviselő 

nyilatkozatában meghatározott személy kezeihez kell kifizetni. 

A halmozottan hátrányos helyzetű jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője által beszerzett 

bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 80 %-át, a lejárt bérletjegy átadása ellenében, Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala házipénztárából a szülő, és vagy törvényes képviselő 

nyilatkozatában meghatározott személy kezeihez kell kifizetni. 

A támogatás pénzben nem váltható meg. 

A jogosultság megállapítása iránti kérelmeket folyamatosan, a bérletjegy érvényességi idejének lejártát 

követő 3. hónap utolsó napjáig kell az ellátás formájának megfelelő melléklet szerinti nyomtatvány 
kitö ltésével a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Ügyfélszolgálati Centrumában kell 
benyújtani. 

A kérelemhez mellékletként csatolni kell a lejárt bérletjegye(ke)t, továbbá a diákigazolvány fénymásolatát. 

A HATÁRIDŐ jogvesztő. 
A kérelem benyújtását követően írásban értesítjük a jogosultság tényéről, valamint a kifizetés helyéről és 
időpontjáról. 

Nyíregyháza, 2018. március 01. Tisztelettel: Dr. Krizsai Anita sk. 
osztályvezető 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztály 

IGAZOLÁS 

Alulírott igazolom, hogy Nyíregyháza, 

.. ... .. „ .. „ „ ... „ .................. ............... „ .... . szám alatti lakos a helyi autóbusz-közlekedési támogatás 

megállapítása iránti kérelmét a mai napon benyújtotta, egyben tájékoztatom, hogy a kérelmének 

elbírálására irányuló eljárást megindítottam. 

Nyíregyháza, 20„ ... „ .......... „ hó ... .... napján P.H. 

ügyi ntéző 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes 
feladatok végrehajtásáról szóló .. „/ .... ( ........ )önkormányzati rendelethez 

Általános indokolás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
alapján az ellátó rendszer működtetéséről az állam és az önkormányzatok kötelesek gondoskodni, 
hangsúlyozva azonban a családok gyermeknevelési felelősségét is. 

A Gyvt. 18. § (2) bekezdése alapján, a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében 
meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli 
támogatást állapíthat meg. 

E rendelet célja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően szabályozza Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén a rendszeres, illetve a nem rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a 
szociálisan rászoruló családokban élő gyermekek a segélyekhez való hozzáférést minél széles körben 
elérhessék. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A rendelet-tervezet megemeli a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családokban a 
bérletjegyek árának megtérítését, ezzel is támogatva a szociálisan rászorult alap, vagy középfokú oktatási 
intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermekeket. Tekintettel a külterületen élők 
városközpontba történő bejutásának gyakoriságára, valamint a szülők foglalkoztatottságára, a munkahelyi 
mobilizáltságuk akadályozva lehet, ezért a lejárt bérletjegyek %-os megtérítésére vonatkozó kérelmek 
leadási határidejét kiszélesítettük. 

2. §-hoz 

A helyi autóbusz-közlekedési támogatáshoz alkalmazott mellékletet tartalmazza. 

3. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 
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