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Előterjesztés

- a Tisztelt Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén

élő,

a koronavírus járvány

okozta súlyos szociális helyzetbe került lakosok megsegítésére

önkormányzati

Az

előterjesztést

véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

képviselő

Tisztelt Közgyűlés!

A koronavírus járvány Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakosságának életviszonyaiban is
drámai változásokat okozott és okoz. Túl a lelki megrázkódtatásokon és a mindennapi
komforthelyzetből

való kikerülésen, sok egyént, családot lételemében veszélyezteti a járvány,

illetve az azzal együtt járó megélhetési nehézség. A szociálisan hátrányos helyzetbe került
emberek számára törvények és önkormányzati rendeletek által biztosított támogatási formák
jelenlegi rendszere nem vagy csak nehezen és részben tudja kezelni a járvány kiváltotta
szociális nehézségeket. A kormányzat komoly forrásokat von el az önkormányzatoktól (pl.
gépjárműadó,

parkolási bevételek kiesése), továbbá a járvány vélhetően

bekövetkező

második

hullámának további gazdasági hatásaira is fel kell készülnünk.
Az önkormányzatok vannak legközelebb a problémákhoz, mi tudunk leginkább célzottan
segíteni a bajba került embereken. A jól

működő, felelős

önkormányzatok a

lehetőségükhöz

képest és azon is túl próbálnak segíteni, ahogyan a nyíregyházi önkormányzat is

időben

megszervezte az 70 éven felüli lakosok segítését, a rászoruló gyermekek ingyenes élelmezését
a rendes feladatai mellett.
A felsoroltakra tekintettel szükségesnek látjuk, az érvényben

levő

szociális támogatási

rendszer települési támogatási kategóriájába egy -a koronavírus járvány okozta veszélyes
élethelyzetben

lévőket

megcélzott- támogatási kategóriát bevezetni és alkalmazni mindaddig,

míg az érintett lakosság helyzete a járvány

előtti

megvalósításához "a szociális rászorultságtól

szinten nem stabilizálódik. A támogatás
függő

egyes pénzbeli és természetben

nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.20) önkormányzati rendeletet egy további
tétellel - nevezetesen a koronavírus járvány okozta súlyos szociális
megsegítése -

megnevezésű

helyzetű

lakosok

új támogatási formával javasoljuk kiegészíteni, majd azt

alkalmazni.
A szociális törvény 45§ (3): "A
helyzetbe került, valamint

képviselő-testület

időszakosan

a létfenntartás

veszélyeztető

rendkívüli

küzdő

személyek

vagy tartósan létfenntartási gonddal

részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani" A létfenntartást
tényezők

veszélyeztető

nagyon sokfélék lehetnek. E sokféleséget tovább szélesíti az a sajátos helyzet, hogy

az addig biztos egzisztenciával - stabil munkahellyel - rendelkezők nagy száma veszítette el a
legbiztosabb megélhetési forrását egyik napról a másikra. Emiatt olyan emberek is nehéz
helyzetbe kerültek, akik korábban szociális segítségre soha sem szorultak.
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1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a

következőkről

rendelkezik:
1.§ (2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját

költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.
2.§A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért,
felelősségén

valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt

túl - az állam központi

szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapvető célja, hogy a koronavírus
járvány következtében kezelni tudja az olyan élethelyzeteket, amelyek
veszélyeztetik a

kérelmezők

és családjuk

legalapvetőbb

erőteljes

módon

étkezési, egészségügyi és lakhatási

igényeinek kielégítését.
A koronavírus-járvány miatt sokan veszítették és veszíthetik még el az állásukat, és
kerülnek/kerülhetnek emiatt kilátástalan helyzetbe, ha elegendő tartalék hiányában nem tudják
biztosítani

alapvető

díját. Ennek

életszükségleteiket, nem tudják fizetni a számláikat vagy a lakásuk bérleti

megfelelően

az önkormányzat és az állam támogatási formáin túl szükség van

egy olyan támogatási módra, amely rugalmasabb, és a közüzemi díjak, illetve lakbér
kifizetésében nyújt segítséget. Éppen ezért a Nyíregyházán is működő Rászorulók Életének
Segítéséért Közalapítvány keretein belül lehet az

előbb

említett területen hatékonyan

segítséget nyújtani az arra rászoruló lakosságnak.
Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében 4 millió
forintos tervezett

előirányzattal

önként vállalt feladatként szerepel a közalapítvány

támogatása, amelynek emelése indokolttá válhat a költségvetés évközi módosításakor.
Ugyanakkor fontos, hogy Nyíregyháza város lakossága és az itt

működő

gazdasági

társaságok, vállalkozások is támogathassák a közalapítvány működését.
Véleményünk szerint a közalapítványnak szükséges módosítani a

belső

szabályzatát abból a

célból, hogy a jelenlegi rendkívüli igényeket is hathatósabb módon tudja kielégíteni, illetve az
Önkormányzat segítségével a lehető leghamarabb meg kell kötni a jelenleg leszerződötteken
túl, valamennyi Nyíregyháza közigazgatási területén
új

együttműködési

lévő közmű-

és energiaszolgáltatóval az

megállapodásokat. A közalapítvány kuratóriumának létszámát is

indokoltnak tartjuk növelni a hatékonyabb

működésének

nyújtásának érdekében.
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és a szélesebb

körű

támogatások

Véleményünk szerint fontos cél, hogy a támogatás életbe lépése a
történjen meg, illetve még

azelőtt

közműtartozásokat

halmoznának fel.

Kérjük a Tisztelt

Közgyűlést,

leghamarabb

mielőtt

nagyobb összegü

előterjesztést

megtárgyalni és a

segítsünk a rászorulókon,

hogy a fentiek alapján az

lehető

tájékoztató tartalmát és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2020. június 15.
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HATÁROZATTERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

..... .12020 (VI.25.) számú

határozata
a koronavírus járvány okozta súlyos szociális

helyzetű

lakosok megsegítésére

A Közgyűlés

1. Az

előterjesztést

megtárgyalta, a megjelölt célokkal egyetért, felkéri a Szociális és

Köznevelési Osztály

vezetőjét

a Szociális rászorultságtól

függő

egyes pénzbeli és

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.20) önkormányzati
rendelet" módosításának előkészítésére.
2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Rászorulók Életének Segítéséért Közalapítvány (4400
Nyíregyháza,

Kossuth tér

1.)

között létrejött

együttműködési

megállapodás

módosítására, amely az előterjesztés szerinti célok megvalósítását biztosítja.

Nyíregyháza, 2020. június 25.

Erről

értesül:

1./ A Közgyűlés tagjai
2.1 A Címzetes

Főjegyző

és a Polgármesteri Hivatal
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belső

szervezeti egységeinek vezetői

