JEGYZŐKÖNYV

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottságának 2019. február 25-én tartott nyílt üléséről.
Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Rákóczi Ildikó: Elsőként a meghívóban kiküldött napirendi pontokra tennék javaslatot. Kérem, hogy
aki elfogadja a napirendi pontot, annak sorrendjével egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a
napirendi pontokat.
1.) Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015.(11.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretném megkérdezni az előterjesztőket, hogy kívánnak -e szóbeli kiegészítést
tenni a kiküldött anyaghoz?
Tóthné Csatlós Ildikó: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nem kívánunk, valójában egy kis
összefoglalóként elmondom, hogy nyomon követjük a jövedelem változásokat, a minimálbér és a
garantált bérminimum változásait és a segélyezésben hányan részesülnek. Megpróbáljuk, hogy aki
rászorult az jusson hozzá a támogatásokhoz. Tehát egy jövedelemhatár emelést javaslunk a
rendeletben, illetve egyes támogatásoknál magának a támogatás összegének az emelését, illetve a
kiegészítését javasoljuk. Például a karácsonyi támogatás esetében vagy a felsőfokú tanulmányokat
folytatóknál, valamint technikai módosításokat hajtottunk végre.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. A Bizottság tagjaitól kérdezem, hogy van- kérdés az
Nem látom, hogy kérdés lenne, vélemény, megjegyzés? Nem látok. Valóban tényleg
az anyagban jól benne volt és örömmel olvastam, hogy a tanulmányok folytatásához növekszik a
támogatás. Kérem, aki a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a rendelettervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 8/2019. {11.25.) számú határozatát.
előterjesztéshez?

2.) Előterjesztés népkonyha szolgáltatásra vonatkozó hozzájárulással kapcsolatos döntés
meghozatalára
Dr. Rákóczi Ildikó: Szintén az Osztály az előterjesztő. Szeretném megkérdezni, hogy van-e kiegészítés?
Tóthné Csatlós Ildikó: Nincs, köszönjük szépen. Leírtuk a lényeget. Nem javasoljuk a népkonyhai ellátás
további engedélyezését. Akkor mégis annyi kiegészítést, hogy ez év január elsejétől kell a jogszabály
szerint az önkormányzat hozzájárulását kérni a szociális szolgáltatóknak ennek az egy szolgáltatásnak
az esetében, tehát semmilyen más ellátásban nem kell. Mi megnéztük a nyilvántartás szerint, hogy
hány szolgáltató van, szolgáltatástervezési koncepcióban sem jelentettük meg, hogy fejlesztenénk az
étkeztetés szolgáltatást ezért javasoljuk ezt az elutasítást vagy nem megadást a szolgáltatáshoz.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen a kiegészítést. A Bizottság tagjaitól kérdezem, hogy van e kérdés
az előterjesztéshez? Nem látom, hogy kérdés lenne. Vélemény, megjegyzés. Nem látok. Szavaztatnék.
Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. A
Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozat-tervezetben

foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 'J/ZOl'J, (ll.Z5.) számú határozatát,

3.) Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek
támogatásainak pénzügyi elszámolására

2018.

évre

biztosított

pályázati

Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Doka Diána: Nincs, köszönöm.
Dr. Rákóczi Ildikó: A Bizottság tagjaitól kérdezem, hogy kívánnak-e kérdést intézni az előterjesztéshez?
Én azt gondolom, hogy tényleg egy jó kis vaskos anyagot olvashattunk. Szeretném megkérdezni, hogy
vélemény, megjegyzés van-e? Ha nincs, akkor szavazzunk. Nekünk az ötös, hatos pontról kell szavazni
a mi Bizottságunknak. Kérem, hogy aki a határozat-tervezet 5. és 6. pontjában foglaltakkal egyetért
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta a határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 10/2019.
(11.25.) számú határozatát.
4.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(111.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Rákóczi Ildikó: Itt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről van szó. Szeretném
köszönteni az előterjesztéshez Zákány Zoltánt. Szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli
kiegészítés?
Zákány Zoltán: Köszönöm, nincs.
Dr. Rákóczi Ildikó: A Bizottság tagjaitól kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztőhöz? Vélemény,
megjegyzés? Egyértelmű volt az előterjesztésben leírtak. Kérdezem, hogy most nekünk kétszer kell
szavazni vagy egyben?
Dr. Juhász Szabolcs: Egyben.
Dr. Rákóczi Ildikó: Kérem, aki a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a rendelettervezetben foglaltakat és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra, és a Bizottság erről meghozta a
11/2019. (11.25.) számú határozatát.
5.) Előterjesztés a 2019. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok véleményezésére
Dr. Rákóczi Ildikó: A Bizottság tagjai most a bizottsági ülés előtti kiosztással megkapták. Szeretném
megkérdezni az előterjesztőket, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez?
Korpai Tibor: Tisztelt Bizottság, annyiban szeretném kiegészíteni, hogy a megjegyzés rovatban ez egy
kicsit félrevezető, de a korábban kapott pályázati támogatásokat jelenti, ami a korábbi Ifjúsági alaphoz
köthető. Ez tavaly került be a rendeletbe, 2018-ban először lett kiírva és most másodjára lehet pályázni
erre az 1.250 ezer Ft összértékű alapra.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. A Bizottság tagjaitól kérdezem, hogy van-e kérdés az
előterjesztéshez?

Dr. Újhelyi János: Szeretném megkérdezni, hogy a javasolt támogatási összegek, javaslatok, hogy

születtek meg, mert szeretnék módosítani vagy javaslatot tenni egy-két tételre nyilván az adott
pénzkeret, meg esetleg a feladat nagysága és súlya, jelentősége határozta meg. Vagy az
kapott összeg nagysága határozta meg, hogy milyen javaslattal élt valaki vagy valakik?
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előző

évben

Korpai Tibor:

Osztályvezető

Asszony feladatkörébe tartozott ennek az összeállítása és ő egyeztetett.

Dr. Újhelyi János: Biztos, hogy megfontolt, csak nézem ezeket és például nagyon szimpatikus nekem a
4. a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, ugye tavaly kapott 80 ezer Ft-ot, meg kértek 130 e Ft-ot, nem
olyan sok, most, hogy miért 50-et, az ember azt gondolná, hogy megérdemelnének 80 ezer Ft-ot. Annál
is inkább, mert ugyan szívem közepe a sport és itt van az Extrém BMX egy tekintélyes 200 ezer Ft-os
támogatással úgy, hogy tavaly 115 e Ft-ot kapott, ha valahonnan el lehetne venni én inkább a
mozgáskorlátozottaknak adnám. De ez az én véleményem és egyúttal ez a javaslatom is.
Korpai Tibor: A keretösszeg ezzel kimerült, az 1.250 ezer Ft.
Dr. Újhelyi János: Nyilván ez egy zárt kassza, persze.
Dr. Rákóczi Ildikó: Valóban egy kis kiegészítést szeretnék tenni. Az Osztály kompetenciájába tartozik
ennek a beérkezett pályázati anyagnak az elbírálása, és valóban azok, akik szociális hátrányos helyzetű
célcsoportot céloztak meg stb., ezek mind-mind egy pozitív elbírálás és a kiírásnak is megfelelő is sokat
számított és így születtek meg ezek az összegek egy valóban egy alapos, átgondolt koncepció mentén.
További kérdés, vélemény, megjegyzés. Annyi, hogy az összegek, ha esetleg szemet szúrt, hogy a
javasolt támogatásnál valakinek nem volt, megvizsgálásra került, hogy más Alapból kaptak pénzt,
támogatást a program céljainak megvalósítására. Én azt gondolom, hogy valóban egy korrekt elbírálás
volt. Van-e még megjegyzés? Ha nem, akkor szavaztatnék, kérem, hogy aki a határozat-tervezetben
foglaltakkal egyetért, elfogadásra javasolja kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. A Bizottság 7
jelen levő tagja 7 igen szavazattal elfogadta a határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről
meghozta a 12/2019. (11.25.) számú határozatát.
6.) Előterjesztés a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójának elfogadására
Dr. Rákóczi Ildikó: Meghívott vendégként köszöntjük Dombóvári Gábort, mint egyesületi elnököt,
gyakori vendége a Bizottságunknak. Szeretném megkérdezni - bár a kezünkben tartjuk a szakmai
beszámolót - kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dombóvári Gábor: Nincs kiegészítésem.
Dr. Rákóczi Ildikó: A Bizottság tagjaitól szeretném kérdezni, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez?
Megjegyzés, vélemény? Nincs, köszönöm. Én, amikor olvastam a beszámolót ez a sok mozaikszó engem
hirtelen át kellett tanulmányoznom, hogy NSZF, mennyi új mozaikszóval találkoztam. Ha nincs kérdés,
akkor szavaztatnék. Kérem, hogy aki a szakmai beszámolót elfogadja - tehát a határozat-tervezetet
elfogadja, amelyben a szakmai beszámolót fogadjuk el, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Bizottság jelenlevő 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozat-tervezetben
foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 13/2019. (11.25.) számú határozatát .
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
8/2019. (II. 25.) számú
határozata
a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
3/2015.(11.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a szociális rászorultságtól függő egyes
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(11.20.) önkormányzati rendelet
módosításával egyetért és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Nyíregyháza, 2019. február 25.

~.~iÓ~I~
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1.
2.
3.

címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA

9/2019. {II. 25.) számú
határozata
népkonyha szolgáltatásra vonatkozó hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozataláról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján egyetért a határozat-tervezetben
foglaltakkal és javasolja a Közgyűlés számára, hogy a népkonyha szolgáltatás szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez ne járuljon hozzá.

Nyíregyháza, 2019. február 25.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1.
2.
3.

címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZS~GÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA

10/2019. {II. 25.) számú
határozata
a helyi

önszerveződő

közösségek 2018. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi
elszámolásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a helyi önszerveződő közösségek 2018.
évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolásáról szóló előterjesztés elfogadásával
egyetért.

Nyíregyháza, 2019. február 25.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. irattár
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA

11/2019. (II. 25.) számú
határozata
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(111.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 8/2014.(111.21.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért.

Nyíregyháza, 2019. február 25.

~~~

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA
12/2019. (II. 25.) számú
határozata
a 2019. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok véleményezéséről

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a 2019. évi Ifjúsági Alapra érkezett
pályázatokat véleményezte és a határozat mellékletét képező táblázatban szereplő támogatások
megállapítását javasolja a Közgyűlésnek.

Nyíregyháza, 2019. február 25.

~~~
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1.
2.
3.

címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
irattár
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA
13/2019. (II. 25.) számú
határozata
a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójának elfogadására

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület
2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta.

Nyíregyháza, 2019. február 25.

~Dr. Q__R'~k'
a OCZI"lld"k'
1 0
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Kulturális Életért Közhasznú Egyesület
irattár
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NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-s85; FAX: +36 42 524.586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ügyiratszám: SZOC-3042-1/2019.
Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita

El6terjesztés
- a KözgyGléshez -

a szociális rászorultságtól függ6 egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
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Jászai Menyhért
alpolgármester ~

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végzó személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

Az előterjesztést véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-s85; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyalés!
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 gyennekvédelmi ellátások
formáit, s az ellátásokra való jogosultság feltételeit.
Az elmúlt időszakban a szociális ágazatot érintő legjelentősebb változásokra 2013-ban, majd 2015-ben
került sor. A segélyezési rendszer átalakításának alapja a járási hivatalok felállítása volt, így 2013. 01. 01.
napjától a hivatalok felállásával az államigazgatási feladatként szabályozott szociális támogatások államhoz
kerülése ment végbe. A jegyző hatásköréből a járási hivatalokhoz került az időskorúak járadéka, az alanyi és
normatív közgyógyellátásra jogosultság {Szt. 50.§ (1)-(2) bekezdés), ápolási díj (43/B.§ kivételével),
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (Szt. 54. §). Jegyzői hatáskörben maradt az aktív korúak
ellátására jogosultság, a lakásfenntartási támogatás és az önkormányzat rendelete szerinti
közgyógyellátásra jogosultság (Szt. 50. § (3) bekezdés).
01-től került sor, az állam és az önkormányzatok
segélyezéssel kapcsolatos feladatai egyértelműen elváltak egymástól. Ezt követően az ún. jövedelem
kompenzáló támogatások a járási hivataloktól, a kiadáskompenzáló támogatások a települési
önkormányzatoktól igényelhetők. A járásoktól kérhető jövedelemkompenzáló támogatások a fentebb
felsorolt támogatásokon kívül kiegészültek az aktív korúak ellátásával (foglalkoztatást helyettesítő
támogatás és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás).

Az újabb módosításokkal, melyre 2015. március

Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támogatások elnevezése 2015. márciustól egységesen
„települési támogatás" lett, ebbe a kategóriába sorolhatók az egyszeri segélyek, a rendszeres
gyógyszertámogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a 18 év feletti
személyek ápolására nyújtható ápolási díj. A települési támogatáson felül az Szt. 26. §-a alapján a települési
önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan
rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli
támogatásokat is megállapíthat.
A segélyezési rendszer fenntartásának gazdasági, költségvetési hatását tekintve lényeges különbség, hogy
2015-ig az önkormányzat a pénzbeli ellátásokhoz pénzbeli szociális hozzájárulást (lakosság számarányos
normatíva), valamint az egyes támogatásokhoz kapcsolódó különböző mértékű támogatást kapott a
központi költségvetésből. 2016. 01. 01-től a lakosságszám alapján járó szociális hozzájárulás összege
Nyíregyházán megszűnt, amely a város adóerő-képesség növekedésének tudható be.
Önkormányzatunk 2015. 03. 01. után is megtartotta mindazon támogatásait, amelyet ezen időpontot
megelőzően nyújtott. A jogszabályi rendelkezések alapján az Szt. által előírt keretszabályokon (család,
háztartás, vasyon, jövedelem, stb.) nem lehet(ett) változtatni, viszont minden települési önkormányzat
www.NYIRE(;YHAZA.HU
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maga dönthette el ezen időponttól, milyen jogosultsági feltételek szabályozása mellett biztosítja a
településén élő lakossága számára kiadáskompenzáló támogatásait.

Bár a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum összege az elmúlt időszakban nem változott, viszont
minden évben igyekeztünk az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások egy főre jutó havi
jövedelmi feltételeit és/vagy mértékét a 28.500.-Ft meghatározott %-ában emelni. 2019. évben is
emelkedett a minimálbér és bérminimum, valamint 2,7 %-kal növekedett a nyugellátások mértéke is.
A jövedelemhatárok emelése ellenére is tovább csökkent az egyes támogatás típusokat igénybe vevők
száma, mely a lakosság jövedelmi, anyagi helyzetében végbement kedvező változásokra vezethető vissza.
Ugyanakkor ez a kedvező folyamat lehetőséget ad arra, hogy nemcsak a jövedelemhatárt, hanem az adható
összegeket is emeljük. Továbbra is cél a leghátrányosabb helyzetben élők támogatása, ezért a
méltányossági ápolási díj összegét, valamint a háztartások esetén a lakásfenntartási támogatás összegét
javasoljuk emelni. Továbbá fokozottabban szeretnénk támogatni a felsőoktatásban tanulókat és
családjukat.
Mindezen változásokat figyelembe véve javasoljuk több támogatási forma esetében az egy főre jutó havi
jövedelemhatár megemelését, valamint egyes ellátási típusoknál az adható támogatás mértékének
emelését is. Az elmúlt évek adatai alapján végzett számításaink szerint a segélyezésre a 2019. évi
költségvetésben a fedezet biztosított.
A fentieken túl a rendelet részben az Szt. módosításának lekövetéseként, részben a gyakorlati tapasztalatok
alapján módosításokat, pontosításokat is tartalmaz.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt tájékoztató
tartalmát és rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2019. február 21.

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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1. számú melléklet a SZOC-3042-1/2019. számú

előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1.

A jogszabály megalkotásának szükségessége

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. töivény Ill.
Fejezete alapján a szociális ellátások rendszere 2015. 03. 01-től átalakult. A szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.) rendelkezései alapján felhatalmazást
kapott az önkormányzat, hogy 2015. 02. 28-ig rendeletben szabályozza a kiadás-kompenzáló, gyűjtőnéven
települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, az ellátások megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
A rendelet alapján, települési támogatás jogcímen rendszeres pénzellátásként biztosított a méltányossági
ápolási díj, a helyi lakásfenntartási támogatás, a lakbér hozzájárulási szolgáltatás, a gyógyszertámogatás, az
adósságkezelési szolgáltatás. Rendkívüli települési támogatás keretében többségében eseti jelleggel a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzdő rászoruló személyek kapnak támogatást.
A rendelkezésre álló statisztikai adatok, valamint Nyíregyháza Város életminősége - Háztartáspanel"
nyomonkövetéses (kétévente ismétlendő) szociológiai felmérés (2008-2018) eredményei alapján 2018-ban
mind az átlagjövedelem mind a mediánjövedelem növekedett, mely mögött olyan intézkedések is állnak,
mint a minimálbér, a garantált bérminimum és a nyugdíjak emelkedése. A jövedelmi helyzet javulásával a
szegénység is tovább csökkent a városunkban.
A jövedelmi szegénység alakulása Nyíregyháza városában, 2010-2018 között (százalékban)
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A fenti kedvező folyamatokat a segélyezettek számának alakulása is alátámasztja. 2012 évhez képest a
közgyógyellátást kivéve valamennyi ellátásnál a jogosultak számának csökkenése tapasztalható. Nemcsak
az önkormányzat által adható rendszeres pénzellátásokban részesülők száma, hanem a járási hivataltól
támogatásban részesülők száma is csökkent.
Nyíregyháza közigazgatási területén támogatásban

részesülők

száma

(fő){ háztartás)

2008

2010

2012

2014

2016

2017

ápolási díj

516

532

600

799

1214

1073

méltányossági ápolási díj

409

466

637

575

363

386

közgyógyellátás

4522

2696

3712

3742

4046

5783

gyógyszertámogatás

-

-

-

-

519

586

aktív korúak ellátása 1

1994

3540

5738

4317

3189

2361

lakásfenntartási támogatás

3057

4429

5828

4448

1811

1905

(háztartás)
Forrás Polgármesteri Hivatal, Járási Hivatal Nyíregyháza

A fentiekhez hasonlóan alakult a Gyvt. alapján folyósított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők száma, 2012 évi 3881 főről 2017-re 1821 főre csökkent. Összevetve az adatokat az egyes
ellátásoknál az elutasítottak számának alakulásával, arra az eredményre jutottunk, hogy az igénylések
száma csökkent, ez a tendencia 2018-ra is folytatódott.
Ugyanakkor az adatokból az is látható, hogy még mindig van egy olyan hátrányosabb helyzetben lévő réteg,
akiknek továbbra is jelentős segítséget jelent mind a járási hivataltól, mind az önkormányzattól kapott
támogatás. Továbbra is javasoljuk a segélyezési rendszer fenntartását, azzal, hogy a központi emeléseket
figyelembe véve a jövedelemhatárok emelését, a méltányossági ápolási díj összegének, a háztartások
esetén a lakásfenntartási támogatás összegének emelését javasoljuk. Továbbá fokozottabban szeretnénk
támogatni a felsőoktatásban tanulókat és családjukat.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

Az egyes támogatási formák jogosultsági feltételeinek szabályozásánál figyelembe vettük a társadalmi és
gazdasági környezet jellemzőit, az egyes támogatás típusok megfeleléS ellátást biztosítanak-e a
rászorulóknak, azaz csökkentik-e, kezelik-e a problémákat, jól célzottak-e, a valóban rászorulók részesülnek-

Aktív korúak ellátása tartalmazz.a a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és
gyennekfelügyeleti támogatásban részesülök számát. (2009. január l-ig rendszeres szociális segélyezettek. ezt követően
rendszeres szociális segélyezettek és a rendelkezésre állási támogatottak. 201 l. január l-jétől a rendelkezésre állási
támogatás helyett bérpótló juttatásra jogosultak.)
1

www.NYIREGYHAZA.HU

R EGYHÁ ZA

.„ .. „.

1·"

„,

„„ ,.

•

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NViREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

e

az ellátásban és milyen a költségvetési hatásuk, a jogi szabályozás minden élethelyzetre kiterjed-e. A
szabályozás Nyíregyháza város lakosságát érinti.

A minimálbér és a nyugdíjak növelésének elsődleges célja 2019. évben is az, hogy jobb életszínvonalat
teremtsen a legalacsonyabb jövedelműeknek is. Figyelembe véve, hogy a minimálbér és a nyugdíj
emelésével az egy főre eső jövedelem felső értékhatárán elhelyezkedő családok és személyek kerülnének ki
a segélyezés rendszeréből, ezért javasolnánk több támogatási formának az emelését az egy főre jutó havi
jövedelem értékhatárát tekintve. Továbbá javasoljuk, hogy azon méltányossági ápolási díjban részesülők,
akik napi 3 órát elérő vagy meghaladó ápolási-gondozási tevékenységet végeznek kiegészítő ápolási díjat
kapjanak, részben kompenzálva azt a tevékenységet, amelyet nap mint nap hozzátartozójuk gondozása
terén ellátnak. Másrészt az állami ápolási díj évről évre történő emelésének figyelembevételével ezen
jogosultsági körhöz tartozók tevékenységét is elismerve. Célunk még a felsőoktatásban jelenleg hallgatói
jogviszonyban állók félévenkénti nagyobb összeggel történő támogatása, hozzájárulva ezzel tanulmányaik
költségeinek csökkentéséhez. Továbbá azon személyeket is támogatni kívánjuk, akik nem nyernek felvételt
adott évben felsőoktatási intézményben, de továbbtanulási szándékukról nem mondanak le.
Ill. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításáról az önkormányzat a
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységein keresztül gondoskodik. Az adatok egyeztetése és a feladat
elvégzésének koordinálása a Szociális és Köznevelési Osztály feladata.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A feladatok határidőben történő elvégzése a Szociális és Köznevelési Osztály jelenlegi létszámának
fenntartásával biztosítható.
V. Környezeti és egészségügyi következményei
Hatásai nem

mérhetők.

2. számú melléklet a SZOC-3042-1/2019. számú előterjesztéshez
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RENDELET-TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

...../...... (.......... )
önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 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 8a.-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1.§
(1) Az Ör. 2. § (1) bekezdés aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„aa} méltányossági ápolási díjban részesülő és halmozottan fogyatékos személyt ápoló részére nyújtott
kiegészítő ápolási díj.

2.§
(1) Az Ör. 3. § (5) bekezdése az következő 1)-lb) ponttal egészül ki:
„1) fogyatékos gyermek állapotának
la) tartósan beteg állapot tényét igazoló jogosultság esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági
járadék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék vagy a megváltozott
munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás,
tb) az autista, ílletve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot tényét igazoló jogosultság
esetén a magasabb összegü családi pótlék, vakok személyi jóradéka, fogyatékossógi támogatás
fennállását igazoló irattal bizonyítható."

3.§
(1) Az Ör. 3. § (llb) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

WWW.NYlREGYHA2A.HV

GJ

NYÍREGYHÁZA

16

•

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-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

„(llb) A kiegészítő ápolási díj megállapításához vagy felülvizsgálatához csatolni szükséges a járási hivatal
által megállapított ápolási díjról, gyermekek otthongondozási díjáról szóló határozat egyszerű másolatát,
továbbá háziorvos által kiadott igazolást arra vonatkozóan, hogy az ápolt személy halmozottan fogyatékos."

4.§
(1) Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat méltányossági ápolási díjat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak a
nagykorú hozzátartozónak [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg
személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, hogy
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 170%-át, egyedülálló esetén annak 190%-át és
b) a méltányossági ápolási díjat igénylő hozzátartozón kívül nincs az ápolt személy családjában olyan
személy, aki az ápolási, gondozási feladatokat ellátja, és
c) a családon belül elvárható segítséggel sem biztosítható és
d) az ápolt ápolási-gondozási szükséglete a napi két órát eléri vagy meghaladja."

(2) Az Ör. 4. §a következő (la)-{lb) bekezdéssel egészül ki:

„ {1a} Az ápolási díjra való jogosultság megállapítása szempontjából hozzátartozónak kell tekinteni azt is,

aki

a) elhunyt házastársa egyeneságbeli rokonának vagy testvérének, vagy
b) a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül összesen legalább 3 évig nevelőszülőként hóztartásában
ellátott, a kérelem benyújtásakor utógondozói ellátásban nem részesülő, és vele egy háztartásban élő,
nagykorúvá vált személynek
a gondozását, ápolását végzi.
(1b}Az (1) bekezdés alkalmazásában nevelőszülőnek minósül az ott meghatározott személyre tekintettel
a) nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló, illetve
b) 2014. január 1-je elótt nevelőszülői vagy hivatásos nevelőszül6i jogviszonyban állt
személy."

5.§
(1) Az Ör. 5. § (1) bekezdés a következő cd) alponttal egészül ki:
„cd) a kérelmező e rendelet 4. §(la) és (lb) bekezdése alapján a jogosultság nem állapítható meg, ha a
nevelőszülői foglalkoztatási, hivatásos nevelőszülői vagy nevelőszü/6í jogviszonya a
működtető azonnali hatályú felmondása vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 2013. 12. 31-én hatályos 66/E. § (3) bekezdése alapján szűnt meg."
nevelőszülő,
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(2) Az Ör. S. § (1) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
„e) az e rendelet 4. § (1a), (1b) bekezdése alkalmazásában a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt otthon
történő munkavégzésnek kell tekinteni,"
(3) Az Ör. S. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a 4. § (1) bekezdés és az 5. § (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be."
(4) Az Ör. S. § (2) bekezdés a következő h} ponttal egészül ki:
„h} a gyámhatóság elrendeli az ápolt személy utógondozói ellátását."
(5) Az Ör. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ápolt személy halála esetén a méltányossági ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő
harmadik hónap utolsó napjával kell megszüntetni."

6.§
(1) Az Ör. 7/A. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat kiegészítő ápolási díjat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak a
legalább 1 éve életvitelszerűen Nyíregyházán élő nagykorú hozzátartozónak, aki az illetékes járási hivataltól
az Szt. 41. §, 43. §, 43/A. §-a alapján ápolási díjra vagy az Szt. 38. §-a alapján gyermekek otthongondozósi
díjára jogosult és halmozottan fogyatékos személyt ápol."
(2) Az Ör. 7/A.§ a következő (la) bekezdéssel egészül ki:
„{1a} Az önkormányzat kiegészítő ápolási díjat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak a
személynek, aki e rendelet 4. §-a szerint méltányossági ápolási díjban részesül és az ápolt ápolási-gondozási
szükséglete legalább napi 3 óra vagy azt meghaladó mértékű."
(3) Az Ör. 7/A.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kiegészítő ápolási dij havi összege az Szt. 39/A. §és 44. § (1) bekezdés a}-c) pontjában meghatározott
alapösszegen felül az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 70%-a halmozottan
fogyatékos személyt ápoló esetén."
(4) Az Ör. 7/A. §a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kiegészítő ápolási díj összege az e rendelet 4. §-a szerint méltányossági ápolási díjra jogosultnak a
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 25%-a."

WWW.NVIREGYHAZA.HU

REGYHÁZA

1

e

NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

(S) Az Ör. 7/A.§ (S) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(S) A kiegészítő ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az (1) bekezdésben megjelölt
jogosultságot kizáró körülmény következik be. Ebben az esetben a jogosultság vége megegyezik a járási
hivatal által megállapított ellátásra való jogosultság megszűnésének id6pontjával."
(6) Az őr. 7/A. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az ápolt személy halála esetén a kiegészítő ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő harmadik
hónap utolsó napjával kell megszüntetni. Ha a (4) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a havi
kiegészítő ápolási díjra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala
hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni."
(7) Az Ör. 7/A. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) ha az e rendelet 7/A. § {la) bekezdés szerinti feltételek fennállnak, a 7/A. § (2a) bekezdése szerinti
kiegészítő ápolási díj megállapításáról a 4. § (1) bekezdésre való jogosultság megállapításával egyidejűleg
hivatalból intézkedik."

7.§
(1) Az Őr. 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő esetén annak 170 %-át, különösen"
(2) Az Ör. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a tanulmányi félév megkezdésével járó
többletkiadásokhoz történő hozzájárulásként, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. Amennyiben családon belül több
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban álló személy van, úgy háztartásonként
ugyanazon hónapon belül ezen személyek részére megállapítható a támogatás. Adható támogatás mértéke
a Nyíregyházán tanuló esetében 15.000.-Ft./fő, nem Nyíregyházán tanuló 25.000.-Ft/fő."
(3) Az Ör. 14. § (1) bekezdés a következő ba) alponttal egészül ki:
„ba) azon középiskolai tanulmányait befejező, de felsőoktatási intézményben felvételt nem nyert személy
részére, aki
boa) 23. életévét még nem töltötte be és
bab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át és
bac) felsőoktatási intézmény nappali tagozatán kíván továbbtanulni az érettségi vizsgát követően és
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valamely tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát köteles tenni

a felkészítő tanfolyam költségeihez való hozzájárulásként legfeljebb egy alkolommal 20.000.-Ft. támogatás
állapítható meg."
(4) Az Ör. 14. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egy naptári éven belül ugyanazon család valamely nagykorú tagja részére adható összeg felső határa
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, azzal, hogy a temetési
költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás, valamint a havi rendszerességgel nyújtható
rendkívüli települési támogatás összegét és a különös méltánylást érdemlő rendkfvüli élethelyzethez
nyújtott támogatás összegét figyelmen kívül kell hagyni."
(5) Az Ör. 14. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:
„(3) A rendkívüli települési támogatás alapvető élelmiszerek és közszükségleti cikkek vásárlására jogosftó
utalványként felhasználható hatósági bizonyítvánnyal is nyújtható."
(6) Az. Ör. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A természetbeni formában megállapított rendkívüli települési támogatás határozatával egyidejűleg
kerül megküldésre az utalványként használható hatósági bizonyítvány."

8.§
(1) Az. Ör. 15. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kelengyetámogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki legalább 1 éve Nyíregyházán él
gyermeke születésekor, amennyiben nevezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és kérelmező vagy valamely családtagja
részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem került megállapításra. A támogatás iránti kérelem a
születést követő 60 napon belül nyújtható be. A támogatás mértéke gyermekenként 15.000.-Ft."
(2) Az Ör. 15. § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„{So) Ugyanazon temetésre igényelt rendkívüli települési támogatás kizárólag egy személyt illet meg,
függetlenül a temetést intézők számától.''
(3) Az Ör. 15. §a következő (Sb) bekezdéssel egészül ki:

„(Sb) Amennyiben családon belül adott időszakban több elhunyt személy temetéséről intézkedik ugyanazon
személy (kérelmező), úgy háztartásonként ugyanazon hónapon belül az eltemettető személy részére
haló/esetenként megállapítható a támogatás."
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(4) Az ör. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére
karácsonyi támogatást nyújthat az arra jogosult személynek. 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 saját jogán jogosult vagy hozzátartozói
nyugellátásra jogosult és
e) ezen jogcímen részére az ellátás folyósításra kerül."

9.§
(1) Az ör. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő
esetén 280%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona."

10.§
(1) Az Ör. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át a támogatás mértéke 8.000.-Ft.
b} ha a jogosult hóztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át a támogatás mértéke 5.000.-Ft.

e) ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 280%-ót a támogatás mértéke 3.000.-Ft."
(2) Az Ör. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

nf2)

A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani; a jogosultság kezdő időpontja a
kérelem benyújtása hónapjának első napja. A támogatás iránti kérelem a jogosultság megszűnésének
hónapjában nyújtható be. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárata előtt befejeződik, az új jogosultság
kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejáratát követő hónap első napját kell megállapítani."
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11.§
(1) Az Ör. 22. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az e rendelet 21. § (7) bekezdése alapján lakcímváltozás esetén a jogosultságról nem kell döntést
hozni, kizárólag a fennmaradó támogatás egyösszegű átutalásáról kell rendelkezni."

12.§
(1) Az Ör. 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak, 300%-át nem
haladja meg feltéve, hogy havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 15%-át meghaladja és betegsége legalább 3 hónapja fennáll."
(2} Az Ör. 23. § (2) bekezdés aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„aa) 2500 Ft, ha a jogosult családjában egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át"
(3} Az Ör. 23. § (2) bekezdés ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ba) 3500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 30 %-át"
(4) Az ör. 23. § (2) bekezdés ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ca) 4500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-ót és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 30 %-át"

13.§
Az Ör. a következő ll/A. alcímmel egészül ki:

„ll/A. Köztemetés

25/8.

§

Az Szt. 48. § (3) bekezdés b} pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól méltányosságból
mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, aki
a) vagyonnal nem rendelkezik,
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 225%-át és
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a hagyatékból az őt megillető örökrész értéke o temetésből rá eső költséget nem haladja meg."

14.§
(1) Az Ör. 26. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

„h) 25/B. §-ában és az Szt. 48. §-ában szabályozott köztemetés"

15.§
Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

16.§
Ez a rendelet 2019. március l-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a
hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

17.§
Hatályát veszti az Ör. 18. § {la) bekezdése.
18. §
(1} nAzon személy esetében, akinek a méltányossági ápolási díjra való jogosultsága 2019. február 28-án
fennáll, 2019. március l-jétől e rendelet 7/A. § {la) bekezdését az ápolási-gondozási díj felülvizsgálata
nélkül alkalmazni kell."
(2) „Azon személyek, akiknek a helyi lakásfenntartási támogatásra és rendszeres gyógyszertámogatásra
való jogosultsága e rendelet hatályba lépését megelőzően került megállapításra, a 2019. 02. 28-ig hatályos
rendelkezéseknek megfelelő összegben jogosultak a támogatásra."
(3) „Azon személyek, akik e rendelet 7/A. § (1) bekezdése alapján kiegészftő ápolási díjra jogosultak, e
rendeletet a hatályba lépést megelőzően folyamatban lévő kiegészítő ápolási díj ügyekre is alkalmazni
kell."

{4} „Azon személyek, akiknek 2019. 03. 01-jét megelőzően rendkívüli települési támogatásra való
jogosultsága természetbeni formában került megállapításra, a támogatási összeget a határozattal
érvényesíthetik a kijelölt üzletekben. Ezt követően o megállapított támogatás összegét kizárólag a
hatósági bizonyítvány bemutatásával és átadásával érvényesítheti."
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1. melléklet a .......... „.. „ önkormányzati rendelethez
KtRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOlÁSI DÚ vagy
KIEGtszfrÖ APolÁSI DÚ
megállapítására
1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1. Személyes adatok:

Neve: ....................................... „...... „....................................... „„ .... „ ....... „ ........ „ ...... „.„ ... „„„„ .......... „ ...• „
Születési neve:„.„ ... „........ „..... „„„ ..... „... „.. „...„.„ ............... „..... „.........„ ..„..... „ .. „.... „.. „.. „.„„ ............... „....
Anyja neve: ....... „... „„ .. „ .. „ •..•.... „....... „„.„.„....... „ ... „.„„.......... „„ .. „ ••••..•••...........•„.. „...... „ ......„...„ .....•.........
Születési hely, idő (év, hó, nap): ....... „.... „ ....... „ ...... „.... „ ... „„ •.•... „„„ ....„.„ .......„ .. „„ .. „.. „ .............. „.... „.......
Lakóhelye: ....„„ .... „... „„„ .... „.. „.... „........ „„ .. „..„...„... „„ ... „...............„„„ ...„„ .. „ .. „............. „.. „„ ........ „..........
Tartózkodási helye:.„ ..... „.... „.„„ .... „ .•„... „ ....„.„„ ........ „.. „.. „.. „ .... „.... „.... „...„ ............ „.„ .................. „.. „.... „
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .... „„ .. „„ .... „.. „........... „ •.•.•.•• „......„„ ...
Adóazonosító jele:...... „„.„„ .... „ .... „.„„.„ .. „ ......„„..... „....... „........... „.... „..... „
Allampolgársága: .................... „ •• „„ ... „„...•••••.• „ ... „............... „... „...............„ .. .
A kérelmező idegenrendészeti státusza:
(nem magyar állampolgárság esetén)
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt /letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: ... „.„„. „ •. „.„ .. „.. „... „.„ .. „ .•. „„ ...„„ ...„„.„.„„„..
Kérelmező telefonszáma:

.. „„.. „.„„.„ .... „..... „...... „ ••..•.......••..•••• „.„ .... „........ „.„.„ ... „ •• „....

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

a) A méltányossági ápolási dij meplJapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
"' 18. életévét betöltött tartósan beteg
"' halmozottan fogyatékos személy
b) A halmozottan fogyatékos személyt ápoló részére nyújtott ldegészlt6 támogatás megálapítását azért kérem,
mert az ápolt személy:
• "'súlyosan fo€yatékos
WWW.NYIRECiYHA2A.HU
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•fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos és a Járási Hivatal emelt összegű ápolási díjat állapított meg
•jelentős egészségkárosodással rendelkező önellátásra nem vafN csak részben képes VafN
•súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékra jogosult, s a Járási Hivatal
kiemelt ápolási díjat állapított meg
(•kívánt részt aláhúzandó !)

•
•
•

Fagyatékosságánkjellege:
- Látássérült
- Hallássérült
- Mozgássérült
- Értelmi sérült
(A megfelel6 rész aláhúzandó)
e) Kijelentem, hogy

~
o nem folytatok
o napi 4 órában folytatok
o otthonomban folytatok
- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem álok
-rendszeres pénzellátásban
o részesülök és annak havi összege: .................................
o nem részesülök
- az ápolási tevékenységet:
o a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
o az ápolt személy lakóhetyén/tartózkodási helyén végzem.
-életvitelszerűe a lakóhelyemen V.:f tartózkodási helyemen élek (a meafele!6 rész aldhúzand6J

d) Az ápolt siemély:
o köwktatási intézmény tanulója,
o felsőoktatási intézmény hallgatója.

o nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

A K~RELMEZÖVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT ~LÖ- OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI
HELLYEL RENDELKEZŐ- KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK, AZ.AZ A CSALÁD TAGJAINAK ADATAI:
A

B

e

D

E

F

G

ideje

Társadalombiztosítási

(év,

azonosító jele

családi
kapcsolat
megnevezése

Közeli
hozzátartozó
születési
ideje

Megjegyzés•

Születési

1.

Közeli
hozzátartozó
neve
(születési
neve)

helye,
Anyja neve

hónap,
nap)

2.
3.

4.
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s.
6.
• Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, illetve a szülő házastársát vagy
élettársát, valamint a testvért.
- 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
gyermeket,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek
25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,

A kérelmező

lakásának

használati jogcíme:

tulajdonjog,

bérlet,

albérlet,

haszonélvezet,

egyéb:

A lakás nagysága: .. „ ..... m 2, fenntartási költsége: .. „ ........ ,-Ft/hó.

JÖVEDELEM NY\LATKOZAT
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A jövedelem típusa

Kérelmez6 jövedelme

Házastárs/élettárs
jövedelme

A családban él6 további
közeli hozzátartozó(k}
jövedelme

1.) Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
jövedelem ebből
közfoglalkozatásból
származó
2.) Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
3.) Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
4.) Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
ellátás
5.) Önkormányzat és

munkaügyi szervek által
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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folyósított ellátás
6.) Egyéb jövedelem
7 .) Összes jövedelem

Egy hónapra jutó nettó jövedelem: „.„.„„ ..... „ ...... „„ .... „ ....•• „............. „„„„„„Ft
Egy főre jutó nettó havi jövedelem: .... „.„.„.„ ........... „................................. „. Ft
A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA

Az. ápolt személyre vonatkozó adatok
L

Személyes adat.ok:

Neve:„•. „ ... „.„.. „„ ... „.... „... „................... „„ ............. „.„ ...„............ „................... „....... „ ....„..... „..... „ •••
Születési neve: ....... „.„ „.......................... „....................................... „.„ ...........„.. „ •.. „ .....•••••. „ ••••.... „...
Anyja neve: ... „...................... „....................... „.......... „.„ ....•••• „................. „ ....... „.. „ •...............••.•. „.... .
Születési hely, idő (év, hó, nap): ................ „ .........................•....„.. „ .•.•...........• „... „ .••...•......... „ ...•....••...
Lakóhelye: .. „ .•••••••...•...•........ „.. „.......... „„ ..... „.....•„„.„ .......... „.„ .. „„ .............. „.... „..................„..„ ...•.
Tartózkodási helye:.........„ ... „...........„„ ............... „... „.... „.„ ...„ ...••.. „............................... „..................
Társadalombiztosítási Azonositó Jele: ......... „.„ ... „.„ .. „..... „.„ .... „„.„ ..„.... „ .........................„.............. .
Az ápolt telefonszáma: (*nem kötelező megadni)..................„„„ .. „ ........ „....... „............ „ ................... .
Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviseléS neve: ............ „.......„...........................

Atörvényes képviseléS lakcíme: ... „ .............••.........•.............•.•..•.••••............. „ •.•......•• „ ..•.•.•.• „ .••... „.... „..
Ha az ápolt személy

cselekvőképtelen

vagy

cselekvőképességében

képviselő

teljesen korlátozott, a törvényes
neve:

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

o
o

Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat a méltányossági ápolási díjat
kérelmező hozzátartozóm végezze.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben
WWW.NYIREGYHA2A.HU
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az ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék.
Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában
rögzítsék és azokat a méltányossági ápolási díj vagy kiegészítő ápolási díj megállapításával és folyósításával
összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek, illetve a határozatban
megjelölendő gazdálkodó szervezet tudomására hozzák. Hazzáj6rulok, hogy az adóazonosító jelemet a jegyzői

nyilvántartós tartalmazza. Az adatkezeléssel kapcsolatban btívebb injormáció a varoshaza.nyiregyhazo.hu weboldalon
elérhető.

Dátum: 20„.„ .. „ „ „ •• „.„„„„....... „„.„ ..
az ápolást végző személy aláírása

az ápolt személy vagy törvényes
képviselőjének aláírás
TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük, szlveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján
letölthető), erre a célra szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt
igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a
hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha
kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba
kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való
hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.
kérelmező
személyi
Kérjük,
hogy
a
pontos
adategyeztetés
érdekében
a
igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szfveskedjenekl

1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását
kéri, ahhoz szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
1.2. egyedülél6: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.2.1. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettársa van;
1.3. cso/6d: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
1.4. közeli hozz6tartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az

állapot a gyermek 25. életévének betöltését

megelőzően

is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
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REGYHÁ ZA

28

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a
szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek
megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény {a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett vagyoni érték {bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt,
valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál
a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek mincSsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj.
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerüsitett közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem min6s01 jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a
tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet {ide nem értve az
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott
ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon
része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy
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közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni
értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha
a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor„
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kivül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámftásakor
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.
1.5.7.3. Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási dij, az
öregségi nyugdíj, a korhatár efőtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncmOvészeti életjáradék, az
átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkoképességO személyek ellátásai, az öregségi járadék,
a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegO öregségi, munkaképtelenségi és
özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa
jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra
jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a
hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak
pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési
támogatás, az id6skorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a tartós ápolást
végzők id6skori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék,
valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
z. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálatí jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységbéSI származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, 6stermel6i, illetve szellemi és más önálló tevékenységb61
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységébéSI származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön
szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítéS
ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdfjszenl rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés
és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékl'.i jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának
megfelelő iratot vagy annak másolatát.
3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a
kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesít6
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőz6 1 havi
nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkezel, Illetve GYEO-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőz6 hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és
állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy
az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata
a jelentkezés várható időpontjáról.
-vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvel() által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével); továbbó a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAVáltal kiadott jövedelemigazolást,
amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos
igazolást;
- őstermel6 esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője
által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel
csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindenneml'.i jövedelem az értékesítési
betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV
által kiadott jövedelemigazolás;
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az
elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
válóperes végzés, gyermekelhelyezésréil szóló bírói egyezség fénymásolatát,
a
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum
fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszl'.inése esetén az engedély/igazolvány
visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum
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fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben
nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék,
saját jogú rokkantsági nyugdij folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogclmét igazoló irat
fénymásolatát;
- továbbá csatolni szükséges a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt tartósan beteg,
állandó és tartós gondozásra szorul. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a gondozás várható
időtartamát,

- magánnyugdijpénztári tagságról szóló nyilatkozatot, valamint szerződés fénymásolatát
- utolsó rendszeres pénzellátása megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát
- amennyiben a kiegészítő ápolási díj megállapftását kérelmezi, akkor kizárólag a járási hivatal
végleges döntést tartalmazó határozatát a fogyatékosságra tekintettel megállapított ápolási díjról
szükséges csatolnia, valamint a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt halmozottan
fogyatékos. Ezt a háziorvosnak az igazoláson fel kell tüntetnie.
A méltányossági ápolási díjra való jogosultság feltételeiről a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
weboldalon tájékozódhat.
Nyíregyháza, 2019. március 01.

Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető

·-·--·--------------------------------------·
IGAZOLÁS

Alulírott a Nyiregyháza Megyei Jogú Városi Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom,
szám
hogy ... „ ......•.•.••...•....... „ ....•• „ •••.•••......• Nyíregyháza, .......... „ .••..•••...•..... „ ..•.•••..... „ ..... „ ••...• „ ...•.......„.....
alatti lakos méltányossági ápolási díj megállapítása iránt benyújtott kérelmét és előírt mellékleteit
átvettem, egyben tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást megindltottam.

Nyíregyháza, 20... „.„ .... „ .......•..•....•..

ügyintéző

p.h
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KÉRELEM
HELYI LAKÁSFENNTARTAsl TÁMOGATÁS
megállapítására

1. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ...... „„ ... „„ .. „.„„.„.„„„„.„ .... „„„„„„„„„ .. „„„„„ .... „.„ ...... „ .. „.„„„„ .... „„ .. „.„„ .. „„„„„„„„„ ... „„„ .. „.
Születési neve: ....... „ .. „„ ................ „.„.„ .... „„.„ .............. „.„„ .... „„.„.„„ ......... „„.„ .... „ .. „.„.„„ ...... „ .. „„ ..... .
Anyja neve: ....... „.„ .................... „ .... „ ... „ ..... „ .. „.„ ... „ ...... „ ............... „ .... „ ..................... „ ....... „ .... „

...

„ ....... .

Születés helye, ideje: .. „ .. „„ „.„„„ .. „„.„„„„.„„.„„ ...... „„.„.„.„ „.„„ „.„.„.„.„„ ... „„„ .. „.„„„ .. „„„.„„„ .. „.„„ ..
Lakóhely: .„„ ..„.„ „.. irányftószám„ ..................... „ .. „„„„.„.„ .. „..... „.„ ........... „ ........ „ ...... „. „ ....... „.„ település
.„ .... „ .... „ ... „„ ... „ ...... „.„ .......... „ .. „ .............. „„ ..... „ .. utca/út/tér........ „ .... házszám...........
épület/lépcsőház
.. „„.„„„ emelet, ajtó
Tartózkodási hely: ... „ •.•. „.irányítószám.„ ... „ .............. „.„„.„ ....... „.„„ ........ „ ........... „ .. „ ... „ .. „.„ ..település
... „ .. „ .... „„ ......... „.„ ........ „.„ ... „„ ...... „ ... „ .. „ .... „„ ......... utca/út/tér...... „.„.„ .. „„ .. házszám ..... „ ....... „„.„ .....épület/
lépcsőház „„„„„.„ emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:„.„.„.„ ..„„-.„„.„.„.. „.-„ ........ „.„ ..
Állampolgársága: ... „ ... „ ............. „„ .............. „ ..... .
Telefonszám: ......... „ ................. „.„„ ....... „ ... „
E-mail cím (nem kötelező megadni): ...... „„„.„„ .. „„„„„ .... „ ... „.„.„.„.„

2. A kérelmezó idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
D szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
D EU kék kártyával

rendelkező,

vagy

D bevándorolt /letelepedett, vagy

o menekült/oltalmazott/hontalan.
3.
4.

Kérelmezővel

közös háztartásában (azonos lakcímen) élők száma: „.„.„.„. flS
háztartásában élők személyi adatai:
Születési helye,
Társadalombiztosítási
Anyja neve
Név
ideje
azonosító jel
(év, hónap, nap)

Kérelmező
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6. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett
tagjai között van olyan személy:
- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma „ ...... „ .. fő
- aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő
- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .„ ....... fő

n. Jövedelmi adatok-{Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.
B.
A kérelmez6vel közös háztartásban élő
A jövedelem típusa
Kérelmező
további személyek
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

e.

s.

111. Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakás nagysága: ......... „ ... m2
A lakásban tartózkodás jogcíme: .. „.„ .....• „.„ .......... „ ................ „ ........... „.„ .............. „ .... „.„ ... „ ... „.

IV. Nyilatkozatok
1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
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Kedvező elbírálás esetén a támogatást a(z) alábbiak szerint kérem megállapítani:

(*Az Ön(ök)re vonatkozó résznél X-szel jelölje a négyzetet 1)
i * „ .............. „ .•.....•.. közüzemi szolgáltatóhoz vagy
l*tütési támogatásként egyösszegben kérem megállapítani
!*Tekintettel arra, hogy albérletben lakom, ezért saját kezeimhez kérem megállapítani a
támogatás összegét.
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* {a megfelelő rész
aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.

Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a helyi lakásfenntartási támogatás megállapításával és
folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási
szervek, illetve a határozatban megjelölendő gazdálkodó szervezet tudomására hozzák. Az

adatkezeléssel kapcsolatban b6.lebb információ a IKlfOShaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.

Dátum: .......... „ ................. „

kérelmező

..•.•........ „ ..

aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási
hellyel is rendelkezik.
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TÁIÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján
letölthető), erre a célra szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt
igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a
hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha
kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba
kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való
hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.
Kérjük,
hogy
a
pontos
adategyeztetés
érdekében
a
kérelmez6
személyi
igazolványát/lakcímkárty&\ját/TAJ kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását
kéri, ahhoz szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező

személyek közössége.

1.4. közeli houátartoz6:
da} a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a
szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek
megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: „Jővedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt,
valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
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1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál
a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj.
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek min6sül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosltási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselés!
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem min6sül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a
tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerílsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segftségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott
ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon
része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy
közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni
értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha
a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor ..
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell
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együttesen figyelembe venni.
1.5.7.3. vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni
értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg,
amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb
összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett
személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értéklí jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, 6stermel61, illetve szellemi és más önálló tevékenységbcSI
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön
szerződés szerint teljesitett mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási dij, csecsemőgondozási dfj, gyermekgondozási dlj, gyermekgondozást segltő
ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. NyLtgellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndfj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegitő megélhetési támogatás, a nevel6szülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés
és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának
megfeleli> iratot vagy annak másolatát.
3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a
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kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesitő
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi
nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesül/S esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és
állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy
az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata
a jelentkezés várható időpontjáról.
-vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével továbbá a lez6rt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást,
amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos
igazolást;
-őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője
által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel
csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési
betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, tov6bbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV
által kiadott jövedelemigazolás;
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugd(jra/árvaellátásra nem jogosult az
elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
a
válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát,
megállapitott/fizetendc5 gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum
fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány
visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékbdl való törlésről szóló dokumentum
fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az el6z6 havi ösztöndíj összegér61 oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben
nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendel6 és/vagy gondnokság alá helyezésre~! szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék,
saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat
fénymásolatát;
- csatolni szükséges továbbá a vagyonnyilatkozatot,
- igazolást a lakásban tartózkodásának jogcíméről {pl.: bérleti szerződés),
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- bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni, azzal, hogy annak
érvényességét a támogatás benyújtásának időpontjával megegyezően a főbérllSnek igazolnia kell, valamint
- a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az általa igénybe vett szolgáltatásról a
szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot a jogosult által az előző hónapban fizetendő közüzemi
elszámoló lapok és számlarészletezők fénymásolatával, ennek hiányában a közüzemi szolgáltató által
kiadott hivatalos igazolással kell igazolni.
- gépjármű esetén forgalmi engedély fénymásolatát, amennyiben lízingelt az erről szóló szerződés
fénymásolatát
A
helyi
lakásfenntartási
támogatásra
való
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon tájékozódhat.
Nyíregyháza, 2019. március 01.

jogosultság

részletes

Dr. Krizsai Anita s.k.

szabályairól

a

osztályvezető

IGAZOLÁS

Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Városi
Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom,
hogy............................................•.•..... Nyíregyháza, ................................................„ ........................ „ .. szám alatti lakos helyi
lakásfenntartási támogatás megállapftása iránt benyújtott kérelmét és előírt mellékleteit átvettem, egyben
tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást megindítottam.

Nyíregyháza, 20•.........................•...•.

p.h

ügyintézlS
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KÉRELEM
LAKBÉR HOZZÁJÁRULÁSI TÁMOGATÁS
megállapftására

A KÉRELMEZŐ ADATAI:

NEVE: ..•............... „ .. „ ....•...•••• „.............

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

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

HELYE: ..........• „ ............. „ ................. „ ..„ ................•••••••••

ANYJA NEVE:

CSALÁDI ÁLLAPOTA: ........ „ ...... „.„ ... „„ ... „„ ...... „

TAJ SZÁMA:

.„ ......... „ ... „„„„ ••• „ ••.••. „

„„„„ ... „„ ..

„.....................

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

•••

„.......

......... .

„ •.. „.„ ... .

ÁLLANDÓ LAKÓHELYE: ......•.....••. „.„ ..•. „ ..•. „ .•...•. „ .. „ .••• „ ..••.....•... „ .•........ „.„ ........•.•.. „ •....•.••.•..•••.... „.
TARTÓZKODÁSI HELYE:

„ .........• „.„„ ......... „„.„ .....•.. „ .............. „„ •.. „ ..............................•.••.. „ •.•....

TELEFON SZÁMA: ...•. „ ..•..... „.„ ....••....•• „.„ ... „.„ ... „...........
HELYRAJZI SZÁM: .......•.•........ „ ..•.•...•

(nem kötelező megadni)

LAKÁSNAGYSÁGA: ........... „ .............. „„ „ m 2

FŰTÉS MÓDJA: .............................. „ .................... „

.•..••.•. „ .•.•..•..•••.• „ ••...•... „ •... „.

LAKÁS HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME: bérlet, albérlet, haszonélvezeti jog, szívességi használat, egyéb:

MIÓTA LAKIK A LAKÁSBAN •..••..... „ ..... „.„ •. „ .......•....

LAKÁSBAN ÉLŐK SZÁMA: ............. „

Kérem jelölje, hogy az alábbiak közül mely díjakat fizeti:

Bérleti díj

lJ

Albérleti díj

0

Lakáshasználati díj

u

n

Villamos energia díj

J

Társasházi közös költség

[]

Távhődíj

Gázenergia díj

D

Szemétszállítási díj

Vízdíj

0

Kedvező

j

elbírálás esetén a támogatást a •..•....•• „ .. „ ....•.••••• „ ..... „ •••.• „.„ •.••..•...•...•-nál vezetett

...... „„„.„ .•... „ ..... „ ..... „ .... „ ....• „ .•.••

számlaszámra kérem
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A kérelmezővel egy lakásba költözéSk, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezéS
személyek (a háztartásban együtt éléSk) adatai:

Név, leánykori név

Születési id6

Anyja neve

Családi állapota

Foglalkozás
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
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JÖVEDELEMRŐL NYILATKOZAT

JÖVEDELMEK
TIPUSAI:
MUNKAVISZONYBÓL,
MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ
EGYÉB JOGVISZONYBÓL
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM,
TÁPPÉNZ
TÁRSAS ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
INGATLAN-, INGÓ
VAGYONTÁRGYAK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL, VAGYONI
ÉRTÉKŰ JOG
ÁTRUHÁZÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
NYUGELLÁTÁS, BALESETI
NYUGELLÁTÁS,
EGYÉB
NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK
GYEMREK ELLÁTÁSÁHOZ ÉS
GONDOZÁSÁHOZ
KAPCSOLATOS
TÁMOGATÁSOK:
GYED, GYES, GYET, CS.P.,
GYT. DIJ, ÁRVAELLÁTÁS
ÖNKORMÁNVZAT ÉS
MUNKAÜGYI SZERVEK
ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS:
rendszeres szoc. segély,
ácoiási díj
ál áskeresési támoeatás
FÖLD
BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
EGYÉB: kapott tartásdíj,
ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem,
kisösszegű kifizetés, stb.

KÉRELMEZÖ

HAZAsTARS;
tLETTARS

GYERMEK

EGYÉB
HASZNÁLÓ

EGYtB
HASZNÁLÓ

A HÁZTARTÁS EGY HÓNAPRA JUTÓ NETTÓ ÖSSZJÖVEDELME: •.••. „ ••••• „ .............. Ft
A HÁZTARTÁS EGY FŐRE JUTÓ HAVI NETTÓ JÖVEDELME:
........................•.. Ft
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Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a
valóságnak mindenben megfelelnek.
Nyíregyháza, 200.....................
nyilatkozattevő aláírása

A kérelmezlS által fontosnak tartott körülmények:

Nyilatkozatok a lakbérhozzájárulási támogatás megállapításához:
AluUrott .....................•......„ ....... „ .... „ .•..•.•.......•.•.• „

..••••.••. „

büntetőjogi felelősségem

tudatában kijelentem, hogy

a kérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatot
teszem:

Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a lakbérhozzájárulási támogatás megállapításával és folyósításával
összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek, illetve természetbeni
segélyezés esetén a határozatban megjelölendő magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet tudomására
hozzák. Az adatkezeléssel kapcsolatban bő'Jebb injormádó o varoshaza. nyiregyhazo.hu v.teboldalon elérhet6.

Nyíregyháza, 20 .... „ .. „„.„.„ .• „ ..•....•• hó .. „ ......•.•..... napján

a kérelmező aláírása
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KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

megállapítására
/*létfenntartásra, nappali tagozatos egyetemi/főiskolai hallgató részére, rendkívüli
gyógyszertámogatásként, kelengyetámogatáshoz, temetési hozzájáruláshoz, érettségi utáni felkészítő
tanfolyamhoz, szabadság vesztés/szülők elvesztése/rendszeres pénzellátás megszOnése miatt havi
rendszerességgel nyújtott támogatáshoz •a kívánt rész aláhúzandó !/
A KÉRELMEZŐ ADATAI

Személyi adatok:
1. A kérelmez6 személyre vonatkozó adatok:
Neve: ................................................ „ ...................... „ .......................................................................... „ ........... .
Születési neve: .. „..... „ .......... „ ... „

.........

„ ................... „ ............ „ ................ „.„„ .... „ ..... „„.„ .. „.„ ......... „„„ ... „.„ ..

Anyja neve: .............................. „ .... „ ........................... „ ............................. „ ..................................................... .
Születés helye, ideje: .... „ ... „„.„ .. „ .. „.„„„.„.„ ...................... „
Lakóhely: .. „.. „.„ .. „ „ .•• „. irányítószám ................... „

.••••••

.•••••

„„.„ ..... „ .... „„ ............. „„ .... „ .......... „ ..... „„ ... .

„ ....... „ ... „„ ... „.„„ .. „ •. „ .. „ .. „ ... „ .... „ ...... „.„ település

.... „.„ ......... „ ..... „„ ......... „ .... utca/út/tér ... „ ....... „ házszám ....... „ ... épület/lépcsőház .. „ .. emelet ... „„ajtó
hely:

Tartózkodási

irányltószám

település

„ ... „.„ .„„ .... „ .............. utca/út/tér .„ .. „ ....... házszám „.„.„ .. épület/lépcsőház .. „.„ ... emelet ...... „...... ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Állampolgársága: ...... „.„ ........... „„ .... „.„........ .
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
[ ] szabadmozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
[ ] EU kék kártyával rendelkező, vagy
( ] bevándorolt/letelepedett, vagy
( ] menekült/oltalmazott/hontalan.
Taj-száma: ..... „ .... „.... „„ .. „ ............. „.„.„... Telefonszáma (nem kötelező megadni) ....... „.„.„ ... „.........„.„„ ...... „

2. A kérelmez6 családi állapota
egyedülálló
lil házastársával/ élettársával él együtt
121

3. A HÁZASTÁRS/ÉLETTÁRS ADATAI

Neve: ............................................... „................. „..................................................................................... .
Születési neve: ...................... „ ....... „ ..... „„ ............ „ .. „ .. „.„ ....... „„ ........ „ .. „ ...... „„ .... „ .. „ ........... „ ............. .
Anyja neve: „ .......................... „ ...... „.„„ .... „ ....... „.„ ............... „„ ...... „ ...... „.„ ......... „ ... „.„ ...... „ ... „ ............ .
Születés helye, ideje; .„ .... „ .... „ ... „ ..... „ ................. „ .. „„ ........ „„ ............ „ ..... „ ... „ .............. „ .... „.„ ..... „ ...... .
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Lakóhely: ............... „...... irányítószám ................. „ .... „ ... „„ .... „„.„„.„ ..... „ „.. „„ .. „„„.„.„ ..... „ .... „ .. „ település
„„ .. „„„„„.„„.„„ ... „„.„„ ...... utca/út/tér ............ „ házszám .. „ ... „„. épület/lépcsőház .. „„emelet „„„.ajtó

Tartózkodási

hely:

irányítószám

.„.„ ..... „ .... „„ .......... „ .. utca/út/tér ... „ ... „ .... házszám ..... „ ...

település
épület/lépcsőház

„ ...... „ emelet .. „.„„.„„ajtó

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakclmnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Taj-száma: .„ ... „.... „........ „„„„„.„ .. „„ ..... „.„ .. „„ ......... „.. „„ ..
A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA:

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT ÉLŐ- OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI
HELLYEL RENDELKEZŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK ( LÁSD A KÖVETKEZŐ OLDALT ), AZ.AZ: A CSALÁD
TAGJAINAK ADATAI:
NÉV, LEÁNYKORI
NÉV

·siol.rrtsi 1oö,-i
ROKONSÁG
MEGJELÖLÉSE

1

TAJ-SZÁM

J
1

!
1

!

WWW .NYIREG VHAZA,HU

REGYHÁ ZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

•

SZOCIÁLIS

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: •36 42 524-585; FAX: •36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

A jövedelmi helyzetre vonatkozó táblázatban gyermekként kell feltüntetni: a húszévesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermeket,
örökbe fogadott gyermeket, mostohagyermeket és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e
jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermeket (a továbbiakban: nevelt gyermek),
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermeket, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. A 18. életévét be nem töltött gyermek
vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, valamint a
testvért.
JÖVEDELEM-NYILATKOZAT A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ EGY HÓNAP JÖVEDELMEIRŐL
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban lelrt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A JÖVEDELMEK
JOGdME:

KÉRELMEZŐ

HÁZASTÁRS/
ÉLETTÁRS

23 ÉVESNÉL
FIATALABB,
ÖNÁLLÓ
KERESETTEL
NEM RENDELKEZŐ,
A NAPPALI
OKTATÁS
MUNKARENDJE
SZERINTTANULMÁNYOKAT
FOLYTATÓ
GYERMEK

20 ÉVESNÉL
FIATALABB
ÖNNÁLLÓ
KERESETTEL
NEM RENDELKEZŐ
GYERMEK

i MUNKAVISZONYBÓL,

25 ÉVESNÉL
FIATALABB,
ÖNALLó
KERESETTEL
NEM
RENDELKEZŐ,
FElSŐ-

OKTATÁSI
TANULMANYOKAT
FOLYTATÓ
GYERMEK

KORHATÁRRA
TEKINTET
NÉLKÜL A
TARTÓSAN
BITTG, ILLETVE
FOGYATÉKOS
GYERMEK

1 MUNKAVÉGZÉSRE

i IRÁNYULÓ EGYÉB
JOGVISZONYBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM, TÁPPÉNZ
TÁRSAS
ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ
1 JOVEDELEM

1

---~-~-t-·----·----l 'NGATLAN:,INGÓ
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EGY HÓNAPRA JUTÓ NETTÓ JÖVEDELEM: ··························································-··„·······························Ft.
EGY FŐRE JUTÓ NETIÓ HAVI JÖVEDELEM: ••.••••.•.•.....•„„„„„ ..„„ .............
„ ...•.....„„ ........ „ ••••.•••• „.„.Ft.

„.-...

NYILATKOZATOK
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTAsA IRÁNTI KÉRELEMHEZ

Alulírott: ......................................................„ .••.• „ ...........büntet6jogi felel6sségem tudatában kijelentem,
hogy a kérelmemben meghatározott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi
nyilatkozatokat teszem.
Kijelentem, hogy
- életvltelszenlen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. ( A megfelel6 rész aláhúzandó)
- hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzftsék és azokat a rendkívüli települési támogatás megállapításával és
folyósftásával összefügg6en más - az ügyben hatáskörrel rendelkez6 - államigazcatási szervek, illetve
természetbeni segélyezés esetén a megállapító határozatban megjelölt kereskedelmi szervezet
tudomására hozzák. Az adatkezeléssel kapcsolotbon Mvebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon
elérhető.

Nyíregyháza, 20... „ év .......................... „hó

„ .••.••••• „.

napján

a kérelmező aláírása
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POLGÁRMESTERI HIVATALA

A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY HATÁROZATI JAVASLATA:
Megállapított havi összes jövedelem:

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

Megállapított egy főre jutó havi jövedelem:

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

Az egy

főre

jutó jövedelem alapján a kérelem elutasítását javaslom.

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

A rendkívüli települési támogatás javasolt összege:

A rendkívüli települési támogatás formája:
PÉNZBELI
/ TERMÉSZETBENI
A tárgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatás száma:
.............................. .
A tárgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatások együttes összege:
.............................. .
A tárgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatások száma/együttes összege alapján
a kérelem elutasítását javaslom.

A megállapított rendszeres települési támogatás időtartama és összege:
201.. ........ napjától 201.. .......... napjáig havi ..••.....•.............. Ft. összegben.
Nyíregyháza, 20 ....

„ ...•.....

Ügyintéző ............................

hó ...... napján.

Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem nyomtatványát a valóságnak
megfelelő adatok alapján szíveskedjen kitölteni, mert a valótlan adatok közlése büntetőjogi felelősséget von
maga után.
Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan maradéktalanul csatolja hozzá kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk
ügyében érdemben döntést hozni 1 Tájékoztatjuk, ha kéri, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által
meg;elölt adatra vonatkozó igazolást, ezt frásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében
adatkezeléshez, illetve továbbftáshoz való hozzájárulásnak min6sül. Ügye elbírálása ezáltal hosszabb id6t vesz
igénybe.
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. egyedülél6: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.2. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
1.3. közeli hou6tartoz6:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt

évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem

rendelkező,

felsőoktatási

intézmény nappali tagozatán
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tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a
továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő
házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő
testvér;
1.4. Jövedelem: „Jővedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:
Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel),
ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú
melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói
adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.4.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a
bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
1.4.2. Elismert költségnek min6sül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj.
1.4.3. Befizetési kötelezettségnek min6sül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári
tagdíj és munkavállalói járulék.
1.4.4. Ha a magánszemély az egyszerCisftett vállalkozói adó vagy egyszer(isftett közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetc5 a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha
a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt
összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő
összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
1.4.S. Nem min6sül jövedelemnek, igy jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők
számára fizetett nevelési dijat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi
nyugdljat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési
kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könywel történő
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási
munka havi ellenértékét, a házi segitségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet
(ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen
lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog
vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás
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elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában,
továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését
veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor„
1.4.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.4.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.4.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.4.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen
figyelembe venni.
2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban,
bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés
szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz., gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási dij, gyermekgondozást segítő ellátás,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdijszerl'.i rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a
táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász
dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs
ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.S. Önkorményzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósitott ellátésok: különösen az
időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást
elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból
származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó
jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósftott családtámogatási ellátás, vagy a
fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem tipusának megfelelő
iratot vagy annak másolatát.

h6ztart6s: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek
közössége;
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rendszeres pénzell6t6s: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a
korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az
özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az őzvegyi nyugdfj - kivéve az
ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal él6, illetve tartósan
beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a
baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli
ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az
időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a tartós ápolást végz6k időskori támogatása, a
nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi
szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
A kérelemhez szíveskedjék csatolni:
•
nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósftó Igazgatóság által ez év elején küldött nyugdíjösszesftő
fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi
nyugdíjszelvények vagy folyószámla-kivonat fénymásolatát;
•
árvaellátás folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen/folyószámla-kivonaton kívül a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által küldött összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem
jogosult, az elutasító/megszüntető határozat fénymásolatát};
•
munkaviszonnyal rendelkező esetében: a munkáltató által kiadott hivatalos igazolást a kérelem
beadását megelőző 1 havi nettó jövedelméről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve;
•
Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapftó határozat fénymásolatát, a folyósított
ellátás összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolatát;
azon kérelmezők, akik a 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és
•
állástalanok, az állami foglalkoztatási szerv által kiadott hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról,
hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepel-e, vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata
a jelentkezés várható időpontjáról, s a mellékelten csatolt nyilatkozatot kitöltve;
•
nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről szóló nyilatkozatot;
• tartós jövedelem-csökkenés esetén: a rendszeres pénzellátás, jövedelem megszüntetéséről szóló
dokumentum fénymásolatát, vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az
engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről készült
dokumentum fénymásolatát;
• vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó jövedelemről - tételes bontásban könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével) és a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását az előző gazdasági évre vonatkozólag; amennyiben ezen
időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást;
•
őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolást. Az őstermelő/könyvelője által kiadott tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az
őstermelői tevékenységból
származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon
maradéktalanul feltüntetésre került. Továbbá lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott
jövedelemigazolást.
•
a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott
bírósági, illetve gyámhatósági döntést;
• gyermektartásdíjról szelvényt vagy igazolást;
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házasság felbontása esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolatát a gyermek
elhelyezését és tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget jóváhagyó végzés fénymásolt
példányát;
Amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset vagy bírósági idéző végzés
fénymásolatát.
tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról
szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
az ösztöndíj előző havi nettó összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást,;
amennyiben nem részesül ösztöndljban, erről az oktatási intézmény által kiadott hivatalos
dokumentumot;
amennyiben jövedelmét levonás terheli, annak jogcíméről és a levonás kérelem benyújtását megelőző
havi nettó összegéről igazolást;
amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat
fénymásolatát.
pénzbeli ellátásának megszüntetéséről szóló határozat másolatát, illetve szabadlábra helyezéséről szóló
igazolást;
elemi kár esetén nyújtott segély esetén a jövedelem-igazolásokon felül a helyreállítás költségeiről
készített kimutatást;
gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül - a társadalombiztosítás által nem támogatott -gyógyszertámogatásként annak költségét igazoló hivatalos dokumentumot a jövedelem-igazolások csatolása
mellett;
várandós anya részére nyújtott támogatás esetén a terhesgondozásról szóló igazolást a jövedelemigazolások csatolása mellett;
keresőképtelenség miatt megállapított támogatás esetén a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi
vagy kórházi igazolást a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
azon kérelmezők, akik a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz kérelmezik a
támogatást, a jövedelem-igazolások csatolása mellett a kapcsolattartást igazoló dokumentumot;
iskoláztatás biztositása érdekében benyújtott támogatás iránti kérelem esetén a jövedelem-igazolások
csatolása mellett a tankönyv és/vagy tanszerellátás költségét igazoló számla.
temetési költségekhez való hozzájárulás esetén a jövedelem-igazolások csatolása mellett a temetkezési
számla 1. számú eredeti példányát!

A PONTOS ADATEGYEZTETÉS ÉRDEKÉBEN SZÍVESKEDJENEK A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT ÉS
LAKCÍMKÁRTYÁJÁT A KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR BEMUTATNI l

Tisztelt Ügyfelünk!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése szerint a
rendkívüli települési támogatás az egy naptári évben adható összeg felső határa nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, azzal, hogy a temetési költségekre tekintettel igényel
rendkívüli települési támogatás, valamint a havi rendszerességgel nyújtható rendkivüli települési támogatás
összegét figyelmen kívül kell hagyni, ezért kérjük, hogy a támogatás iránti kérelmét valóban, csak akkor nyújtsa
be, ha a folyósítás feltételéül szolgáló rendkívüli élethelyzet tényleg bekövetkezett.
Tájékoztatjuk, hogy az esetenként nyújtott támogatás az összes körülmények mérlegelésével pénzbeli vagy
természetbeni ellátás formájában fogják megállapítani.
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Felhfvom szíves figyelmét, hogy a kérelem valótlan adatokkal történő kitöltése büntetőjogi felelősségre
vonással járhat!

A fentiek után kérjük, hogy a kérelmét tartalmazó nyomtatványt pontosan és olvashatóan kitöltve az előírt
mellékletekkel együtt, lehetőleg személyesen, vagy meghatalmazottja útján a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Centrumában szíveskedjen benyújtani.
Nyíregyháza, 2019. március 01.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető

TÁJéKOZTATÓ
a rendkívüli települési támogatás megállapftása iránti kérelem adatlapjának kitöltéséhez
Tisztelt Ügyfelünk!
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és
termésietben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) számú helyi önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: ör.) 14-16. §-ának rendelkezései alapján Önkormányzatunk a létfenntartást veszélyeztető
rendkfvüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szociálisan
rászorult személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.
Az ör. 14. §-ának (1) bekezdés a) pontja szerint a pénzbeli, vagy természetben nyújtott ellátásra szociálisan
rászorultnak tekinthető az az egyedül élő személy, akinek a havi - a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott - munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal,
magán nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett
jövedelme az öregségi nyugdfj mindenkori legkisebb összegének százhetven százalékát/ 2019. évben: 48.450
Ft/, illetve az akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át / 2019. évben: 42. 750 Ft/.
A Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontja értelmében közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs a húszévesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti
gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e
jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), a 18.
életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő
házastársa vagy élettársa valamint a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az
örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db} vagy dc) alpontban meghatározott
feltételeknek megfelelő testvér;
Az Ör. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a tanulmányi
félév megkezdésével járó többletkiadásokhoz történ6 hozzájárulásként rendkívüli települési támogatás adható,
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ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át; azaz: a 2019. évben a 71.250 Ft-ot.
Az Őr. 14. § (1) baj pontja szerint azon középiskolai tanulmányait befejező, de felsőoktatási intézményben

/elvételt nem nyert személy részére, aki 23. életévét még nem töltötte be, családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ót (2019. évben
71..250.-Ft-ot} és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán kíván továbbtanulni az érettségi vizsgát
követően, s valamely tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát köteles tenni a felkészítő tanfolyam
költségeihez való hozzájárulásként egyszeri 20.000.-Ft. támogatás állapítható meg.
Az ör. 15. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli
települési támogatást állapít meg annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2019. évben: 57.000.-Ft.), egyedülélő esetén annak
300%-át (2019. évben: 85.500.-Ft.).
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális és Köznevelési Osztály
IGAZOLÁS
Alulírott a Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom, hogy .•........ „ .....„ .• „ •.. „ ... „„„.„„ 44.„„ ....
Nyíregyháza, „.„„„.„.„„.„ .. „ .... „ ............. „ ..... szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti
kérelmét és mellékleteit a mai napon benyújtotta, egyben a kérelmének elbírálására irányuló eljárást
megindítom.
Nyíregyháza, 20 .. „„ .. „

..•.•

p.h
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KÉRELEM
ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTAT ÁS
megállapítására
A kérelmező adatai:
Neve: ..............................................................................................................„ ............................................
Születési neve: .......................... „

•...•...•.•.••.••.•••••.••............•..........•..........•..•..••••.••..•....•......•..•.............•••••••.•

Anyja neve: ............. „

....................................................Családi

állapota ....... „

Születés helye, ideje:

„ ...... „ ......... „ .. „ ..................................................... „ .... „ .•. „ „ ...................................... .

Lakóhely: •.........•...................„ •....••..•......•...„ ... „ .•...•.. „ ...............•.... „ .. „„.•.„
Tartózkodási hely:.„„.•..... „ ...„„.„„ •• „

Állampolgársága: ............. „ ....•....•„

........• „ ...........„.„„.„.„ •....•....•... „.„ ....... „

.•.• „ .......„„•. „ ............... „ •...••.••.... „.„..„

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

............................................•

... „ ....• „ .... „ .......••.„ ... „ .... „ •..••.••• „„„ •••.

D D D-D D D-D D D

•..•• „ .. „ .......... „ .. „

.......... „ .......•..•. „.„.„„ .......... .

A kérelmező idegenrendészeti státusza:
(nem magyar állampolgárság esetén)
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt /letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.
Lakás nagysága: ...... m 2

Helyrajzi szám:........................

Fűtés

módja: .....„ ..... „„..........................

Lakás használatának jogcíme: tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezeti jog, szívességi használat,
egyéb: ......... „ •.•..........•.• „ .......................„ .... „ .•.•..
Mióta lakik a lakásban: ......... „ .................. „ •••••• „ ... Lakásban élők száma: .. „„„ ... .
A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY HATÁROZATI JAVASLATA:
~

háztartás havi összes jövedelme:
.„ .................„ .. „ ..•.... Ft
...... „„.„.„ ... „ .. „ ........ Ft
A háztartás egy főre jutó havi jövedelme:
A helyi adósságcsökkentési támogatás megállapítását - elutasitását javaslom.
Hitelez6 közüzem

Futamid6

Tám./hó

önrész/hó

20............... - 20 ...............
20 ..... „.„.„ .. - 20„ ... „ ....... .
20.„„„„ •. „„ - 20 .............. .
20 ..... „ ........ - 20 ........„ ... „

20 .......... „ ... - 20„ ........ „ .. .
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J:,=~~~.:·~~::::„:„:„„. „2-~:„:„. :·:.„ .20„ . .„. .„„

1

.••. „ .........•...„

ügyintéző:

.......

„......„.„. „„„„„„

LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADÓSSÁG T(PUSA ÉS ÖSSZEGE
Az adósság összege

Az adósság jogcíme
Lakbérhátralék
központi fűtési díjtartozás
távhő - szolgáltatási díjtartozás
közösköltség - hátralék
Áramdíjtartozás
vezetékes gázdíj tartozás
víz- és csatornahasználati díjtartozás
szemétszállítási díjtartozás
összesen:

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTTÉLÖ, OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI
HELLYEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK /HÁZTARTÁS/ ADATAI:
/LÁSD A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT IS/

NÉV,
SZÜLETÉSI NÉV

SZÜLETÉSI ÉV,
HÓ, NAP,
ROKONSÁG
MEGJELÖLÉSE

ANYJA
LEÁNYKORI NEVE

CSALÁDI
ÁLLAPOTA

TÁRSADALOMBIZTOSITÁSI
AZONOSITÓ JELE

A LAKÁS KOMFORTFOKOZATA
összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli, szükséglakás, lakásként használt nem lakás céljára
szolgáló helyiség, üdülő, egyéb:
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JÖVEDELEM-NYllATKOZAT
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)
A jövedelem összegét a szerző személy alatti rovatba Ft-ban kell beírni!

-----------HÁZASTÁRS, GYERMEK
ÉLETTÁRS

-----·-··~-----

A JÖVEDELMEK TÍPUSAI

KÉRELMEZŐ

. MUNKAVISZONYBÓL;
MUNKAVÉGZÉSRE
! IRÁNYULÓ EGYÉB
JOGVISZONYBÓL
SZÁRMAZÓ
~JÖVEDELEM, TÁPPÉNZ _
!TÁRSAS ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ
1
iJOVEDELEM

SZÜLŐ

EGYÉB
HASZNÁLÓ

NAGYSZÜLŐ

1

i

l

~
1

NYUGELLÁTÁS,
BALESETI
NYUGELLÁTÁS, EGYÉB
NYUGDÍJ, . RENDSZ.
SZOC. JÁR.:
-GYERMEK ELLÁTÁSÁ/ VAL ÉS GONDOZÁSÁ/ VAL KAPCS. TÁMOGATÁSOK: GYET; GYED,
r GYES, CSP. GYT.DIJ

i ÖNKORMÁN_Y_ZA_T_l~É-S---1-------MUNKAÜGYI SZERV
ÁLTAL FOLYÓSÍTOTI
. RENDSZERES PÉNZ: ELLÁT ÁS: álláskeresési
1

l

····~---· - - - -
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r támogatás, rendszeres
~0_ális segély; stb.
lföLD
1 BÉRBEADÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
EGY~s:(pl.: kapott
tartásdíj, ösztöndíj,
értékpapírból
•származó jövedelem,
1kisösszegű_k_i!iz.) _
1

EGY HÓNAPRA JUTÓ NETIÓ JÖVEDELEM: ........•............... „ ......................•.....•„ ...............•.....••••..•...•...... Ft.
EGY FŐRE JUTÓ NETIÓ HAVI JÖVEDELEM: .....•.••••.••••••••.••• „.„•.......... „ ••••••..• „ ........ „ •..•.••...•.•.......•••..•.••.• Ft.
NYILATKOZATOK
A HELYI ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Alulírott - a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében - büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben a
már folyósított támogatás visszafizetésének terhe mellett az alábbi nyilatkozatokat teszem:
a helyi adósságkezelési szolgáltatás feltételeként előírt helyi adósságkezelési szerződést a
Tanácsadóval megkötöm és az együttműködésből eredő kötelezettségeimet maradéktalanul teljesítem.
részletekben nyújtandó helyi adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó önrészesedésemet a
megállapodásban foglaltaknak megfelelően havi, illetve a határozat előírása szerinti részletekben
megfizetem.
szükség estén a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (1)
bekezdés a) pontja, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (1) bekezdés e)
pontja alapján külön aláírásommal meghatalmazom a Tanácsadót, illetve a Szociális és Köznevelési
Osztályt, hogy a kérelmem elbírálásához mellőzhetetlenül szükséges bank-, továbbá adótitkaimat
megismerje.
hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a helyi adósságkezelési szolgáltatással összefüggően más, az ügyben
hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek, gazdálkodó szervezetek, illetve a határozat szerinti
hitelezők tudomására hozzák.
Az adatkezeléssel kapc:solatban b6vebb informádó a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.

Nyíregyháza, 20........... „ .... .
a kérelmező aláírása

háztartás nagykorú tagjainak aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján
letölthető), erre a célra szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt
igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a
hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha
kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba
kell foglalnia, mely az ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való
hozzájárulásnak minéísül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb idéít vesz igénybe.
Kérjük,
hogy
a
pontos
adategyeztetés
érdekében
a
kérelmezi>
személyi
igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját (vagy annak m6solatát) bemutatni szíveskedjenek!
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását
kéri, ahhoz szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.3. csal6d: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezéí személyek közössége;
1.4. lcözell hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc/korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos
gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a
szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek
megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt,
valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál
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a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek min6sül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj.
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek min6sül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem min6sül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a
nevelőszülők számára fizetett nevetési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a
tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettet járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott
ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon
része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy
közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni
értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha
a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor..
1.5.6. A jövedelemszámftásnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5. 7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.
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1.5.7.3. vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni
értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett • összeg,
amelynek
baj külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdlj mindenkori legkisebb
összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett
személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;
2. Jövedelem tfpusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó Jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, 6stermel6i, illetve szellemi és más önálló tevékenységb61
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdijat, továbbá a bérbeadó, a választott könywizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön
szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, csecsemőgondozási dij, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő
ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncmOvészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.S. Önkormányzat, iárási hivatal és munkaügyi szervek által folyósitott ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés
és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesftéséb61, vagyoni értékG jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.1. 7 A jövedelemr61 - a családtámogatási törvény szerint folyósitott családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem tfpusának
megfelelő iratot vagy annak másolatát.

3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a
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kérelem beadását megellSző hónap nettó jövedelmér61 szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesít6
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megel6z6 1 havi
nyugdijigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkezéS, illetve GYED-ben részesül6 esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéréSI;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és
állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyitványt kell benyújtaniuk arról, hogy
az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata
a jelentkezés várható időpontjáról.
-vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével), továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAVá/tal kiadott jövedelemigazolást,
amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos
igazolást;
-6stermel6 esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője
által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel
csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési
betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt gazdas6gi évre vonatkozóan NAV
által kiadott jövedelemigazolás
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az
elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
a
válóperes végzés, gyermekelhelyezésr61 szóló bírói egyezség fénymásolatát,
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum
fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány
visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum
fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az elöz6 havi ösztöndíj összegér61 oktatási intézmény által kiadott hivatalos Igazolást, amennyiben
nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendellS és/vagy gondnokság alá helyezésr61 szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan bete1 állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék,
saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
• autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat
fénymásolatát;
- csatolni szükséges továbbá a vagyonnyilatkozatot,
- igazolást a lakásban tartózkodásának jogcíméről (pl.: bérleti szerződés),
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- bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kelt csatolni, azzal, hogy
annak érvényességét a támogatás benyújtásának időpontjával megegyezően a főbérlőnek igazolnia
kell,
- egy hónapnál nem régebbi szolgáltatói igazolást azon adósságának jogcíméről és összegéről,
amelynek kezelését kéri, vagy a közszolgáltatás kikapcsolása esetén azt igazoló dokumentumot,
-nyilatkozatot arról, hogy vállalja az adósságkezelési programba bevont adósság és a települési
önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését,
valamint arról, hogy vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
Felhívom figyelmét, hogy a jövedelem-igazolásokat a szolgáltatói igazolások meglétét követően
szerezze be, mivel a szolgáltatói igazolások beszerzése hosszabb időt vehet igénybe, a
jövedelmekről kiállított igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha az a kérelem benyújtását
megelőző hónap nettó jövedelmét igazolja! A helyi adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság
részletes szabályairól a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon tájékozódhat.
Nyíregyháza, 2019. március 01.

Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető

IGAZOLÁS

Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében
igazolom,
szám
hogy.........................•......•...•............•..Nylregyháza, ....•..•. „ .•..... „ .....
alatti lakos helyi adósságkezelési szolgáltatás megállapftása iránt benyújtott kérelmét és előírt
mellékleteit átvettem, egyben tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást
megindítottam.

„„ ..........................„............. „......

Nyíregyháza, 20............................... .
p.h.
ügyintéző
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K~RELEM

RENDSZERES GYóGYSZERTÁMOGATÁS
megállapítására

1. A kérelmez6 személyre vonatkozó adatok:
1.1.

Neve:

neve:

Anyja

1.3.
1.4.

neve:

Születési

1.2.

Születési

(év,

ideje

helye,

hó,

1.5.

nap):
Lakóhely:
hely:

Tartózkodási

1.6.

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

D D D-D D D-D D D

1.8. Állampolgársága: ...........................„ .............................................. „ ....•............ „„.
1.9. Telefonszám: ................................... „ .............................. „ .................. .
1.10.A kérelmező idegenrendészeti státusza:
(nem magyar állampolgárság esetén)
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt /letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.

2. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

o

Méltányossági jogcímen kérem a rendszeres gyógyszertámogatás megállapítását jövedelmi
helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel.
(Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint a
jövedelem-nyilatkozatot!)
3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
3.1. A kérelmező családi körülménye:
3.1.1. 0 egyedül élő
3.1.2. o nem egyedül élő
3.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
3.2.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ........ .fő.
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e

D

E

ideje

Társad a lom biztosítási

{év,

azonosító jele

Családi
kapcsolat
megnevezése

B

F

G

Születési
helye,

1.

Közeli
hozzátartozó
neve
{születési neve)

Anyja neve

hónap,

Közeli
hozzátartozó
születési
ideje

Megjegyzés•

nap)

2.
3.

4.
5.

6.
• Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szüllít, illetve a szülő házastársát vagy
élettársát, valamint a testvért.
- 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató,
- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek
25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

3.3. Jövedelmi adatok: a
forintban:

kérelmező,

valamint a családban

élő

közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme

(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A

1.

2.

e

B
A jövedelem típusa

A családban él6 közeli
hozzátartozók

KérelmezéS

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó: ebből
közfoglalkoztatásból
származó

3.

Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
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Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres

szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

4. Nyilatkozatok
4.3.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen/ a tartózkodási helyemen élek (a megfeleld rész aláhúzandó),
4.3.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel
megegyező lakcímen élnek,
4.3.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.

4.5. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapftó szervet.
4.6. Hozzájárulok hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a rendszeres gyógyszertámogatás megállapításával és folyósításával
összefüggően más az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek, illetve a
határozatban
megjelölendő
gazdálkodó szervezet/gyógyszertár/gyógyászati segédeszközbolt
tudomására hozzák.

Az adatkezeléssel kapcsolotbon bővebb inform6dó a varoshaza.nyiregyhazahu weboldalon elérhető.

Nyíregyháza, 20„„ .. „ ................ „ .. „ ....... „ .................... „

kérelmező

aláírása

..• „

kérelmező

házastársának/élettársának aláírása
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TA.IÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

1. A kérelem benyújtásának lehet6ségei
1.1. Az alanyi és a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás iránti kérelmet annál a járási
hivatalnál kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye van. Ha a kérelmező
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerint illetékes
járási hivatalnál kell benyújtani. A kérelem a kormányablaknál is előterjeszthető, ebben az esetben a
kormányablak továbbítja a benyújtott kérelmet a járási hivatal felé.
1.2. A méltányossági jogcímen megállapftható gyógyszertámogatás a kérelmező azon lakcíme szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesterénél kell benyújtania, ahol életvitelszerűen tartózkodik.
FIGYELEM! Méltányossági jogcímen a gyógyszertámogatás kizárólag abban az esetben áHapítható meg,
ha az igénylő alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult közgyógyellátásra 1
Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető), erre a célra
szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök)
helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt
kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri·, hogy más hatóságtól
szerezzük be az ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön
személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügyének
elbírálása ezáltal hosszabb idót vesz igénybe.
Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcimkártyáját/TAJ
kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását
kéri, ahhoz szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.3. csalód: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
1.3.1. h6ztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége;

1.4. k6zeli hozz6tartoz6:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem

rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a
huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek
és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek
kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos

gyermek),
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dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a
szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek
megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: ,,Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b} pontjában meghatározott bevételt,
valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál
a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek min6sül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj.
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek min6sül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi 6stermelésbc51 származó bevétele nem több a
kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%ának megfelellS összeggel.
1.5.5. Nem min6sül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a
nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a
tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerasített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott
ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon
része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy
közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni
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értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha
a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek
adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi
intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor ..
1.5.6. A jövedelemszámitásnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesltő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell
együttesen figyelembe venni.

2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati
jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes
közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, 6stermel6i, illetve szellemi és más önálló tevékenységb61
származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló
tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön
szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási dlj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő
ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői
nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, a táncmOvészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék,
rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósitott ellátások: különösen az
időskorúak járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégités
és állampaplrból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékO jog
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.1.7 A jövedelemrlSI - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás,
vagy a fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának
megfele16 iratot vagy annak másolatát.
3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a
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kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megel6ző 1 havi
nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkezi), illetve GVED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőz/S hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és
állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy
az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata
a jelentkezés várható időpontjáról.
- vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével), továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást,
amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos
igazolást;
-őstermel6 esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője
által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel
csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési
betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV
által kiadott jövedelemigazolás,
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az
elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
válóperes

végzés,

gyermekelhelyezésről

szóló

bírói

egyezség

fénymásolatát,

a

megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy

igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum
fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány
visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum
fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek, esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az el6z6 havi ösztöndíj összegéréSI oktatási Intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben
nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendeléS és/vagy gondnokság alá helyezésr61 szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék,
saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat
fénymásolatát;
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-továbbá csatolni szükséges a háziorvos igazolását arra vonatkozólag, hogy kérelmezéS betegsége legalább
három hónapja fennáll.
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költségéről háziorvos által kiadott igazolást.
Tájékoztatom, hogy a támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző két
hónapban is benyújtható.
Nyfregyháza, 2019. március 01.

Dr. Krizsai Anita s.k.

osztályvezető

IGAZOLÁS
Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Városi

Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom,

hogy ...................... „ •••• „ ...................... Nyíregyháza, ..•... „ ................. „

... „

...••..••. „ ••..•••.. „

......... „............

szám

alatti

lakos

gyógyszertámogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmét és előírt mellékleteit átvettem, egyben tájékoztatom,
hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást megindítottam.
Nyíregyháza, 20.„ ..••.............• „ ......•..
p.h

ügyintéző
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KÉRELEM
KÖZTEMETÉS
megállapítására

A KÉRELMEZŐ ADATAI:

Neve: ........................ „.„ .... „ •.•......... „ .................„ ....... „ ... „ ..............•..................•......•.••....••....... „ .. „.„ ............ „ .. .
Születési neve: ................ „
Születési helye: ... „ ..„

•..... „ ......... „ ...............•... „ ................... „

....................• „ .............,

..........................................• „ •..................

ideje: ... év .... „ ........•.... hó ... „ .... nap

Anyja neve: ........................................................................................................•..................„ •.....•............... „ .........
TAJ száma::

„ .•............. „ •..•.......... „ .. „ .... „ ................... Adó

azonosító jele:: .................... „ ......................... .

Családi állapota: ............ „ .•... „ ......... „ .•...•.••.. Állampolgársága: ..................... „ ...... „ .•....................•....••.•...... „.„ ..
Lakóhelye:„ ............................................•.. „ ..... „ .......... „ ........................................................................„

..... .

...• „ ........ „ ... „„ ...............„ .. „ ...... út, utca, tér .. „ ...... sz .. „ ... „ em., fszt .... „.„.„ .asz.
Tartózkodási helye: •.........•....... „„„ •.••••••.......• „ •••.•..••..............•..........................•...............••.••••.....••........•.•..•........
Telefonszáma (nem kötelező megadni): .... „ ••••••.......•.••.• „ .............„ ......... „ ................................................... .
Jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonossági adatai:
(ha a kérelmező kiskorú vagy gondnokolt abban az esetben kell a törvényes képviselőnek kitöltenie}
Név.............................„ ........... „ ..•••••••••••. „ •••. „ .............•. „ ...................... „ ..................... „„ ................ „ ••.....•....•.........
Anyja neve.„ .......... „ ••....•... „ ................ „ ............ „ ...................... „ ..•. „ •••............•• „ .•••••.•.• „ ...... „ ........... „.„.„ .... „.„ .. .
Születési helye, ideje: ..............•....... „.„ ..•......•„ ...• „.„ •........• „ .• „ •..•. „ .......... „ ..... „

.•••„„•.••...•....••..••.•••..•. „.„ ....„ ..•. „

Az Szt. 3.§. (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcíme, hozzátartozó
esetén rokoni kapcsolata: ............ „ ................ „ .•..... „ ..... „ ...... „ .. „ ....... .
Al. ELHUNYT ADATAI:
Neve: ···································································································-······················
Születési neve: .............•............................„ ..........„„..................•..•............. „ ... .
Születési helye..............•........................, ideje: ........ év ... „ ............... hó .......... nap
Anyja neve: ...•............................................. „.„ .. „ ........................ „ ..................... .
TAJ száma:: ................ „

....•..•........ Családi

állapota: .................. „. Foglakozása: ...... „ ••..•..... „ •••••.......•••••.... „

Utolsó bejelentett lakóhelye: ••••„ ••• „ ••••••..............•„„„•• „ .•„„••„„.„••„„••„ .....„ •.
Tartózkodási helye: ...... „„ ....... „

„.„.„.

„.„ ...•••.„ ••.....„.„„.. „.

.. „ .. „.„.„ .........................Állampolgársága:.„.„ ...............................„ ......•........

Halotti anyakönyvi kivonat száma:„ ..... „ ..• „.„... „ ..... „ .............Vallása {nem

kötelező

megadni): ....... „ ......... .
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A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTI ÉLŐ - on BEJELENTETI LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI
HELLYEL RENDELKEZŐ- KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK, A1A2 A CSALÁD TAGJAINAK ADATAI:
NÉV, LEÁNYKORI
NÉV

SZÜLETÉSI IDŐ,
ROKONSÁG
MEGJELÖLÉSE

ANYJA
LEÁNYKORI
NEVE

CSALÁDI
ÁLLAPOTA

FOGLALKOZÁS

A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA (A megfelel6 indokolást kérjük aláhúzni!)

„-..„ .....„ ••..•. „ •...••••• helységben 20•••• év„••••••••••••• „ ••• h6„•••••••._. napján elhunyt

..••„ •.. „ ....•

··················-···························································-········-·······-······················ (név)
hozzátartozóm eltemettetésér61 nem tudok gondoskodni, mivel a temetési költségek viselése a
magam, illetve a családom megélhetését veszélyezteti,
az elhunytnak nincs vagy nem

lelhető

fel eltemettetésére köteles hozzátartozója,

ezért kérem az elhunyt személy közköltségen történ6 eltemettetését.

WWW.NYIREGYHAZA.HU
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Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes
közjegyz6nél bejelenti!

JÖVEDELEM NYILATKOZAT
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A jövedelem típusa

KérelmezéS jövedelme

Házastárs/élettárs
jövedelme

A családban élő további
közeli hozzátartozó(k)
jövedelme

1.) Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
jövedelem

2.) Társas és egyéni
vá llalkozásbó 1,
őstermelői, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem

3.) Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

4.) Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
ellátás
S.) Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátás

6.) Egyéb jövedelem

WWW,N'flREG'fHAZA.HU
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7.) Összes jövedelem

EGY HÓNAPRA JUTÓ NETTÓ JÖVEDELEM: ..••..•....••...•.••.....•..••..•.••••..•••••..••••...•....•••..••Ft
EGY FŐRE JUTÓ NETTÓ HAVI JÖVEDELEM: ............................•...........„ .... „ .. „.„.„ ...... Ft

NYILATKOZATOK
A KÖZTEMETÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ:

Alulírott: ................................................... „ ......................... „ .................................... „ .•...•.....••.•..••.... „ ...„.„ ..••....•...•..
.•...•.••.... „ „ .•••... „ .. „.„.„ ......... „ „ ........ „.„ szám alatti lakos,
- a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében - büntet6jogi felel6sségem tudatában
kijelentem, hogy a kérelmemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az
alábbi nyilatkozatokat teszem

Hozzájárulok, néhai .................. „ •• „ ••••••...•••••.•••.•.•..•• „
•....••••• „.„ ... „.

... „ .... „ .... „.„ ... „ ..... „ •••• „ .•.•..... „ ........... „ ....

••••••••. „ .. „„ .. „ .... „ ................................................... „ .••.••. „

volt

szám alatti lakos hamvasztással

(bemosással) történ6 köztemetéséhez.

Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a köztemetés megállapításával összefüggően más - az ügyben
hatáskörrel rendelkező - igazgatási szervek, illetve a határozatban megjelölendő gazdálkodó szervezet
tudomására hozzák. Az: odotJcezeléssel kapcsolatban bő4lebb inftxmádó a varashaza.nyíregyhaza.hu weboldalon
elérhető.

Nyíregyháza, 20... „ év „ •. „ ... „ •••• „„•..... „.hó ..... „ ....... napján

a kérelmező aláírása
www.NYIREGYHAZA.HU

N y

REGYHÁZA

•

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-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY KÖZTEMETÉSSEL KAPCSOLATOS FEUEGVZÉSEI:

A temetés költsége: ........................ „ •.•••...•.......•.......••............•. „ ........•.••.......
A temetés időpontja: .....................................•.•..... „ .................„ ... „.„ .•.. „ ••„„.
A temetés helye:„.. „.„ ..•.........••••••............•.. parcella száma: .................................
A temetés költségének megtérítésére: ...•. „.„ .......... „„ .......••....... „ ..•.•...önkormányzata
A hamvakról... ...... „ .... „ .... „ ........... „.„ ..•••••...••.•.••.•••.. (hozzátartozó) gondoskodik.

kötelezhető.

TÁJÉKOZTATÓ
A köztemetés megállapftása iránti kérelem nyomtatványának kitöltéséhez
Tisztelt Ügyfelünk!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt). 48. §- a,
alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a polgármester önkormányzati
hatáskörben- a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül - gondoskodik az elhunyt személy
közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
A köztemetés hamvasztásos bemosás formában történik, a hozzátartozó(k) írásbeli hozzájárulásával.
Amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel hozzátartozó a köztemetés hagyományos koporsós formában
történik.
A köztemetés szolgáltatási csomagjától eltér.S kegyeleti terméket, szolgáltatást a hozzátartozó nem

kérhet!

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattal, illetve az eltemettetésre köteles személlyel
szembeni, továbbá az esetleges hagyatékkal kapcsolatos igényeket kötelező érvényesíteni.

A kérelemhez csatolni szükséges:
halotti anyakönyvi kivonatot;
halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát;
az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy(ek) hozzájárulását a köztemetés jóváhagyásáról.
a kérelmezd (és családja) jövedelemigazolását
Nyiregyháza, 2019. március 01.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető
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IGAZOLÁS
Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály
képviseletében
igazolom,
hogy.....................•„.„ .•...... „ ...•...................... „ .... Nyíregyháza,
.„ ... „ .....•••....•....•...........••. „ ... „ .......•.•.•••. „ .... „.„.„ •. „.„ ••..••......... „ ............. „ .••••...•••..•••••..•.••..•.• „ .. szám alatti lakos
....... „„„.„.. „.......... „„..................... köztemetése iránt benyújtott kérelmet és előírt mellékleteit átvettem,
egyben tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást megindítottam.
Nyíregyháza, 20„ ..... „ ......... „

•••.•....•..••

p.h.
ügyintéző

TÁH~KOZTATÓ

köztemetés megállapítása iránt benyújtott kérelemhez csatolandó dokumentumokról

1.
Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető), erre a célra
szolgáló kérelmezéílapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök)
helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt
kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri-, hogy más hatóságtól
szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön
személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügyének
elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.
Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmez6 személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ
kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni sdveskedjenekl
II.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a
kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelmér61 szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesít6
fénymásolatát a folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megel6z6 1 havi
nyugdíjigazolás (szelvény vagy banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott
hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőz{) hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósitott ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a
folyósított ellátás összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és
www.NYIREGYHAZA.HU
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állástalanok, a munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy
az álláskeresők nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata
a jelentkezés várható időpontjáról.
• - vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi
bontásban - könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának
feltüntetésével), továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott
jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült, annak nettó
összegéről hivatalos igazolást;
• őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását
megelőző
12 hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az
őstermelő/könyvelője által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az
igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű
jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került, továbbá a lezárt
gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást.
-árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
küldött év eleji összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdfjra/árvaellátásra nem jogosult az
elutasító/megszüntető határozat fénymásolata)
válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát,
a
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum
fénymásolatát; vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány
visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum
fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról szóló dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előz{) havi ösztöndij összegér61 oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben
nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésr61 szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék,
saját jogú rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb
összegű családi pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat
fénymásolatát;
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KÉRELEM
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA IRÁNT
1. Kérem a Hatóságot, hogy részemre:

(név)
(szül. helye, ideje)
(anyja leánykori neve)
(taj-száma)
(szig. száma)
(lakóhelye/tartózkodási helye)

.„.„„.„ .•.. „.„ .. „ •• „„.„ ..•• „ ...• „ ..•••. „ .....•••.••..•••............ „.„ .... „ •...•... „ ••.. „

hatósági bizonyítványt kiadni szíveskedjen arra vonatkozóan, hogy a(z}*
méltányossági ápolási díj
helyi lakásfenntartási támogatás
rendkívüli települési támogatás
köztemetés
gyógyszertámogatás
helyi adósságcsökkentési támogatás
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
óvodáztatási támogatás
halmozottan hátrányos helyzet
hátrányos helyzet
egyéb: ...................„ •••.....•...• „ .... „.„ .•.... „.„ .••••..••. „.„ .........•......•
pénzbeli és/vagy természetbeni ellátás(ok)ban részesülök.
2.

A fent megjelölt pénzbeli és természetbeni ellátási formákban a Hatóság nyilvántartása alapján
*nem részesülök.

3.

A hatósági bizonyitvány kiadását a hitelszerződésb61 ered6 kötelezettségeinek eleget tenni nem
tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényben előírt
feltételek elbírálása céljából kérem.*

A hatósági bizonyítvány kiállításánál „ ..... „„ .•..• „.„ .•... „ .. napjától
kérem figyelembe venni.

.„ ...•..•.... „ ..... „ ..••..•••

napjáig terjedő időszakot

Nyíregyháza, 201.. ........ „„.„••..• „ .... „.
kérelmező neve

(*a megfelelő rész aláhúzandó !)
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Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshoza.nyíregyhaza.hu weboldalon elérhető.

KÉRELEM
VÉDENDŐ FOGYASZTÓKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVANfTAsBA VÉTELHEZ

Kérem a Hatóságot, hogy részemre (név) ..„ ............. „ ..... „„„„ .. „.„„ .. „............... „.„ ....... „„.„ ...... „ ............ „.„
(szül. hely.) ........ „ ... „.„„„ ... „.... „... „... „ .... „„.„ ... „„„„.„.„. (szül.
.„„ .. „........ „

..••

idő)

.„„.... „.... „.... „.. „.„„ ... (anyja neve) ....... .

„ .. „.. „„ .. „„.„ .. „...... „........ (taj-száma) .......... „.„.„.„„ ..„„„ .. „ (lakóhelye) .„ ............. „ ................. .

...... „........ „... „.......................... „ ...... „......... „ ... (tart. helye) ...................... „.. „ .........„.„ ... „ ........ „... „.„.„.„ .. „„ .. „..
szíveskedjen igazolni, hogy jogosult vagyok védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételre

FŐGÁZ Zrt-hez

E-ON Zrt-hez

Nyírségvíz Zrt-hez

a) helyi lakásfenntartási támogatásban részesülök
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök
Amennyiben nem saját jogomon, hanem közeli hozzátartozóm jogán kérem a
történő

védendő

fogyasztóként

nyilvántartásba vételemet:

(név) „.„ .... „.. „.„„ .. „

••.• „.„ ..•• „ ...

„..... „ .... „ .. „ ..... „... (születési név) ...... „..„.„.„.„ .......... „„.„ ..... „„ ..... „... „.„ .... „.... .

(szül. hely) „.„.„.„.„ .. „.„.„.„ ... „.. „.„.„„.„„„„„.... „ (sz.

idő)

„..... „.. „„.„„„.......... „ {taj-szám) .. „.„„ .. „„ ..... „ .. „„„.

(anyja neve) .... „ ........•.....•..•.••••.•.•.•....•...••.••••.•........... (lakóhelye) .. „ ............ „ ..• „ ••..••....... „ .... „ •••..... „ •..••..... „ ....... .
„ ••.• „..„............ „....... „...............

(tartózkodási helye) ............. „...... „.......................... „ .•...........••.••...• „.................. .

Nyíregyháza, 20„ ..„.. „„.„.„.„.„ ... „.. „ ..
ügyfél aláírása

(Amennyiben közeli hozzátartozója jogán kéri védendlS fogyasztóvá nyilvántartásba vételéhez az igazolást, a
részre annak az adatait kell írni, akinek a közüzemi számla a nevére szól, az alsó részt annak az
adataival kell kitölteni, aki a fentiekben felsorolt ellátások valamelyikében részesül. Mindkét fél részéről
szfveskedjen adategyeztetés céljából a személyi igazolványt és lakcímkártyát bemutatni!)
Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon elérhető.
felső
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melléklet a ....... „ önkormányzati rendelethez

Vagyonnyilatkozat
1. A kérelmező személyes adatai
Neve: ....... „ ............. „„„ .. „ .. „.„„ .... „ ... „„ ... „ .....••.••• „ .... „„ .... „ .. „ ... „ .. „ .. „ ..... „.„.„„„.„.
Születési neve: „„ .. „ ••••• „ .. „„ .. „.„„ .. „„.„ .. „„.„„ .. „„„.„.„„ ... „ .. „„ ..... „ .... „ ... „ ........... „.
Anyja neve: .......... „ .. „„ ... „.„ ... „.„ ... „.„ •.... „ .. „.„ ..... „„„ .. „„„„„„„.„ ...... „ .. „.„ .. „„„ .. „.
Születési hely, év, hó, nap: „„„ ... „ ... „.„„ .. „ .. „„.„.„.„„„ ... „ ........ „„. „„„„ .. „.„„.„.„„ .. .
Lakóhely: .„.„ ..... „ ....... „ ... „„ ... „ .. „ .. „„„„„.„„ •. „.„ ... „.„„ .... „ ..•. „ .. „ ... „ .• „ •. „ ... „ .... „.„ ..
Tartózkodási hely: „ ... „„„.„ ... „.„ ..... „ ...... „ ... „„.„ ....... „.„ .. „ .. „ ... „ ...... „ .••.•• „ .. „„ ...... „.
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ... „ •. „ .. „ „.„.„„ •. „ ... „ .. „„ .. „„ ... „„„„ ........ „.„ .. .
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ... „ .. „„ ... „„.„ .... „.„„ .. „.„. város/község ...... „ .. „ ... „.„.„ .... út/utca .. „„„„ hsz.,
- alapterülete: „„„„.„ m2,
- tulajdoni hányad: .„ .. „„„„„.„.„.„.„,
- a szerzés ideje: .„„„„„„ ... év.
Becsült forgalmi érték:* .„„ .. „„„„ .. „„ ... „.„ .. „ ... „.„. Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
.„. „. „ .„ ..... „ .•. „ .. „„„ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati
jogok, szolgalom).
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: „.„ ... „ ..... „ .......... „ .. „.„„„ város/kőzség .... „„„.„ ...•••... „ .•. út/utca „.„„ ... „. hsz.,
- alapterülete: „.„ •..... m2,
- tulajdoni hányad: „„ ... „.„ .... „ ... „ .. „,
- a szenés ideje: .„„ .. „ .. „ ... év.
Becsült forgalmi érték:* .„ .. „.„„.„„ ... „„„ .. „ .. „.„„„. Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok,
vagyoni értékű jogok vagy /eljegyzett tények:
„ ....• „ ...... „„„ ... „.„.„ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati
jogok, szolgalom).
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése „„ .. „ ... „ ............ „.„ .. „ .. (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő,
garázs),
- címe: .„.„„„.„.„ .•.•. „ .... „ „ ...... „„„ város/község „ ......... „.„ ..... „ .. út/utca .„ .. „„„ .. hsz.,
- alapterülete: .„.„ ..... m2,
- tulajdoni hányad: ..... „ „ •... „ ..... „. „ .. ,

- a Szerz e,s 1'de·~e: .„ ......... „„ év.
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Becsült forgalmi érték:* ..................................... „ ... Ft
Az ingatlan·nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
„.„ •..... „„ ............. „„ {pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati
jogok, szolgalom).
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat}:
·megnevezése: .„ ...................... „ ............... „ ............•........... „.„ .........•..••................... „ ......... .
• címe: .. „ .. „ . „ ..•• „ .... „ .. „„„ ............ város/község .................... „. út/utca „.„ .. „ ... hsz., (pontos cím
hiányában: ........ „ „ •••••••.•• helyrajzi szám),
·alapterülete: ....... „ .. m2,
„ .......,
· tulajdoni hányad: ........... „
·a szerzés ideje: ............. „. év.
Becsült forgalmi érték:* „ .. „ .... „„„ .........•.... „ ..... „ ... Ft
Az ingatlan·nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok,
vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
.......... „ ... „.„ •..... „ .... (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati
jogok, szolgalom}.
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygépkocsi: ... „ .• „ ............ „ ............. „ .... „ ........• „„ •. „.„ típus .„ ........•. „„. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................... „„ ......... „ .. „ ............ „ ..............•.... „ .. „.
Becsült forgalmi érték:** ............................ „ ........••.. Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
........................... „.„ ....... „ ........ „ .... „ ........ „ ...... „ ...... (pl. elidegenítési és terhelési tilalom,
bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
igen nem
(a megfelelő aláhúzandó).
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi· vagy egyéb jármű:
. „ ....... „ .„ ....... „ .. „ „ ............................. „ ...................... „ ............ típus ... „ ............. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ................ „ .••....•••••••..•••...•••• „ ....... „ „ ...................•.
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
.............. „ ............... „ ................................................ (pl. elidegenítési és terhelési tilalom,
bejegyzett üzemben tartói jog).
Ill. Nyilatkozatok
1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfele/6 aláhúzandó, és ab} pont szerinti esetben
kitöltendő}, hogy
a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő}:
·Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...................................... „ ....................................................... .
fizetési számla száma: .... ......... „ ...•••..............•........... „ .......••. „ ...............•...........................•..•..
fizetési számlán kezelt összeg „. „ ..••.............••.•••••...•• „ .. „ ................... „ .......... „ ....................... .

.„ ..
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- Pénzforgalmi szolgáltató neve: „ ..... „ ... „ ........... „ ..............••• „„ ...... „ ........... „ ..............•............
. ,. , I ,
fi1zetes1 szam a szama: ........................ „ ..... „ ....... „ .... „ ... „ .„ .. „ „ .......................... „ •......... „.„ .. „.
fizetési számlán kezelt összeg .......... „ „ .................•.......•.•..••.. „ .......................... „ ......•.............
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...................................................................... „.„ ................. „ „
fizetési számla száma: ....... „ ............................................. „ ..........•..•••..•. „ ....... „ .. „ .... „ ......... „ ..
. , .szam
, I'an kezelt"osszeg .......................................... „ •. „ .. „ ......•...• „ ......•......... „ ..•...• „ ..... .
fi1zetes1
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...... „ ............................................... „ .....• „ ....•... „ „ .....•......... „ ..
1 · t'
' Ia szama:
'
Jtze
es1. szam
.„ ........ „ ........... „ ..... „ .... „ ... „.„.„.„ ....... „.„„ .. „„„„ •.• „ ........ „ ... „ ............ .
1
·
'
.
'
I'
k
I
„
J1zetes1 szam an eze t osszeg
................ „ ... „.„ ...... „.„ ... „.„ ..... „„ ........... „ .. „ ..... „ ...... „ ...• „ .. „ ..
2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és ab) pont szerinti esetben
kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm
a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..... „ .......•.. „ ....•...... „ ....... „ ... „ .. „ •.•.......•.. „ .... „ ....... „ .............. „
. ,. , I ,
fi1zetes1 szam a szama: ............ „ „ ...... „ .............................. „ .............. „ .... „ .. „ .. „ ........ „ .......... „ ..
fizetési számlán kezelt összeg .......... „ ............••...•....••.........•...•........................... „ .................. .
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...................................... „ ..•....•.................................. „ ........... .
fizetési számla száma: .................. „ .........................................................•........... „ .... „ ......... „ ..
fizetési számlán kezelt összeg .. „ ......... „ ...... „„ ............. „ .... „.„ ... „ .. „.„ .. „ ............................. „ ..
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .......... „ ....•.................... „ ............................. „.„ ................. „ ... .
. . . szam
'I
,
a szama:
............... „„ ...•....•.. „ ... „.„ ............ „ ................................ „ .. „ ........ „ ....... .
fi1zetes1
.
.
.
'
/
'
k
/t""
fi1zetes1 szam an eze osszeg „ .... „ ...................................•....•............•.............•• „ .... „.„„.„ .... .
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .„ ..•....•.................. „ ....•... „ ....• „ „ •...•....•. „ ................................ .
. ,. , I ,
fi1zetes1 szam a szama: .............................. „ .................. „ ................ „ .......... „ •. „ ..... „.„ ............. .
fizetési számlán kezelt összeg .... „ •.. „ ... „ ..••...........•.............••..............•...•...•................ „ ... „. „ „
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a
hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési
számlán kezelt összeg tekintetében.
4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: „.„.„ .. év .. „ .... „ .................. „ hó ............ nap

aláírás
Megjegyzés:
A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan
eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása
esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára
befizetett összeget.
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell
kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
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*

Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

NYILATKOZAT

Alulírott (név) ....................................... „ .•.....• „ ............... an ................................................ „ •. „ ... sz.idő: ... „ .•••••.• „„.„.„.„.„ .... .
Nyíregyháza, .....................••..... „ ...... „ .................................................. „ .•..•„

.•••••••••••••••••••••••••.....•.

szám alatti lakos hozzájárulok,

hogy az én és a velem egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók vagyoni helyzetéről a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztály az Adóhatóságtól és az
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályától igazolást kérjen,
illetve az én és a velem egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók tulajdonában álló ingatlan(ok)
forgalmi értékének meghatározásáról a Szociális és Köznevelési Osztály ingatlan esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(a továbbiakban: NAV) ingatlan fekvése szerint illetékes megyei

(fővárosi)

adóigazgatósága az ingatlan fekvése szerinti

önkormányzati adóhatóság megkeresésével, vagyoni értékű jog esetén a NAV illetékes megyei (fővárosi)
adóigazgatósága megkeresésével, egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a NAV vámszervének vagy független szakértő
bevonásával igazolást kérjen a helyi lakásfenntartási támogatás/helyi adósságkezelési szolgáltatás kérelmem elbírálása
végett.
Együttélő közeli hozzátartozó(k):

Név: •............................. „ .................•. (sz. idő)

„ •. „.„ .............•..

Aláírás: ...... „ ..............••....•.•.....••••••••. „„„ ........ „„„„„

Név: ......•.. „ ....•.• „ ...••.„„ ••.•...•••••.•••..•.. (sz. idő) .. „„ ... „ ••• „ .. „ ...•. Aláírás: ...... „„„„.„ .... „ ...•••••• „„ .... „ •.• „ .... „ •• „ ••........•.
Név: ....•..... „ ..•. „ ............•• „„ .•... „ ......„ (sz. idő)
Név: .. „ ... „ ...... „ ....•• „ •••.••••••• „ ........ „ ... (sz.
Név:

.„ •.....................„ .......... „ ............

„ ....• „ .•...• „ ....•.••

idő) .„ ... „

••...... „ „ ... „

{sz. idő) ...... „ .• „

........•••••

Aláírás: ....... „ ....... „

..• „ ......•••••••••...••••.••••....... „ .. „„.„.

Aláírás: ...................... „ ......... „.„ ...•. „

...... „ .....••••••.....

Aláírás: .... „ ••.•.••......•.••••••••.•••.••••• „ ..„ .....................•„

Nyíregyháza, 201 .......„„•...•••. „ ................... .
Kérelmező

aláírása: ...•......................................... „ •... „

.•••••••••••• „

...... .
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A szociális rászorultságtól függ{) egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
.„ ..... „ .. „.„ .. „„ .• „ .. „ .. önkormányzati rendelethez

1. Általános indokolás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Szt. 26. §-a és a 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján
megalkotta a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletét, mely a különböző szociális segélytípusokhoz való
hozzájutás feltételeit, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait rögzíti.
A segélyezési gyakorlat során felmerült és a szociális hatósági igazgatás látóterébe került egyedi
élethelyzetek szabályozása, valamint a változó jogszabályi környezet miatt szükséges a helyi rendeletben
előírtak pontosítása, illetve kiegészítése.
A rendelet-tervezet alapján az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is teljeskörűen
biztosítja az állampolgárok által igénybe vehető, szociális rászorultságtól függő és univerzális jellegű
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat.

II. Részletes indokolás

1. §-hoz
A szociális biztonság megteremtését és megőrzését szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokat
határozza meg, amelynek érdekében az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve szabályozza a
pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a kiegészftő ápolási dljra jogosultak körét kibővítettük, így az ellátás
neve is változott.

2. §-hoz
A korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy állapotának igazolására
vonatkozó dokumentumot szabályozza az egységes jogalkalmazás érdekében.

3. §-hoz
A 2019. 01. 01-től bevezetésre kerülő - járási hivatal által nyújtható- új ellátási forma került nevesítésre a
csatolandó dokumentumra tekintettel.

4-5. §-hoz
Figyelembe vettük azt, hogy a minimálbér és a nyugdíj emelésével az egy főre eső jövedelem felső
értékhatárán elhelyezkedő családok és személyek kerülnének ki a segélyezés rendszerébéSI, ezért az egy
főre jutó havi jövedelem értékhatárát megemeltük mind a családban élő, mind az egyedülállók
tekintetében. Az Szt-vel összhangba hoztuk a nevelőszülő, mint hozzátartozó fogalmát és a méltányossági
ápolási díjra való jogosultság megszűnésének időpontját az ápolt halála esetén.
WWW.NVIREGYHAZA.HU
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6. §-hoz
kiegészítő

ápolási díjra való jogosultságot kiterjesztettük a gyermekek otthongondozási díjára
részesülőkre is, valamint javasoltuk, hogy azon méltányossági ápolási díjban részesülők, akik napi 3 órát
elérő vagy meghaladó ápolási-gondozási tevékenységet végeznek kiegészítő ápolási díjat kapjanak, részben
kompenzálva azt a fáradhatatlan tevékenységet, amelyet nap mint nap hozzátartozójuk gondozása terén
ellátnak. Másrészt az állami ápolási díj évről évre történő emelésének figyelembevételével ezen
jogosultsági körhöz tartozók tevékenységét is elismerve. Továbbá a megszüntetés időpontja került
pontosításra egy-egy kategóriában.
A

7. §-hoz
A kötelezően nyújtandó rendkívüli települési támogatás családos értékhatárát megemeltük, ezzel is
hathatósabban segítve a tartósan vagy időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő családokat. Továbbá a
felsőoktatásban jelenleg hallgatói jogviszonyban állók félévenkénti nagyobb összeggel történő támogatását
biztosítjuk és ezen kör jogosultsági jövedelemhatárát is megemeltük abból a célból, hogy tanulmányaik
költségeit enyhítsük.
Egy új típusú kategóriába kerülő személyeket is segíteni kíván Önkormányzatunk, még pedig azokat, akik
nem nyernek felvételt adott évben felsőoktatási intézményben, de továbbtanulási szándékukról nem
mondanak le, elősegítve, hogy minél több fiatal tanuljon tovább felsőoktatási intézménybe.

8. §-hoz
A rendkívüli települési támogatás temetési hozzájárulásként nyújtott típusában az ügyintézési gyakorlatban
előforduló, de eddig nem szabályozott eljárási rendelkezések kerültek pontosításra.
A karácsonyi támogatásra jogosultak körének kiszélesítését rendeltük el.
9-10.§-hoz

Az egy főre jutó havi jövedelem értékhatárát emeltük meg a háztartások vonatkozásában a helyi
lakásfenntartási támogatások esetében. Továbbá a támogatás mértéke fix összegben került
meghatározásra, mely szintén emelésre került. Mindkét esetben a jogosultsági kör kiszélesítése volt a cél,
mivel egyre több esetben kerültek látóterünkbe olyan háztartások, akik minimális mértékben haladták meg
a jogszabályban előírt jövedelem értékhatárát, viszont a rezsiköltségek kifizetése megterhelő számukra a
keresőtevékenységük létesftésével is. A jogosultsági értékhatárok változtatásakor az évről évre emelkedő
minimálbér, garantált bérminimum és a nyugdíjemelések mértékét vettük alapul.

11. §-hoz
A helyi adósságkezelési szolgáltatásnál az
eljárás.

egyösszegű

kifizetés vonatkozásában került pontosításra az
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12. §-hoz

A rendszeres gyógyszertámogatás családban élők jövedelemhatárát emeltük meg. Figyelemmel, hogy az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének meghatározott százalékában került bevezetésre a
támogatás mértéke, így a jövedelemhatár emelése adott mérték emelését is magával vonzotta.
A jogosultság megszűnésének időpontja került pontosításra azokban az esetekben, amikor még a hatósági
bizonyítvány kiküldésére nem került sor.
13. §-hoz
Köztemetés visszafizetésére kötelezése tárgyában az örökösök vonatkozásában került meghatározásra
méltányossági kategória.

14. §-hoz
Az egyes hatáskörök polgármesterre történő átruházásának pontosítását tartalmazza.
15. §-hoz
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások vonatkozásában a módosult mellékleteket tartalmazza úgy,
hogy azokban pontosításra kerültek a fogalom-meghatározások és azok az adatkezelésre vonatkozó
figyelemfelhívást is tartalmazzák.

16. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

17. §-hoz
A hatályon kívül

helyező

rendelkezéseket tartalmazza.

18. §-hoz
Az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza.
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Ügyiratszám: SZOC/597-3/2019
Ügyintéző: dr. Vachler Péter

Előterjesztés

- a Közgyűléshez -

Jászai Menyhért
alpolgármester
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Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi ellenőrzését
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az

előterjesztést

véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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POLGÁRMESTERI HIVATALA

Tisztelt Közgyűlés!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban Szt.) 90. § (2)
bekezdése alapján a megyei jogú város saját területén köteles • többek között - az alapszolgáltatási
feladatokat biztosítani, melyek egyike az étkeztetés.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet 2. címében foglalt rendelkezések szerint az étkeztetés formái különösen a
szociális konyha és a népkonyha keretében nyújtott ellátások. A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben
fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek,
akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe. Népkonyhát elsősorban olyan településen
(településrészen) indokolt létrehozni, ahol a rászorulók életformája miatt elsősorban alkalmi étkeztetés iránt
van igény.
1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen - a rendelkezésre álló
nyilvános információk szerint - jelenleg 12 fenntartó nyújt étkeztetést, mint szociális alapszolgáltatást. Ezek
közül négy fenntartó nyújt nyíregyházi ellátási területtel is népkonyhai szolgáltatást, az alábbiak szerint:
-

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi út 14.) - Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 38.)

-

Magyarországi Evangélikus Egyház (1085 Budapest 08. ker., Üllői út 24) ·Oltalom Szeretetszolgálat
(4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.)

-

Nyírségi Szociális Centrum (4400 Nyíregyháza,
Nyíregyháza, Szűrszabó út 4.

-

Kótaji Református Egyházközség (4482 Kótaj, Rákóczi utca 27.) - Kótaji Református Egyházközség
Idősek Szeretetotthona (4482 Kótaj, Katona Pál utca 1.).

Szűrszabó

út 4.) - Nyírségi Szociális Centrum 4400

A jelzett fenntartók közül az Önkormányzat a Magyarországi Evangélikus Egyházzal ellátási szerződést kötött
a szolgáltatás megszervezésére, ily módon is teljesítve az ellátási kötelezettségét.
Az Étkeztetési Centrum elnevezésű fenntartó (4400 Nyíregyháza, Csillag u. 3.) megkeresést küldött
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melyben 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 56/a. szám
alatt található ingatlan kapcsán tulajdonosi hozzájárulást kért az említett helyszínen népkonyhai szolgáltatás
beindításához.
Az Szt. 2019.01.01-től hatályos 134/G. § (S) bekezdése alapján a 2019. január 1-jét követően indított,
népkonyha szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárásban a bejegyzés feltétele
az ellátási terület szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat hozzájárulása. E jogszabályi
rendelkezéshez kapcsolódó, a T/3623/6. irományszámmal ellátott részletes vitát lezáró országgyűlési
bizottsági módosító javaslatban foglalt indokolás alapján a "hozzájárulás annak vizsgálata érdekében
szükséges, hogy az önkormányzat által működtetett szociális ellátórendszerbe bele lehet-e illeszteni az egyéb
fenntartók által nyújtott népkonyha szolgáltatást."
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A Közgyűlés 165/2016. (VI. 30.) számú határozatával elfogadott, hatályos Szolgáltatástervezési Koncepció
jelenleg nem tartalmaz a népkonyhai szolgáltatás vonatkozásában a meglévő kapacitások bővítésére
vonatkozó célkitűzést, továbbá jelenleg nem állnak az Önkormányzat rendelkezésére olyan információk,
amelyek az ellátotti igények olyan mértékű fokozódását mutatnák, amelyek a meglévő szolgáltatók körének
bővítését tennék szükségessé. Fenti okok miatt a kért hozzájárulás kiadását nem tartjuk indokoltnak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2019. február 20.
Tisztelettel:
Dr. Krizsaí Anita
osztályvezető
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Melléklet a SZOC/597-3/2019 számú előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

..../2019. (11. 28.) számú
határozata
Népkonyha szolgáltatásra vonatkozó hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozataláról

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és annak alapján az Étkeztetési Centrum (4400 Nyíregyháza, Csillag utca 3.)
által a 4400 Nyíregyháza, Törzs utca 56/a. szám alatt tervezett népkonyha szolgáltatás szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez nem járul hozzá.

Nyíregyháza 2019. február 28.

A határozatról értesül:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3.) irattár
4.) Étkeztetési Centrum (4400 Nyíregyháza, Csillag út 3.)
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Ügyiratszám: KULT- 55-1/2019.
Ügyintéző: Doka Diána
Előterjesztés

- a Közgyűléshez a helyi önszerveződő közösségek 2018. évre biztosított pályázati támogatásainak
pénzügyi elszámolására

1t~-

Dr.

l~v~cs Ferenc

polgár':'Jf ster
/-.---_;.""']

<

. J'J
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alpolgármester
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Óoka Diána
kulturális osztály vezetője
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Faragóné Széles Andrea
jegyzői

kabinet vezetője

Dr. Krizsai Anita
szociális és köznevelési
osztály vezetője

városfejlesztési és városüzem
osztály vezetője
törvényességi véleményezést vftsző
személy aláírása:
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Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői

kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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Tisztelt Közgyalés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján elismeri és támogatja azt a

tevékenységet, melyet a településen élő állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati
feladatok megvalósítása, polgárok közéletbe történő bevonása, település fejlesztése, szépítése, a
környezetvédelem, a közbiztonság mértékének növelése, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és
hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, szórakozása, sportolása, egészségvédelme érdekében.
Ezen célok megvalósulása érdekében a Közgyűlés az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében
- a város anyagi lehetőségeitől függően - minden évben keretösszeget állapít meg az önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatásának céljára és az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőség
biztosítására támogatási-pályázati rendszert működtet, melynek feltételeit és az eljárás rendjét a helyi
önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet

(továbbiakban: Ör.) tartalmazza.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV.

törvény, valamint az Ör. alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési
rendelete 25.000.000 Ft összeget különített el a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására. A
rendelet szerint a különböző Alapokhoz beérkezett pályázatokat a Közgyűlés hatáskörrel rendelkező
szakbizottsága megvizsgálja és javaslatot tesz a támogatás odaítéléséről. A szakbizottságok javaslatai alapján
a Közgyűlés a 68/2018.(IV.25.) és a 192/2018.(Xl.29.) számú határozataival döntött a támogatások
odaítéléséről

(24.235.000 Ft összegben).

Az önszerveződő közösség a kapott támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. Az Ör. 13.§ (2) bekezdése
alapján az elszámolás magában foglalja a részletes szakmai, tartalmi beszámolót (továbbiakban szakmai
beszámoló), a pénzügyi beszámolót és annak mellékleteként a támogatás összegének felhasználásáról szóló
eredeti számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok - támogatási szerződésben meghatározott módonhitelesített másolati példányát (továbbiakban pénzügyi beszámoló).
Az őr. 13.§ (2)-(5) bekezdése rendelkezése szerint a szakmai és pénzügyi beszámolót a támogatásra
benyújtott pályázatot véleményező szakbizottsághoz kell benyújtani. A szakbizottság az elszámolási időszak
záró napját követően az elszámolást megvizsgálja és javaslatot tesz az elszámolás elfogadására. A
polgármester gondoskodik az elszámolásról alkotott bizottsági javaslatokat összesítő előterjesztés
elkészítéséről.

Az előterjesztést úgy kell elkészíteni, hogy abból a képviselők számára világos legyen a

szakbizottságok véleménye, az elszámolások elfogadásával kapcsolatban tett javaslata.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍRl:GYHÁZA, t-;QSS\.JrH TÉR 1. PF.: S3.
TELEFON: +36 4.2 524·500
FAX: +>6 42 524-501
E-MAIL: POLGARME.STE.R@NYIREGYHAZA.HU

Az L számú mellékletet a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság, a 2-3. számú mellékleteket a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, a 4. számú mellékletet a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság az
5-6. számú mellékleteket a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság véleményezte.
Az alábbi mellékletek tartalmazzák a különböző szakbizottságok által elfogadott, a helyi önszerveződő
közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolásait.
1. számú melléklet: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság a Kulturális Alapból a helyi
önszerveződő

közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolása,

2. számú melléklet: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a Civil Alapból a helyi
önszerveződő

közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolása,

3. számú melléklet: Városstratégiai

Környezetvédelmi Alapból a helyi

és Környezetvédelmi

önszerveződő

Bizottság a Városfejlesztési és

közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati

támogatások pénzügyi elszámolása,
4. számú melléklet: a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság a Közbiztonsági Alapból a helyi önszerveződő
közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolása,
S. számú melléklet: a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság a Szociális és Egészségügyi Alapból
a helyi önszerveződő közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi
elszámolása,
6. számú melléklet: a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság az lfiús6gi Alapból a helyi
önszerveződő

Kérem a Tisztelt

közösségek részére nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolása

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni és a határozat-tervezetet, valamint annak

mellékletei tartalmát elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. február 18.

)~

Dr. Kovács Ferenc
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH T~R l. Pf.:

83.

TELEFON: +36 42. 524-50D

FAX: +36 ·P 524-501

POLGÁRMESTERE

E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a KULT-55-1/2019. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT - TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„„„„/2019. (II. 28.) számú
határozata
a helyi önszerveződő közösségek 2018. évre biztosított pályázati támogatásainak
pénzügyi elszámolásáról

A Közgyűlés
az

előterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján

1.) a Kulturális Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását az 1. számú
melléklet szerint;
2.) a Civil Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását a 2. számú melléklet
szerint;
3.) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi
elszámolását a 3. számú melléklet szerint;
4.) a Közbiztonsági Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását a 4. számú
melléklet szerint;
5.) a Szociális és Egészségügyi Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását az S.
számú melléklet szerint
6.) az Ifjúsági Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását a 6. számú melléklet
szerint
jóváhagyja.
Nyíregyháza, 2019. február 28.

Erről

értesül:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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1. sz. melléklet a ...../2019. (11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Kulturális Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

s.
sz.

C)'
....._ f

Döntés kelte

Hatáskört
gyakorló
megnevezése

Pályázó neve

Pályázó címe

Szent István Nemesi Rend
Első Alapítványa

4481,
Nyiregyháza
Templom utca
49.

Gyermekmosoly Alapítvány

4400
Nyíregyháza,
Stadion út 32/a

Nyíri Honvéd Egyesület

4400
Nyíregyháza,
Színház út 2.

1.

68/2()18.
(IV.25.)

2.

68/2()18.
(IV.25.)

3.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

4.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Madárbarátok Nyíregyházi
Egyesület

s.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyatés

Naplöv6 Egyesület

6.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Nyírségi ízkirályok
Egyesület

7.

68/2 018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Közgyűlés

Nyírség Könyvtár
Alapítvány

Közgyűlés

4400
Nyíregyháza,
Csaba út 15 .
4400
Nyíregyháza,
Damjanich utca
4-6.
4481
Nyíregyháza,
Fejedelem u. 16.
4400
Nyíregyháza,
Ungvár sétány 5.

Elnyert
támogatás
(Ft)

Elutalt
összeg (Ft)

Elszámolási

80000

80000

2019.01.31

2018.10.17

0

100000

100000

2019.01.31

2018.11.07

0

80000

80000

2019.01.31

2018.12.03

0

50000

50000

2019.01.31

2019.01.29

0

80000

80000

2019.01.31

2018.12.04

0

(,

y

1

H ;\

Visszafizetendő

összeg

·370000

370 OOO

2019.01.31

2018.11.22

0
..

100000

100000

j

,,,,.....

határidő

Tényleges
elszámolás
ideje

>~

,t

ln

2019.01.31

2019.01.15

0

8.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

"Periférián" Kulturális és
Művelődési Alapítvány

9.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Pro Archi Egyesület
. .• e....

-

10.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Együtt a Családért
Kulturális Egyesület

11.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

XXI. Századi Roma Nők
Országos Egyesülete

12.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Szabolcsi-Szimfonikus
Zenekar Közhasznú
Egyesülete

13.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Átutazók Művészeti
Egyesület

14.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

15.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

16.

68/2018.
(IV.25.)

KözgyOlés

~--)

(';

TEMI Móricz Zsigmond
és Ifjúsági Ház
Alapítvány

Művelődési

Generációk Mandabokori
Szociális és Kulturális
Egyesülete
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Gasztronómiai
Egyesület

4405
Nyíregyháza,
Tímár u. 2
4400
Nyíregyháza
Kürt u. 5-11 . . .......
4400
Nyiregyháza,
Ungvár sétány
20. 10/42
4400
Nyíregyháza,
Május 1. tér 12.
8/52.
4400
Nyíregyháza,
Szent István út
12.

250 OOO

250 OOO

2019.01.31

2019.01.29

0

300000

300 OOO

2019.01.31

2019.01.18

0

70000

70000

2019.01.31

2018.10.16

0

60000

60000

2019.01.31

2019.01.31

0

400000

400000

2019.01.31

2019.01.31

0

4400
Nyíregyháza,
Tavasz u. 6/B.

150000

150000

2019.01.31

2019.01.29

0

4400
Nyíregyháza,
Rákóczi u. 18-20.

80000

80000

2019.01.31

2019.01.25

0

250 OOO

250000

2019.01.31

2018.12.05

0

320 OOO

320000

2019.01.31

2019.01.29

0

4400
Nyíregyháza,
Kalászos utca 2.
4405
Nyíregyháza,
Míves u. 19.

„, '·"

C'

>~

y

1 ,

H

1

1

17.

68/2018.
(IV.25.)

19.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Talentum Európai
Fejlődésért Közhasznú
Alapítvány

4400
Nyíregyháza,
Kassa köz 3.

Közgyűlés

Százszorszép Alapítvány a
Borbányai Óvodásokért

4400
Nyíregyháza,
Kállói út 109/a

140000

140000

2019.01.31

2019.01.09

0
--

150 OOO

150000

2019.01.31

2019.01.16

0
··-

107 OOO Ft

-,

-

(

Közgyűlés

Vörös Postakocsi
Alapítvány

21.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Nyíregyházi Városvédő
Egyesület

22.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Bessenyei György Irodalmi
és Művelődési Társaság

23.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Eötvös Károly Magyar Izraeli Baráti Kör

20.

68/2018.
(IV.25.)

y

F~

t

H

4400
Nyíregyháza,
Nyár u. 7.

4400
Nyíregyháza,
Őz utca 21.
4400
Nyíregyháza,
Sóstói út 31/b.
4400
Nyíregyháza,
Szabadság tér 5.
Fsz./3.

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2019.02.07

Az egyesület a
támogatási összeget
nem használta fel,
2019. február07-én
késedelmi kamattal
(7.000 Ft) együtt
visszautalta az
Önkormányzat részére.
--

100000

100 OOO

2019.01.31

2019.01.29

0

200000

200 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0

100 OOO

100000

2019.01.31

2019.01.31

0

1

80000 Ft

24.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Kalamáris Egyesület

ÖSSZESEN:

4400
Nyíregyháza,
Budai Nagy Antal
u. 22.

80000

80000

3 610 OOO

3 610000

2019.01.31

2019.02.01

Az egyesület a
támogatási összeget
nem használta fel,
2019.februárOljén
visszautalta az
Önkormányzat részére.
180 OOO Ft.
··-

...-:.

O•

--(

ll

/\

2. sz. melléklet a.... ./2019.(11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Civil Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

s.
sz.

1.

2.

3.

..,....,

-

4.

5.

6.

7.

e

Hatáskört
Döntés kelte

Elnyert

gyakorló

Pályázó címe

Pályázó neve

megnevezése

68/2018.
(IV.25.}

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

\'

Közgyűlés

Erők

és

Rendvédelmi Szervek
Nyugdíjas Klubja
Szabolcsi Honvéd
Műszaki Hagyományőrző

Bajtársi Egyesület

Közgyűlés

Elszámolási

Tényleges

Visszafizetendő

összeg (Ft)

határidő

elszámolás ideje

összeg

80000

80000

2019.01.31

2018.07.04

0

80000

80000

2019.01.31

2018.08.22

0

120000

120 OOO

2019.01.31

2018.09.04

0

90000

90000

2019.01.31

2018.09.12

0

150 OOO

150000

2019.01.31

2018.09.25

0

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2018.10.08

0

120000

120 OOO

2019.01.31

2018.10.08

0

(Ft)

Fegyveres

Közgyűlés

Elutalt

támogatás

4400 Nyíregyháza,
Szinház u. 2.

4400 Nyíregyháza,
Szinház u. 2.

Ízületi Betegek Szabolcs-

4400 Nyíregyháza,

Szatmár-Bereg Megyei

Szántó Kovács J. u.

Egyesülete

2. fsz. 2.

Borbányai Margaréta

4405 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Egyesület

Margaretta u. 50.

Vesebetegek Sz-Sz-B.

4400 Nyíregyháza,

Megyei Egyesülete

Szent István u. 68.

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Nyugodt Életet Klub

Közgyűlés

/\

4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.

Dialóg Nyugdíjas

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Szabadság tér 2.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

•

68/2018.

Közgyűlés

(IV .25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV .25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV .25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.}
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68(2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Örökzöld Nyugdíjas

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Városmajor u. 5.

A Népi Hagyományok

4432 Nyíregyháza,

Ápolásáért Alapítvány

Izabella u.2.

Luther Rózsa Evangélikus

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Egyesület

Luther tér 14.

Holdfény Nyugdíjas

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Hősök

tere 5.

Simeon és Anna

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Egyesület

Bercsényi u. 7.

Tini Show Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 17.

80000

80000

2019.01.31

2018.10.08

0

150000

150 OOO

2019.01.31

2018.10.16

0

90000

90000

2019.01.31

2018.11.05

0

70000

70000

2019.01.31

2018.11.06

0

100 OOO

100000

2019.01.31

2018.11.07

0

200 OOO

200000

2019.01.31

2018.11.13

0

250 OOO

250000

2019.01.31

2018.11.26

0

300 OOO

300000

2019.01.31

2018.11.26

0

150000

150000

2019.01.31

2018.11.29

0

80000

80000

2019.01.31

2018.12.03

0

•

14.

15.

16.

17.

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Sóstóhegyi Gyerekvilág

4481 Nyíregyháza,

Alapítvány

Muskotály u. 37.

VOKE Vasutas

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.}

Művelődési

Ház és

Könyvtár
Idősekért

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

és

Fogyatékosokért
Jószolgálat Alapítvány

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

4400 Nyíregyháza,
Toldi u. 23.

4400 Nyíregyháza,
Vécsey köz 2.

Nyíregyházi Körúti

4400 Nyiregyháza,

Nyugdíjas Egyesület

Városmajor u. 2.

;"''

.,.....

(_

í.'
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(

~
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18.

19.

20.

21.

22.

C:· l

23.

24.

25.

26.

27.

--

(

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Szövetség

Városmajor u. 2.

Nyíregyháza-Sóstófürdői-

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Sóstóhegyi Nyugdíjasok
Szervezete

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

OMNIS Alapítvány

Közgyűlés

(IV.25.)

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

,,

!\

, y H

Igrice u. 6.

4400 Nyíregyháza,
Gömb u. 4.

Alapítvány Bölcsődés

4400 Nyíregyháza,
Malom u. 5.

Amatőr

és

Független Filmesek
Egyesülete a Kultúráért

68(2018.

4481 Nyíregyháza,

Gyermekeink Jövőjéért
Nyíri

68/2018.

y

Nyíregyháza és Térsége

Változókorú

Nők

4400 Nyíregyháza,
Legyező

u. 65.

4400 Nyíregyháza,

Egyesülete

Városmajor u. 5.

Cukorbetegek

4400 Nyíregyháza,

Nyíregyházi Egyesülete

Városmajor u. 2.

Új ÉFOÉSZ Tarnai Ottó

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Új u. 29.

Egymásért -Családok

4400 Nyíregyháza,

Egyesülete

Eperjes u. 10.

Őzike Bölcsőde

4400 Nyíregyháza,

Alapítvány

Vécsey köz 31.

J\

100 OOO

100000

2019.01.31

2018.12.05

0

90000

90000

2019.01.31

2018.12.05

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.12.05

0

140 OOO

140 OOO

2019.01.31

2018.12.07

0

220 OOO

220 OOO

2019.01.31

2018.12.07

0

70000

70000

2019.01.31

2018.12.07

0

100 OOO

100000

2019.01.31

2018.12.07

0

200 OOO

200000

2019.01.31

2018.12.12

0

110 OOO

110 OOO

2019.01.31

2018.12.12

0

150 OOO

150 OOO

2019.01.31

2018.12.12

0

28.

29.

30.

31.

32.

;:-..,
33.

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

Római Katolikus
Közgyűlés

Nyugdíjas Egyesület
Nyíregyháza

Közgyűlés

Közgyűlés

4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 4.

Konzervgyári Nyugdíjas

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Árpád u. 63.

Ezüst-kor Egészségügyi

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjasok Egyesülete

Szent 1. u. 68.

Roma Nagycsaládosok

Közgyűlés

Regionális Szervezete

Szent Imre Katolikus

Közgyűlés

Szülők

Egyesülete

Együtt Egymásért KeletKözgyűlés

Magyarországon
Egyesület

100000

100000

2019.01.31

2018.12.12

0

120 OOO

120000

2019.01.31

2018.12.21

0

90000

90000

2019.01.31

2018.12.21

0

100000

100000

2019.01.31

2019.01.07

0

180 OOO

180000

2019.01.31

2019.01.09

0

70000

70000

2019.01.31

2019.01.10

0

170000

170 OOO

2019.01.31

2019.01.16

0

250 OOO

250000

2019.01.31

2019.01.16

0

4400 Nyíregyháza,
Tompa Mihály u.
16.
4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 19.

4400 Nyíregyháza,
Belső

krt. 31.

Halmozottan Sérültek és
34.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Szüleiknek Szabolcs-

4400 Nyíregyháza,

Szatmár-Bereg Megyei

Ungvár stny. S.

Egyesülete

35.

C'

68/2018.
(IV.25.)

!'\

y

Tóth Edit a Többszörösen
Közgyűlés

Fogyatékosokért
Alapítvány

~·~

/\

;

4400 Nyíregyháza,
Kéz u.12.

36.

37.

38.

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)
68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Együtt Veled Alapítvány

Nyíregyházi Belvárosi
Nyugdíjas Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Közép u.17.

4400 Nyíregyháza,

Krúdy Gyula utcai óvoda

4400 Nyíregyháza,

Aprónép Alapítvány

Krúdy Gyula u. 27.

70000

70000

2019.01.31

2019.01.17

0

90000

90000

2019.01.31

2019.01.18

0

160 OOO

160 OOO

2019.01.31

2019.01.18

0

80000

80000

2019.01.31

2019.01.22

0

100 OOO

100000

2019.01.31

2019.01.24

0

150000

150000

2019.01.31

2019.01.25

0

250 OOO

250000

2019.01.31

2019.01.29

0

200000

200000

2019.01.31

2019.01.29

0

Pszichotikus
39.

betegségben Szenvedők

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Érdekvédelmi

4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 62.

Szervezete

40.

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Patrónus Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Közép u. 19.

A Gyermekekért, a

01
41.

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Fiatalokért és a

4400 Nyíregyháza,

Családokért Közhasznú

Május 1. tér 10.

Egyesület

42.

43.

Vakok és Gyengénlátók

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete

68/2018.

Közgyűlés

(IV.25.)

4400 Nyíregyháza,
Búza tér 20.

"Együtt a Gyermekekért"

4400 Nyíregyháza,

Alapítvány

Koszorú út 10.

t,-•

---

(

r\J

f\

\.

y

44.

45.

46.

47.

48.

49.

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV .25.)
68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Teréz Anya Egyesület

Közgyűlés

Dominó Egyesület

"Rornano Trajo" Cigány
Közgyűlés

Kulturális és
Közművelődési

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Zrínyi 1. u. 2.
4400 Nyíregyháza,
Jegenye u. 13.

4400 Nyíregyháza,
Hegyi út 7.

Vidám Gyermekévek

4400 Nyíregyháza,

Közhasznú Alapítvány

Vécsey köz 29.

Felső-Tisza

Vízügyi

4400 Nyíregyháza,

Nyugdíjas Klub Egyesület

Széchenyi út 19.

Segítség Háza Tirpák

4400 Nyíregyháza,

utódokért Alapítvány

Luther tér 14.

270 OOO

270000

2019.01.31

2019.01.29

0

100 OOO

100 OOO

2019.01.31

2019.01.30

0

70000

70000

2019.01.31

2019.01.30

0

170000

170000

2019.01.31

2019.01.30

0

80000

80000

2019.01.31

2019.01.31

0

180000

180000

2019.01.31

2019.01.31

0

_)

Az elszámolást
behozta
50.

68/2018.
{IV.25.)

Közgyűlés

Eszterlánc Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Tas u. 1-3.

170000

170000

2019.01.31

2019.01.31-én.
A hiánypótlást

0

behozta
2019.02.01-jén.
51.

52.

68/2018.
(IV.25.)
68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

KözgyOlés

Jósavárosi Értelmiségi

4400 Nyíregyháza,

Egyesület

Korányi F. u. 15/a.

Fehérbot Sportegyesület

4400 Nyíregyháza,
Dózsa Gy. út 10.

150000

150000

2019.01.31

2019.01.31

0

150000

150 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0

'I

-··

(

y

H

.

1

53.

68/2018.
(IV. 25.)

Közgyűlés

MAJORSÁG lovas és
Szabadidő

Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Újtelek bokor 46.

280 OOO

280 OOO

2019.01.31

2019.01.31

0

Az elszámolást
behozta
54.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Váci Mihály Társaság

4400 Nyíregyháza,

Kulturális Egyesület

Városmajor u. 2.

160 OOO

160000

2019.01.31

2019.01.31-én.
A hiánypótlást
behozta
2019.02.08-án.

7 500000

7 500000

.,.,J

'"

-'
(,

(, y l I

1

0

3. számú melléklet a ..•12019.(11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások
elszámolásáról
-~~

s. sz.

Döntés kelte

Hatáskört
gyakorló
megnevezése

Pályázó neve

Pályázó címe

4400
Nyíregyháza,
Ferenc krt. 1.
4481
NyíregyházaSóstóhegy,
Jázmin u. 10.

Elnyert
támogatás
Ft

El utalt
összeg
Ft

Visszafizetett
összeg
Ft

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.11.15

0

150000

150 OOO

0

2019.01.31

2019.01.25

0

150000

150 OOO

0

2019.01.31

2018.11.06

0

Tényleges
elszámolás
ideje

1.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Tégy a
Gyermekekért
Alapítvány

2.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Nyitnikék
Alapítvány

3.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Almácska
Alapítvány

Közgyűlés

A Kereszt Utcai
óvoda
Gyermekeiért
Közhasznú
Alapítvány

4400
Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.

105 OOO

105 OOO

0

2019.01.31

2019.01.31

0

Közgyűlés

Orosi
Gyermekekért
Alapítvány

4551
NyíregyházaOros, Deák
Ferenc u. 2.

150 OOO

150000

0

2019.01.31

2019.01.23

0

Közgyűlés

"Játékkal a Kert
Közi
óvodásokért"
Alapítvány

4400
Nyíregyháza,
Kert köz 8.

150 OOO

150000

0

2019.01.31

2018.12.19

0

4.

68/2018.(IV.25.)

()

5.

6.

68/2018.(IV.25.)

68/2018.(IV.25.)

4400
Nyíregyháza,
Etel köz 13.

--

t ~

.,.,..

(

Elszámolási
határidiS

VisszafizetendiS
összeg
Ft

y

l l /\

1

•

't ,"i

l \ ,'

7.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Csillagszem
Alapítvány a
Nyírszőlősi

Óvodásokért

8.

68/2018.(IV.25.)

9.

68/2018.(IV.25.)

10.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

Agrárifjúságért
Alapítvány

Közgyűlés

Búzaszem
Óvodásokért
Alapítvány

Közgyűlés

Orosért Közéleti
Alapítvány

11.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

12.

68/2018.(IV .25.)

Közgyűlés

13.

68/2018.(IV.25.)

Közgyűlés

0

Nyíregyházi
Aranykor
Nyugdíjas Klub
Egyesület
Százszorszép
Alapítvány a
Borbányai
Óvodásokért
Bátor
Környezetvédők

Egyesülete

Összesen:

.....--,

(

\J

'(

C

H

4432
NylregyházaNyírszőlős,

150000

150000

0

2019.01.31

2019.01.28

0

150 OOO

150000

0

2019.01.31

2018.11.20

0

150000

150000

0

2019.01.31

2018.12.19

0

145000

145 OOO

0

2019.01.31

2018.03.20

0

150 OOO

150 OOO

0

2019.01.31

2018.11.22

0

4405
Nyíregyháza,
Kállói u. 109/a

125 OOO

125 OOO

0

2019.01.31

2019.01.16

0

4551
Nyíregyháza,
Kezdő u. 21.

150 OOO

150000

0

2019.01.31

2018.03.19

0

1875 OOO

1875 OOO

0

Kollégium u.
50.
4400
Nyíregyháza,
Krúdy köz 2.
4400
Nyíregyháza,
Búza u. 7-17.
4551
Nyíregyháza,
Meggyes u.
76/a
4481
Nyíregyháza,
Gulyás Pál
utca 1.

1

0

4. sz. melléklet a ... „/2019. (11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Közbiztonsági Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

--

Kért támogatás összege

A pályázó neve

1.

Nyíregyháza-Borbánya Polgárőr
Egyesület

Közgyülési döntés

Elszámolás tényleges

Számlával igazolt

benyújtása

felhasznált összeg

200. OOO Ft

2018. december 14.

200.000.-Ft

200.000 Ft

2019. január 16.

200.000.-Ft

400000 Ft

100.000- Ft

2018. november 15.

100.000.-Ft

210 440 Ft

150.000- Ft

2019. január 11.

150.000.-Ft

600000 Ft

200.000- Ft

2018. december 11.

200.000.-Ft

300 OOO Ft

150.000- Ft

2018. december 04.

150.000.- Ft

410.000 Ft

237.500.-Ft

2019. január 29.

237.500.-Ft

400 OOO Ft

400 OOO Ft
2.
Rozsréti Polgárőr Egyesület

3.

4.

.....---:}

0

S.

Nyíregyháza-Légi Felderítő Polgári
Egyesület
Nyíregyháza Városközpont Polgárőr
Egyesület
Nyíregyháza Kertvárosi Polgárőrség
Egyesület
Közlekedési Polgárőrség Nyíregyháza

6.

7.

e

Nyíregyháza - Nagyszállás Polgárőr
Egyesület

?\J \{

H

(.

H t\

1

8.

Nyíregyházi Déli-Alközpont Polgárőr
Egyesület

247 OOO Ft

100.000.-Ft

2019. január 16.

100.000.- Ft

9.

Orosi Polgárőr Egyesület

760000 Ft

237.500- Ft

2019. január 30.

237.500.-Ft

10.

Jósavárosi Polgárőr Egyesület

700 OOO Ft

237.500- Ft

2018. december 30.

237.500- Ft

11.

Örökösföld-Újvárosi Polgárőr Egyesület

800 OOO Ft

200.000- Ft

2019. január 30.

200.000- Ft

500 OOO Ft

100.000- Ft

2019. január 28.

100.000- Ft

12.

Nyíregyháza Bűnügyi Polgárőr
Egyesület,

13.

Nyíregyháza Manda Polgárőrség

300 OOO Ft

150.000- Ft

2019. január 29.

150.000- Ft

14.

Sóstói Polgárőr Egyesület

700 OOO Ft

237.500- Ft

2018. december 12.

237.500- Ft

Mindösszesen:

2.500.000 Ft

2.500.000 Ft

....-.

',„,, '

.,....,

(

ti!

í'~

\./'

t

y H /\

I

1

S. sz. melléklet a
S.sz.

1

„ ...f2019.

Pályázó neve
Nyíregyházi Körúti
Nyugdíjas Egyesület
748-1/2019

(11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Szociális és Egészségügyi Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról
A projekt leírása

Pályázó címe

Tanulók megvendégelése 30
fő, ünnepség szervezése,
Nyh., Városmajor
vacsora tagok és tanulók
u. 2.
részére 41 fő

Szabolcs Honvéd
Hagyományőrző

Nyh., Színház u. 2.

Bajtársi Egyesület
7858-3/2018
Nyíregyháza-

együttműködését segítő

ünnep megrendezése (tagok
és gyerekek 51 fő)

Sóstófürdői-

.

'

3

'I>

4

5

Sóstóhegyi
Nyugdíjasok
Társadalmi
Szervezete 10291/2019

Tagok és unokáik, valamint
iskolások számára ünnepség
szervezése, ajándékozás 84

Nyh., Igrice u. 6.

Római Katolikus
Nyugdijas Egyesület
7671-1/2018

Nyh., Kossuth tér
4.

"Nyllgodt Életet"
Klub 1228-1/2019

Nyh., Szabadság
tér 2.

N Y : H •

Az elszámolás
benyújtásának időpontja

Visszafizetendő

határidő

70000

2019. január 31.

2019. január 19.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2018. december 21.

0 Ft

110 OOO

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

80000

2019. január 31.

2018. december 21.

0 Ft

90000

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

összeg

+30fő

Közös ünneplés a tagokkal,
unokákkal és a Szent Imre
Gimnázium tanulóival (150
fő)

Karácsonyi ünnepség és
ajándékozás a tagokkal és
unokáikkal 50 fő +15 gyerek

,.,.....

(.

Elszámolási

Generációk

Műszaki

2

Elnyert
támogatás

: y

H

i\

l\

1

(.>J

1

6

örökzöld Nyugdíjas
Egyesület 11681/2019

7

Nyíregyháza és
Térsége Nyugdíjas
Szövetség 3891/2019

8

Dialóg Nyugdíjas
Egyesület 12291/2019

Nyh., Városmajor
u. 5.

Tagok megajándékozása,
megvendégelése 74 fő

113 OOO

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

Karácsonyi ünnepség és
Nyh., Városmajor óévbúcsúztató (ajándékként
u. 2.
84 főnek 4000 Ft összegben)
és szervezési költség

150000

2019. január 31.

2019. január 4.

0 Ft

Nyh., Szabadság
tér 2.

Közös karácsonyi ünnepség,
vacsora 73 fő,
ajándékcsomag 20 fő
óvodás gyereknek

120000

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

Nyh., Bercsényi u.
7.

Vendéglátás, karácsonyi
csomag tagoknak,
unokáiknak és tanulóknak
38 tag és 29 gyerek és 2 fő
pedagógus

70000

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

70 - 95 éves idősek
ajándékozása, fellépő
gyerekek ajándékozása,
vendéglátás kb.80 fő

75000

2019. január 31.

2018. december 21.

0 Ft

9

Simeon és Anna
Nyugdíjas Egyesület
1237-1/2019

10

Konzervgyári
Nyugdíjas Egyesület
8055-3/2018

11

Nyíregyházi Aranykor
Nyugdíjas Klub
Egyesület 4601/2019

Nyh., Gulyás P. u.
1.

42 fő óvodás részére
ajándékcsomag, 59 fő
részére vacsora

90000

2019. január 31.

2019. január 7.

0 Ft

12

Európa Egyesület
1402-1/2019

Nyh., Rákóczi u.
18-20.

Karácsonyi ünnepség a
nyugdíjas tagoknak (47 fő)

35000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

Nyh. Árpád u. 63.

11/8.

i
1

r~

' 1'

t. f
1.

1

13

~·

Alvégesi Nyugdíjas
Egyesület 14011/2019

Közös ünnepi ebéd és
ajándékozás a tagoknak 87

Nyh„ Honvéd u.

11.

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

Generációs Karácsonyi
Ünnepség tagoknak 42 fő,
és 25 fő óvodásnak,
iskolásnak
ünnepség általános
iskolások és óvodások
bevonásával, tagok
ajándékozása, vendéglátás
80 f{)

40000

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

14

Holdfény Nyugdíjas
Egyesület 12401/2019

15

Változókorú Nők
Egyesülete 12941/2019

Nyh., Városmajor
u. 5.

16

Gyertyafény
Nyugdíjas Egyesület
1296-1/2019

Nyh., Ungvár
stny. 33.

Ajándékcsomag és
vendéglátás 41 főre

40000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

17

Ezüst-kor
Egészségügyi
Nyugdíjasok
Egyesülete 9671/2019

Nyh., Szent 1. u.
68.

Ünnepi vacsora és
ajándékcsomag 65 fő
részére

40000

2019. január 31.

2019. január 15.

0 Ft

18

Orosi Nyugdíjasok
Egyesülete 16341/2019

Nyh., Deák F. u. 3.

Karácsonyi készülődés
advent alatt, karácsonyi
koncert, 30 fő részére
ajándékozás

40000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

Nyh., Hősök tere

s.

.,,,....,.,

(

80000

fő

f\t
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19

Nyíregyházi Belvárosi
Nyh., Vasvári P. u.
Nyugdíjas Egyesület
16.
1171-1/2019

Karácsonyi ünnepség az
ÉVISZ diákjaival
(ajándékcsomag 60 fő
részére és tagoknak
vendéglátás)

50000

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

20

Fegyveres Erők és
Rendvédelmi Szervek
Nyh., Színház u. 2.
Nyugdíjas Klubja 8541/2019

Klubtagok 45 fő, unokák és
óvodások 5 fő karácsonyi
rendezvénye (vacsora és
ajándékcsomag)

40000

2019. január 31.

2019. január 11.

0 Ft

21

Idősekért és
Fogyatékosokért
Jószolgálat
Alapítvány 12311/2019

Nyh., Vécsey köz
2.

Ajándékcsomag 120 fő
részére és vendéglátás

80000

2019. január 31.

2019. január 21.

0 Ft

22

Micimackó
Alapítvány 15891/2018/2019

Nyh. Stadion u.
8/A.

Karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó programsorozat

70000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

Nyh„ Vécsey köz
31.

Gyerekek ajándékozása,
ünnepség a 6. számú Idősek
klubjával

50000

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

Nyh„ Sarkantyú
u. 30-36.

"Várjuk Együtt a Mikulást"
program (ajándékok
gyermekek részére)

50000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Malom u. 5.

Karácsonyi programok,
ünnepség, ajándék a
bölcsődés gyermekeknek és
szüleinek (100 fő)

50000

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

Őzike Bölcsőde

(.,..,

23

-

(_

Alapítvány 14071/2019

24

A Nyíregyházi 8. sz.
Nefelejcs Bölcsőde
Gyermekeiért
Alapítvány 14701/2019

25

Alapítvány Bölcsődés
Gyermekeink
Jövőjéért 11731/2019

f\J

..
\

(,

ti
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1

1

26

"Tégy a
gyermekekért"
Alapítvány 12821/2019

Nyh., Ferenc krt.
1.

Az ünnepeket megelőző
várakozás alatt
hagyományok felelevenítése
szülőkkel, nagyszülőkkel

50000

2019. január 31.

2019. január 22.

(115 óvodás, 16 dolgozó, 65
vendég)
·-~·

··~·~-

27

Búzaszem
óvodásokért
Alapítvány 14591/2019

Nyh., Búza u. 717.

Karácsonyi programok
szervezése, vendéglátás,
kézműves tevékenységek

50000

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

28

Almácska Alapítvány
1298-1/2019

Nyh., Etel köz 13.

Ajándékozás a
gyermekcsoportok számára,
ajándékeszközök beszerzése

50000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Ajándékozás 92 gyermek
részére, nyugdíjas dolgozók
megvendégelése

70000

2019. január 31.

2019. január 24.

0 Ft

Nyh., Krúdy Gy. u.
27.

Karácsonyi ünnepség,
ajándékozás gyerekek
részére 160 gyerek, ünnepi
vacsora a dolgozóknak és
nyugdíjasoknak (20 fő)

50000

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

Nyh., Kert köz 8.

Az óvodásoknak játszóház
szervezése, nyugdíjasok és
dolgozók megvendégelése
(50 fő)

58000

2019. január 31.

2019. január 22.

0 Ft

"Csillagszem
Alapítvány" a
29

nyírszőlősi

óvodásokért 13261/2019

Nyh.-Nyírszőlős,

Kollégium u. 50.

C)
30

Krúdy Gyula óvoda
Aprónép Alapítvány
1170-1/2019

31

"Játékkal a Kert közi
óvodásokért"
Alapítvány 12411/2019

,.

('

.

0 Ft

y

y

1

Kézműves

~ '
'-1

'

i

-(

Nyh., Jázmin u.
10.

32

Nyitnikék Alapítvány
142 7-1/2019

33

Együtt a
Gyermekekért
Alapítvány 14671/2019

34

Eszterlánc Alapítvány
1587-1/2018

Nyh„ Tas u. 1-3.

35

"Gyermekeink
Harmonikus
Fej lödéséért"
Alapítvány 12971/2019

foglalkozások,
karácsonyi ünnepség,
óvodai csoportok és
hátrányos helyzetű családok
megajándékozása
Karácsonyi ünnep az
óvodában, Tündérkert
Szeretetotthonban és az
Őszirózsa Nyugdíjas Klubban

66000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

123 OOO

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Karácsonyi ünnepség az
óvodásokkal, iskolásokkal és
nyugdíjas kollégákkal együtt

50000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

Nyh., Fazekas J.
tér 25.

Játék és szaloncukor
vásárlás az óvodások
számára

50000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

36

Sóstóhegyi
Gyermekvilág
Alapítvány 10811/2019

Nyh., Muskotály
u. 37.

"Varázslatos Karácsony", VII.
Generációs Karácsonyi
Ünnepség (300 fő részére)

160000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

37

"Százszorszép
Ala pitvány" a
8orbányai
Óvodásokért 10821/2019 ,_

Nyh., Kállói u.
109/a.

Karácsonyi műsor az
óvodában és a Móra Ferenc
Általános Iskola Petőfi
Sándor Tagintézményében

60000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

r,~

\/

Nyh., Koszorú u.

10.

-----

H 1\

1

38

..-

Kutyafája Közhasznú
Egyesület 5301/2019

Nyh., Mester u.
19.

Ajándék, vendéglátás
bokortanyákban élő
hátrányos helyzetű
gyermekek, családok
számára (60 csomag)

98000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

117 OOO

2019. január 31.

2019. január 7.

0 Ft

··-

39

"Gyermekeinkért 16"
Alapítvány 14681/2019

Nyh., Kollégium
u. 54.

Karácsonyi koncert
(szociálisan rászoruló
gyerekek megajándékozása,
idősek klubja tagjai
megvendégelése, fellépők
és hozzátartozók
megvendégelése)

40

Szent Imre Katolikus
Alapítvány 8631/2019

Nyh., Ungvár
stny. 19.

75 család megajándékozása,
4000 Ft/fő

60000

2019. január 31.

2019. január 14.

0 Ft

41

Szent Imre Katolikus
Szülők Egyesülete
862-1/2019

Nyh., Ungvár
stny. 19.

65 család részére
élelmiszercsomag
adományozása ( 4000 Ft/fő)

60000

2019. január 31.

2019. január 14.

0 Ft

Nyh., Stadion u.
32/A.

Közös ünneplés az óvoda
gyed-en lévő és nyugdíjas
munkatársaival, szomszédos
iskola tanulóival

50000

2019. január 31.

2019. január 21.

0

80000

2019. január 31.

2019. január 24.

0 Ft

.')
~

C.:>
42

Gyermekmosoly
Alapítvány 12301/2019

43

Az "Orosi
lskolásokért"
Alapítvány 13251/2019

Nyh.,

Fő

u. 60.

idősekkel

.,,...

(

N Y 1

í{

(

Mikulásvárás, Adventi
készülődés az iskola
tanulóival, óvodásokkal,

Ji

/\ /

1

Ft

e.:::>

(-'

Nyh., Vécsey köz
29.

Közös ünneplés
óvodásokkal,
bölcsődésekkel és 6. sz.
Idősek Klubja tagjaival

50000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

Nyh., Krúdy Gy. u.
32.

Karácsonyi ünnepség
diákokkal és nyugdíjas
kollégákkal 150-200 fő

50000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

60000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

35 OOO

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

60000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

Óvodás, iskolás gyerekek
számára, az Idős Otthon
Nyh., Deák F. u. 2. lakói és dolgozói, valamint a
Nyugdíjas Klub tagjai részére
ünnepség szervezése

50000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

Ajándékozás hátrányos
tanulók részére és
ünnepség

50000

2019. január 31.

2019. január 15.

0 Ft

44

Vidám Gyermekévek
Közhasznú Alapítvány
1527-1/2019

45

"Modern
Kereskedelemért
Kelet Kapujában"
Alapítvány 15241/2019

46

Bethlen Gábor
Oktatási Alapítvány
1591-1/2019

Nyh., Gomba u. 7.

47

Gyerekek, Családok,
Anyák Kreatívan
Közhasznú Egyesület
1594-1/2019

Nyh., Geduly u.
15/B.

48

Mentor Alapítvány
1581-1/2019

Nyh„ Sóstói u.
56/b.

49

Orosi Gyermekekért
Alapítvány 15861/2019

50

Agrárífjúságért
Alapítvány 9681/2019

Nyh. Krúdy Köz 2.

H ,'\

Karácsonyi
élelmiszercsomag az
ingyenkonyhát látogatók
számára (130 fő)
Adventi és Mikulás műsor,
kézműves műsor,

önkéntesek
megvendégelése
"Karácsonyi vacsora és
ajándékozás 60 fő
fogyatékkalélő részére

helyzetű

51

A Kereszt Utcai
Óvoda Gyermekeiért
Nyh., Kereszt u. 8.
Közhasznú Alapítvány

karácsonyi ünnepség az
óvodásoknak, dolgozóknak

55000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

Ajándékozás hátrányos
tanulók részére és
ünnepség

55 OOO

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

Jósavárosiünnepváró
rendezvénysorozat

35000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

(220

1633-1/2019

52

53

Életfény Alapítvány

1597-1/2019

Egymásért-Család ok
Egyesülete 1026-

Nyh., Ungvár
stny. 22.

Nyh., Eperjes u.

10. 8/25.

1/2019

54

"Együtt a Családért"
Kulturális Egyesület

1021-1/2019

Í"' ')

Nyh., Ungvár
stny. 20. 10/42.

fő)

helyzetű

Jósavárosban élők számára
generációs programsorozat

(40 fő)

0
55

A Gyermekekért, a
Fiatalokért és a
Családokért
Egyesület 1400-

··-

Nyh„ Május 1. tér
10. fsz/4.

Karácsonyra készülődés és
Mikulásünnepség
(ajándékcsomag és a
program költségei)

30000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

Nyh. Főzde u. 41.

Mikulásvonatozás, adventi
barkácsolás, karácsonyi
ünnepség
nagycsaládosoknak,
nyugdijasoknak

65000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

1/2019

56

Három Királyfi
Nagycsaládos
Egyesület 1534-

1/2019

--

(

f',

y

1

\

y
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57

Luther Márton
Kollégium Tanulóiért
Alapítvány 1595-

Nyh., Iskola u. 2.

Karácsonyi ünnepség a
kollégium tanulóinak, a Joób
Olivér Szeretetintézmény
nyugdíjas klubja tagjainak

Nyh., Gádor B. u.

Karácsonyi program beteg
gyermekeknek a Jósa
András Oktatókórházban

50000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 29.

OFt

300 OOO

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

Nyh., Szántó K. J.
u. 2. fsz/2.

Karácsonyi ünnepség
tagoknak 60 fő, önkéntesek
munkájának
megköszönésére ajándék

30000

2019. január 31.

2019. január 21.

0 Ft

Nyh., Korányi F.
u. 160.

Szeretetvendégség az
otthon lakóival és
hozzátartozóival 250 fő

80000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

Nyh., Közép u. 19.

30 fő részére karácsonyi
vacsora és ajándékcsomag

50000

2019. január 31.

2019. január 24.

0 Ft

Félszárnyú Angyalok
Értelmi Fogyatékosok Nyh., Kiss Lajos u.
36.
Egyesülete 1565-

Karácsonyi vendéglátás
fogyatékkal élő fiataloknak
(15 fő}, Adventi vásár
látogatása Debrecenbe (13

30000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

1/2019

58

"Kérlek Segíts ... "
Alapítvány 1475-

1/2019

59

Vöröskereszt
Sza bo les-SzatmárBereg Megyei
Szervezete 1523-

40.

lOOfő

Nyh., Malom u. 3.

1/2019

60

)

.

Ízületi Betegek
Szabo les-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete 1179-

(500 fő)

1/2019

4

61

Magdaléneum
Alapítvány 1083-

1/2019
62

63

Patrónus Egyesület

1327-1/2019

Meleg étel osztása a
rászorulóknak,
élelmiszercsomag
adományozása helyi
rászoruló lakosok részére

1/2019

fő)

~ ,,; f..

-·(
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1
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64

65

66

'\)

67

68

69

-·

~.

Halmozottan
Sérültek és
Szüleiknek SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei Egyesülete
1027-1/2019
Szellemi Fogyatékos,
Béna és Epilepsziás
Tóth Edit, valamint az
Epilepsziás
Fogyatékos Fiatalok
Megsegítéséért
Alapítvány 10281/2019
Nyíregyházi ILCO
Egyesület 10181/2019

Nyh., Ungvár
stny. S. 10/39.

70 család részére
ajándékcsomag, 100
gyermek részére
mikuláscsomag

f\J

,~,

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

-

Nyh., Kéz u. 12.

60 család részére
ajándékcsomag és 80 fő,
fogyatékosokat nevelő
család megvendégelése

60000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

Nyh., Szabadság
tér 9.

Stomás betegek
megajándékozása

85000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

30000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

50000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 14.

0 Ft

Pszichotikus
Betegségben
Ajándékcsomag, rendezvény
Szenvedők SZ.SZ.B.
Nyh., Sóstói u. 62.
Megyei Érdekvédelmi
80 fő részére
Egyesülete 10841/2019
Nyírségi Diabéteszes
Adventi délután, 40
Kótaj, Katona P.
Gyermekekért és
gyermeknek ajándék, 60
u. 26.
Fiatalokért Egyesület
főnek vendéglátás
1526-1/2019
Omnis Alapítvány
936-1/2019

80000

Nyh., Gömb u. 4.

y H

A karácsony története
címmel musical bemutatása

70

71

72

73

C..:l

74

75

Cukorbetegek
Nyíregyházi
Egyesülete 11691/2019

Nyh., Városmajor
u. 2.

Egyesületi Karácsonyi
Ünnepség tagoknak 52 fő és
fellépő gyerekeknek 30 fő

50000

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

Szent Kamill "Életet
az Életnek"
Nyh., Tallér u. 20.
Közhasznú Alapítvány
1566-1/2019

Az intézmény fogyatékkal
élő lakói és hozzátartozói
számára mikulás csomag és
karácsonyi ajándék,
ünnepség 50 fő

60000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

Nyh., Búza tér 20.

Karácsonyi ünnepség,
ajándékozás a látássérült
tagoknak 120 fő

60000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Tiszavasvári
u. 41.

Karácsonyi ünnepség,
ajándékosztás 200 fő
részére

40000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Karácsonyi műsor és
Rejtett Kincsek Down
Nyh., Közép u. 17. ajándékozás fogyatékkal élő
Egyesület 853gyermekek számára
1/2019

40000

2019. január 31.

2019. január 11.

0 Ft

Mikulás program
(vendéglátás és a
rendezvény költségeire) 50
fő (egyesület tagjai és
partner szervezetek)

50000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

Vakok és
Gyengén látók
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete 14721/2019
Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete 13161/2019

Fiatal Fogyatékkal
Élők Otthonáért
Egyesület 13181/2019

Nyh., Gömöri u.
1.

-,,

(
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i
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76

77

78

„

·~

Ajándékcsomagok a Szent
József Védőotthon lakóinak
Nyh., Közép u. 17.
35 fő, lakók és szülők
megvendégelése
Ridens Szakképző Iskola
diákjai számára karácsonyi
Akadálymentes
Nyh., Széchenyi u.
projekthét (vers és
Tanulásért Alapítvány
34-38.
novellaírás, képeslap készítő
1471-1/2019
pályázat díjazása)
"Romano Trajo"
Cigány Kulturális és
Nyírszőlősi lakásotthonban
Nyh., Hegyi u. 7.
Közművelődési
karácsonyi rendezvény
Egyesület 80511/2019
Együtt Veled
Alapítvány 11251/2019

79

Teréz Anya Egyesület
Nyh., Zrínyi 1. u. 2.
1458-1/2019

80

Joób Olivér Gondozó
és Rehabilitációs
Nyh„
Otthon Fejlesztéséért
Alapítvány 15821/2019

-,

~

81

e

Periféria Egyesület
1317-1/2019

\

-~

'

Benkőbokor

23.

Nyh., Eötvös u. 1.

t. J

i-1
: ~

Élelmiszercsomag
adományozása 300 család
részére
Joób Olivér
Szeretetintézmény
karácsonyi programja a
tanyákon élő időseknek
óvodás-és iskolás korú
gyerekek bevonásával
Az Egyesület programjában
résztvevő hátrányos
helyzetű gyermekek részére
ünnepség rendezése, 180
ajándékcsomag

40000

2019. január 31.

2019. január 17.

0 Ft

50000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

30000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

100 OOO

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

70000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

":-~-

-

82

Generációk
Mandabokori
Szociális és Kulturális
Egyesülete 7491/2019

83

"Együtt az úton"
Közhasznú egyesület
1596-1/2019

84

Területi Művelődési
Intézmények
Egyesülete Móricz
Zsigmond
Művelődési és
Ifjúsági Ház
Közhasznú
Alapítványa 11261/2019

Nyh., Rákóczi u.
18-20.

85

Zöld Kerék Alapítvány
1403-2/2019

Nyh., Arany J. u.
7.1/104.

(.,'1

Nyh., Kalászos u.

2.

Nyh., Kemecsei u.
48-50.

Civil Karácsony Felsősimán,
Vajda bokorban,
Mandabokorban és
Rozsrétszőlőben hátrányos
helyzetű családoknak

120 OOO

2019. január 31.

2019. január 19.

0 Ft

Mikulás csomag és
karácsonyi ajándék 230 fő
részére

80000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft
----

A Művelődési Ház nyugdíjas
klubjai és a klubtagok
unokái részére karácsonyi
ünnepség 72 fő részére

50000

2019. január 31.

2019. január 17.

0 Ft

40000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

Nyh.,
Semmelweis u.
24.

Craftábor karácsony
gyermekek, fiatalok és
szüleik részére (előadói díj 3
fő, étkezési költség 30 főre)

40000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Toldi u. 23.

"Karácsony a Vasutasban",
Adventi Program a
Vasutasban karácsonyi
ünnepség a művelődési
házban működő
egyesületek, klubok
tagjainak, gyerekeknek

80000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

Többgenerációs program
diákok bevonásával,
ajándékozás 50 fő, vacsora
50fő

86

HUMAN-NET
Alapítvány 14761/2019

~

87

VOKE Vasutas
Ház és
Könyvtár 10191/2019

Művelődési

.,.......,„
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89

90

91
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0

Nyírségi Ízkirályok
Egyesülete 14741/2019
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Gasztronómiai
Közhasznú Egyesület
1457-1/2019
Szabo les-SzatmárBereg Megyei
Emberek Gazdasági,
Kulturális
Felemelkedéséért
Egyesület 77011/2018
Észak-Kelet
Magyarországi
Cukrász Ipartestület
1529-1/2019

Nyh„ Fejedelem
u.16.

A városlakók számára
lapcsánka sütése és
kiosztása 450-500 fő

300000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Míves u. 19.

500 adag étel osztása a
városban advent egyik
vasárnapján

300000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Czuczor G.
u.16.

Egyesületi tagok (30 fő) és
támogató tagok (250 fő),
azok családjai és határon túli
partnerek részére
karácsonyi ünnepség

0

2019. január 31.

Nyh., Korányi F.
u. 23/a.

500 adag étel osztása a
városban advent egyik
vasárnapján

300000

2019. január 31.

2019. január 30.

0 Ft

Nyh., Dózsa Gy. u.
4-6. 5/3.

500 adag étel osztása a
városban advent egyik
vasárnapján

300 OOO

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Tavasz u.
6/b. 2/4.

kiállítás,
a Móricz
Zsigmond Városi és Megyei
Könyvtár Kamaratermében
(gyermekek ellátása 120 fő
és előadói díj)

40000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

1

92

Jövő-Kép

Alapítvány
1473-1/2019

Képzőművészeti

93

Átutazók Művészeti
Egyesület 14691/2019

gyermekműsorok

....-··

~

t\J

y
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Nyh., Kéz u. 25.

"Ajándék-Gyár"
gyerekeknek, szülőknek,
nagyszülőknek (saját kezű
ajándék készítés)

30000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

Nyh., Meggyes u.
76/a.

Adventi programsorozat,
évértékelő karácsonyi
vacsora, tagok részére
ajándékcsomag

75000

2019. január 31.

2019. január 18.

0 Ft

0

2019. január 31.

97

Hátrányos helyzetű családok
"Szent István Nemesi
Nyh., Templom u.
Rend" Első
támogatása, 45 fő és az
49.
Alapítvány tagjainak
Alapítványa 459megvendégelése 40 fő
1/2019

80000

2019. január 31.

2019. január 7.

0 Ft

98

Karácsonyi program (műsor,
közös ebéd)
Nyh., Kassa köz 3.
szenvedélybeteg kliens kör
Közhasznú Alapftvány
részére 60 fő
1584-1/2019

30000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

99

Most Élsz Egyesület
1180-1/2019

Közös karácsonyi készülődés
a Bárczi Gusztáv Általános
Nyh., Városmajor
Iskolával (ajándékcsomag 30
u. 2.
fő részére, élelmiszerköltség
100 fő részére)

70000

2019. január 31.

2019. január 21.

0 Ft

100

Tini Show Egyesület
1295-1/2019

Nyh., Sóstói u. 17.

40000

2019. január 31.

2019. január 23.

0 Ft

94

Tabulapláza
Alapítvány 15801/2019

95

Orosért Közéleti
Egyesület 11721/2019

96

Örökösföld-Újvárosi
Polgárőr Egyesület
7935-1/2018

Közös karácsonyfa
öltöztetés a városrész
lakóival, ünnepi vacsora

Nyh., Fazekas J.
tér 24.

polgárőröknek,

családtagjaiknak

Talentum Európai

~'

'1

-

(

Fejlődésért

v

H

Vendéglátás, műsor 60-70
fő részére

<\

1

A népi hagyományok
101 ápolásáért Alapítvány
1020-1/2019

102

Otthon Egyesület
1426-1/2019

103

Együtt Egymásért
Kelet-Magyarországi
Egyesület 7511/2019

Nyh., Öz köz 63.
4/3.

40000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

30000

2019. január 31.

2019. január 28.

0 Ft

Tagoknak ajándékcsomag és
közös vacsora (35 fő)

30000

2019. január 31.

2019. január 9.

0 Ft

Nyh., Báthory u.
30.

Autista gyerekek és
családjuk részére
vendéglátás és ajándékozás

50000

2019. január 31.

2019. január 29.

0 Ft

Nyh., Toldi u. 23.

Nyh.,

Belső

krt.

31.

Szabolcsi

104
l

~:)

-

(

"Esőemberekért"

Alapítvány 15251/2019

"Mesés Karácsony"
rendezvény (táncház, népi
vetélkedő) civil
szervezetekkel (Fehér Nyár
Egyesület, Fátyol Egyesület,
Együtt egy Jobb életért
Egyesület)
Adventi alkotóház-Kreatív
Karácsony! Karácsonyi
díszek készítése,
vendéglátás 35 és 45 fő

105

Fátyol Egyesület
1023-1/2019

Nyh., Ungvár
stny. 20. 10/42.

Generációk karácsonya 30
fő részvételével

40000

2019. január 31.

2019. január 16.

0 Ft

106

Váci Mihály Társaság
Kulturális Egyesület
8095-1/2019

Nyh., Városmajor
u. 2.

Az egyesület tagjainak és
unokáinak
megajándékozása

40000

2019. január 31.

2019. január 31.

0 Ft

N
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107

Nyírségi Turista
Egyesület 14041/2019

Nyh., Vasvári P. u.
81. 3/10.

Karácsonyi program
(múzeum látogatás, közös
ebéd) 75 fő részére

30000

2019. január 31.

2019. január 25.

0 Ft

108

Luther Rózsa
Evangélikus
Nyugdíjas Egyesület
855-1/2019

Nyh., Luther tér
14.

Karácsonyi ünnepség a
tagoknak és fellépő
gyerekeknek 35 fő

60000

2019. január 31.

2019. január 11.

0 Ft

7 500000
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6. sz. melléklet a .... .12019. (11.28.) számú határozathoz a 2018. évben Ifjúsági Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

s. sz.

Döntés kelte

Pályázó neve

Hatáskört
gyakorló
megnevezése

Pályázó címe

Elnyert
támogatás
(Ft)

El utalt
összeg (Ft)

Tényleges
elszámolás
ideje

Visszafizetendő

határidő

Elszámolási

összeg

1.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Kutyafája Közhasznú
Egyesület

4246 Nyíregyháza,
Mester u. 19.

150 OOO

150000

2019.01.31

2018.09.05

0

2.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Most Élsz Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.

150000

150000

2019.01.31

2018.12.19

o

3.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

4400 Nyíregyháza,
Lepke u.14.

115 OOO

115 OOO

2019.01.31

2018.01.10

0

4.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Nyírl-Lokálpatrióta, Ifjúsági
és Közösségfejlesztő
Egyesület
Nyíregyházi Extrém BMX
Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Géza u. 8-16.

115 OOO

115000

2019.01.31

2018.12.10

o

5.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Közös

4400 Nyíregyháza,
Ószőlő u.123. 3/14.

120 OOO

120000

2019.01.31

2019.01.22

0

6.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Kulturális Életért
Közhasznú Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Szent István u.20.

150000

150000

2019.01.31

2019.01.22

0

7.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Gyermek- Mosoly
Egyesület

150 OOO

150000

2019.01.31

2018.01.29

0

8.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

70000

70000

2019.01.31

2018.01.29

0

9.

68/2018.
(IV.25.)

Közgyűlés

Human- Net SzabolcsSzatmár-Bereg megyei
Humán Erőforrás
Fejlesztési Alapítvány
Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Korányi F.u.44.
fsz.3.
4400 Nyíregyháza,
Semmelweis u.24.

80000

80000

2019.01.31

2018.11.26

0

~'1

Nevező

Egyesület

f'J

4400 Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 41.
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10.

Közgyűlés

68/2018.
(IV.25.)

Zöld Kerék Alapítvány

Összesen:

4400 Nyíregyháza,
Arany J.út.7.

150 OOO

150 OOO

1250000

1250 OOO

''

'.,...,a.

-.a.
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f
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1

2019.01.31

2019.01.18

0

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám:VFEJL/98-2/2019.
Ügyintéző: Zákány Zoltán/Pankotainé
ELÖTERJESZTtS
- a Közgyűléshez a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (Ill. 21.) önkormányzati rendelet
módosítására

··········~·····
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pató István
városfejlesztési és városüzemeltetési
osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.&~. . „ ..~.~::....~!~
Faragóné Széles Andrea
jegyzői

VéleményezéS bizottságok:
Városstratégiaí és Környezetvédelmi Bizottság,
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(111.21.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) módosításának kezdeményezője egyrészt a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Köznevelési Osztálya, másrészt az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató.
A módosítások egyike sem érinti magát a közszolgáltatást és nincs hatással a közszolgáltatást
igénybevevők jogaira

és kötelezettségeire sem.

A tervezet a közszolgáltató és alvállalkozója személyében bekövetkezett változást, illetőleg a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) módosításait vezeti át a pontos
utalás és a szakszerűség érdekében. Emellett kiegészíti a 60 literes gyűjtőedényt használók kérelme
esetén az önkormányzat eljárásrendjét, megnevezve az önkormányzati igazolás kiadására jogosult
személyt az eljárásrend alapjainak változtatása nélkül.
A rendelet-tervezet az Ör. 2. § (1) bekezdéséből törli a közszolgáltató tulajdonosi szerkezetét
megjelenítő korábbi szövegrészt, egyben mellőzi a közszolgáltató új tulajdonosi szerkezetének

rögzítését, mert ennek jelen rendeletalkotási tárgykörben nincs jelentősége.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató és a TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. közszolgáltató alvállalkozó egyesülését követően, a TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. beolvadásával megszűnt az alvállalkozói feladatellátás, ezért hatályon
kívül kell helyezni az Ör. 2. § (3) bekezdését, amely a közszolgáltató alvállalkozóra vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazta.
Az ör. 2. § (2) bekezdése a közszolgáltató Ht. 42. § (1) szerinti felsorolásnak megfelelő tevékenységére
utal, de magát a törvényi szöveget nem ismétli. A Ht. 42. § (1) bekezdése módosult és az Ör-ben
kivételként megjelölt d) pontot a hatályos Ht. már e) pontként rögzíti. Ezért vált szükségessé ezen utaló
szabály pontosítására, kizárólag a betűjelzést módosítva.
Az Ör. 31. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés a 32. § (4) bekezdés b) pontjában felsorolt
adatszolgáltatási kötelezettség a Ht. 38. § (3) bekezdésére hivatkozva sorolja fel az ingatlanhasználók
részéről átadni köteles, valamint az önkormányzati adatszolgáltatáshoz szükséges személyes adatok

körét. Az Ör. 32. § (4) bekezdés b) pontja zárójelben tartalmazta ezen adatok tételes felsorolását, mely
adatok a Ht. 2018. január 1. napjától hatályos módosításával kiegészültek (születési hely és idéS, anyja
születési családi és utóneve, lakóhely, tartózkodási és értesitési hely címe), így a zárójeles felsorolás és
a Ht. 38. § (3) bekezdés hatályos tartalma nem volt összhangban. A Ht. 38. § (3) bekezdése egyértelmű
meghatározást ad, ezért a zárójeles, tételes felsorolást a tervezet mellőzi. Ugyanakkor az Ör. 31. § (2)
bekezdését ki kell egészíteni a Ht. 38. § (3) bekezdésének megfelelő szövegezésre.

~)_)
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Az Ör. 8. § (4) bekezdése szerint a 60 literes gyOjtőedény használatára kizárólag a lakóingatlant
egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy jogosult. A jogosultságot az Önkormányzat
által kiadott hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. Az igazolást kérelemre a Polgármesteri Hivatal
szociális feladatokat ellátó osztálya adja ki, a kérelmező írásbeli nyilatkozata, valamint az Integrált
Portál Alapú Lekérdező Rendszer adatai alapján. A Mötv. rendelkezéseit alapul véve szükséges a
hatásköri rendelkezésre vonatkozó szabályozás pontosítása, a hatósági bizonyítvány kiadására
biztosltott hatáskörének gyakorlását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházza át.
A rendelet-tervezet szövegezése a magasabb rendű jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével
került megfogalmazásra, ennek részletezése a tervezet indokolásában található.
Az előterjesztés a módosító

rendelet-tervezet

mellett tartalmaz módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt tervezetet is.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt rendelet-tervezetet
elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. február 20.

$~)

-

Dr. "~~Ferenc
polgármester

(
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1. melléklet a VFEJU98-2 /2019. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály módosításának, szükségességének a célja
A rendeletmódosítás célja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás önkormányzati rendeletben
meghatározott szabályait a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)
módosított rendelkezéseivel összhangba hozza, a közszolgáltatás rendjét meghatározó, magasabb
rendű

jogszabályokban nem szabályozott, de azokkal nem ellentétes végrehajtási rendelkezéseket

megalkossa.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet megalkotását

megelőző időszakhoz

képest a rendeletnek újonnan

keletkező

társadalmi-,

gazdasági-, költségvetési hatása nincs. A módosítások egyike sem érinti magát a közszolgáltatást, és
nincs hatással a közszolgáltatást

igénybevevők

jogaira és kötelezettségeire sem. A tervezet a

közszolgáltató és alvállalkozója személyében bekövetkezett változást, illetőleg a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) módosításait vezeti át a pontos utalás és a
szakszerűség

érdekében.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet megalkotása adminisztratív többletterhet nem jelent.

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet megalkotása további szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.

S. Környezeti és egészségügyi következményei
A rendelet hozzájárul a kötelező közszolgáltatás rendjének betartásához és betartatásához.

YiREGYHÁZA
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2. melléklet a VFEJL/98-2/2019. számú előterjesztéshez:

R E N D E LE T-T E R V EZ E T
NY(REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

..„./..„ ..„„„„ („ .. )

önkormányzati

rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
48. § (3) bekezdésében biztositott véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi
igazgatási szerv véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(111.21.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

n(l) A közszolgáltatás ellátására az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400
Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult."
2. §Az Ör. 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátására, kivéve a Ht. 42. §
(1) bekezdés e) pontjában foglalt feladatokat."
3. § Az Ör. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) Természetes személy ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhivására a személyes adatai közül a
családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét,
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja, a személyazonosságát és lakcímét
igazoló okmányt bemutatja."
4. §Az Ör. 32. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja:

t<\i
\ f /}
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6

b) a Közszolgáltató kérése alapján a közszolgáltatással összefüggő, a Ht. 38. §-ában rögzített
személyes adatokat,"
5. §Az Ör. Záró rendelkezése a következő 34/A.§-al egészül ki:
„34/A. §Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendelet 8.§ (4) bekezdésében szabályozott
hatósági bizonyítvány kiadására biztosított hatáskörének gyakorlását Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterére ruházza át."
6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az ör. 2. § (3) bekezdése.

(~- _)
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R E G Y H A Z A

7

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló „„„„„./2019. („„„„„„.„ ) rendelet
általános indokolása

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-a, valamint a 88. § (4)
bekezdése konkrét felhatalmazást ad helyi önkormányzatoknak arra, hogy helyi szabályokat
alkossanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról, annak kötelező igénybevételéről.

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló „ ... „„/2019. (.„„„„.„„.„. ) rendelet
részletes

indokolása

1. §-hoz:
Az

ör. 2. § (1) bekezdése a közszolgáltató megnevezése és címe mellett a társaság tulajdonosi

szerkezetét tartalmazta, mely megváltozott, és további megjelenítése az Ör-ben szükségtelen.

2. §-hoz:
Az ör. 2. § (2) bekezdése a közszolgáltató Ht. 42. § (1) szerinti felsorolásnak megfelelő
tevékenységét tartalmazza, de magát a törvényi szöveget nem ismétli. A Ht. 42. § (1) bekezdése
módosult, és az Ör-ben kivételként megjelölt d) pontot a Ht. jelenleg e) pontként rögzíti. Ezért vált
szükségessé ezen utaló szabály módosítása.

3. -4. §-hoz:
Az ör.31.§ (2) bekezdését ki kell egészíteni a Ht.38 § (3) bekezdésének megfelelő szövegezésre.
Ör. 32. § (4) bekezdés b) pontjában felsorolt adatszolgáltatási kötelezettség a Ht. 38. §-ára utalva
sorolja fel az önkormányzati adatszolgáltatáshoz szükséges személyes adatok körét. Az ör.
zárójelben tartalmazta ezen adatok tételes felsorolását, mely adatok megjelenítése szükségtelen.

5.'"6. §-hoz:
A hatályba léptető és hatályon kívüli helyezésre kerülő rendelkezéseket tartalmaz és a hatósági
bizonyítvány kiadására vonatkozó hatáskör átruházást.

( - _)
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3. melléklet a VFEJL/98-2/2019.számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNVZATA
KÖZGYŰLtStNEK

8/2014.(111.21.)
önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
(egységes szerkezetben a 35/2014.(Xll.19.), a 17/2015. (Vl.26.) a 27/2015. (Xll.18.), a 26/2016.
(Xll.16)., a 32/2017.(X.27.) valamint a .... ./2019. ( ..... )önkormányzati rendeletekkel)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv
véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. § (1) 1

2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatának ellátására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
(a továbbiakban: közszolgáltatás) tart fenn az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék,
zöldhulladék, elkülönítetten gyűjtött települési hulladék, lomhulladék rendszeres gyűjtésére,
elszállftására és kezelésére.
(2) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos egyes
feladat- és hatásköreit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a
továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja.

2. § (1)3 A közszolgáltatás ellátására az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. {4400
Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.

A17/2015. önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (hatályos:2015.06.27-től}
A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (hatályos:2017.0l.01-től)
3
A ... „/2019. (....... „) önkormányzati rendelet ... §-a módosította. (hatályos:2019.03.0 .. -től)
1

2

2

(2r A Közszolgáltató tevékenysége kiterjed a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a

továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátására, kivéve a Ht. 42. § (1)
bekezdés e) pontjában foglalt feladatokat.
(3)5

6

(4) A közszolgáltatási szerződésnek a Ht-ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell:
a) a közszolgáltatói tevékenység végzésének általános szabályait;
b) az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályait;
e) nyilatkozattételre és kapcsolattartásra kijelölt személyek körét.

2. A közszolgáltatás tartalma
3. §A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a} az ingatlanhasználó vegyes hulladékának gyűjtésére és

e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe

való szállítására;
b)7 az ingatlanhasználó ingatlanán keletkező zöldhulladék gyűjtésére és kezelésére;
e} a természetes személy ingatlanhasználó ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás körébe
vont lom hulladék gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására;
d) elkülönítetten gyűjtött települési hulladék gyűjtése, kezelése;
e)

hulladékgyűjtő

hulladékkezelő

szigetek és hulladékudvarok üzemeltetésére és az ott

gyűjtött

hulladékok

létesítményekbe való szállítására;

f) a vegyesen gyűjtött hulladékok előkezelésére, a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítására.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai
4. §A közszolgáltatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

4. A közszolgáltatás kötelez6 Igénybevétele
5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező
vegyes hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatás igénybevételére.

4

A .... ./2019. ( ...•. „ .. ) önkormányzati rendelet ... §·a módosította. (hatályos:2019.03.0.. -től)

5

A17/2015. önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. (hatályos: 2015.06.27-től)
A „./2019. (II. .. „) önkormányzati rendelet ..... § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. {hatályos: 2019.03.0„-

6

től}
7

A17/2015. önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. (hatályos:2015.06.27-től)

... ,.

3

(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki
magát arra történő hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi igénybe.

6. § (1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevétele
hozza létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.
(2) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó a használt gyűjtőedények méretét és darabszámát, valamint a
teljesítés helyét egyedi megállapodásban rögzíti (a továbbiakban: igénybevételi szerződés).
(3) A társasház valamint a lakásszövetkezet a társasházat alkotó lakás megnevezésű albetétek
számának alapul vételével köteles igénybevételi szerződést kötni.
(4) A társasház nem lakás megnevezésű albetétének gazdálkodó szervezet ingatlanhasználója köteles
az általa használt ingatlanra igénybevételi szerződést kötni.
(5) Az igénybevételi szerződés kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.
(6) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1)-(5) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen
ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

s. A közszolgáltatás rendje, módja
7. § A hulladék

begyűjtésének,

elszállltásának rendjét a Közszolgáltató határozza meg, és arról az

ingatlanhasználót írásban tájékoztatja.

8. § (1) A szervezett közszolgáltatást igénybe

vevők számára a szabványos gyűjtőedény használata

kötelező.

(2) 8 A vegyes hulladék gyűjtéséhez alkalmazható szabványos gyűjtőedény:
a) 60 liter űrtartalmú,
b) 80 liter űrtartalmú,
e) 120 liter űrtartalmú,
d) 240 liter űrtartalmú,
e) 1100 liter űrtartalmú,
f) 5000 liter űrtartalmú
gyűjtőedény.

(3)9 A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék súlya:
8

A27/2015.(Xll.18.) önkormányzati rendelet 1.§ (1)-e módosította. (hatályos; 2016.jan.l-től)

9

A 27/2015.(Xll.18.) önkormányzati rendelet 1.§ (1)-e módosította. (hatályos: 2016.jan.1-től)

4

a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 14 kg,
b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 18kg,

e) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 28 kg,
d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 55 kg,
e) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

f) 5000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 1136 kg
lehet."

(4) 10 60 literes gyűjtőedény használatára kizárólag a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használó természetes személy jogosult. A jogosultságot az Önkormányzat által kiadott hatósági
bizonyítvánnyal kell igazolni. Az igazolást kérelemre a Polgármesteri Hivatal szociális feladatokat
ellátó osztálya adja ki, a kérelmező írásbeli nyilatkozata, valamint az Integrált Portál Alapú Lekérdező
Rendszer adatai alapján.

9. § 11 12A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének
megfelelő űrtartalmú és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó saját költségén köteles biztosítani.

9/A.§ 13 A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló szabvány gyűjtőedényt az Önkormányzat vagy a
Közszolgáltató elektronikus jeladórendszerrel (RFID) látja el, amely alkalmas a gyűjtőedény
azonosítására. Amennyiben az edény egyedi azonosítását elvégezték vagy elvégzését felajánlották, a
közszolgáltatás csak a jeladórendszerrel felszerelt gyűjtőedényzettel vehető igénybe.

10. § 14 A zöldhulladék gyOjtéséhez a Közszolgáltató 1 db 120 l-es, hulladékgyűjtő edényt ad az
ingatlanhasználó használatába. A házi komposztáláshoz az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató
komposztálót ad az ingatlanhasználó használatába. A használatba adott gyOjtőedény és komposztáló
az ingatlan tartozéka, annak használatára az ingatlan mindenkori használója jogosult.
10/A. § 15 A települési papír-, műanyag, fém hulladék elkülönített gyűjtéséhez az Önkormányzat vagy a
Közszolgáltató 1 db 240 l-es, sárga-kék színű hulladékgyűjtő edényt ad az ingatlanhasználó
használatába. A gyűjtőedény az ingatlan tartozéka, annak használatára az ingatlan mindenkori
használója jogosult.

11. § Alkalmilag

keletkező, a

8. § (3) bekezdésében engedélyezett mennyiséget meghaladó

többlethulladék gyűjtésére csak a Közszolgáltató vagy alvállalkozója azonosító jelével ellátott
(emblémás) szürke színű műanyag zsák használható, a Közszolgáltató csak az ilyen módon kihelyezett
többlethulladék elszállítására kötelezhető. A zsák a Közszolgáltatótól beszerezhető.

A 27/2015.(Xll.18.) önkormányzati rendelet 1.§ (2)-e iktatta be. (hatályos: 2016.jan.1-től)
A 27/2015.(Xll.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. (hatályos: 2016.jan.1-től)
12
A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. (hatályos:2017.01.01-től)
13
A 17/2015. önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
10
11

14

A17/2015. önkormányzati rendelet 5.§ (1)-e módosította. (hatályos:201s.06.27-től)

15

A 17/2015. önkormányzati rendelet 5.§ (2)-e módosította. (hatályos:2015.06.27-től)

5

6. A gyűjt6edények használata, kezelése, elhelyezése

12. § (1) A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a szolgáltatással érintett ingatlanon
belül kell tárolni, közterületen tartósan csak a közterület használatra vonatkozó engedély alapján
lehet elhelyezni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a Közszolgáltató által megjelölt időpontban a
közterületen, a begyOjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
(3) A gyOjtőedény elhelyezése nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és nem járhat
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének- a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében - zárt állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni,
hogy az edény mozgatásakor a környezetét ne szennyezze, továbbá ürítésekor ne szóródjon, a gépi
ürítést ne akadályozza.
(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött
vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni
nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt ürlthetővé, illetve
használhatóvá tenni.
(6) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet,
épltési-bontási törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a
begyűjtést, a gépjármű műszaki állapotát, az ürítést végző személyek vagy más személyek életét,

testi épségét, egészségét.
13.§16

17

Az ingatlanhasználó

tisztántartásáról,

lévő

gyűjtőedények

valamint

környezetének

köteles gondoskodni a használatában

fertőtlenítéséről,

rendeltetésszerű

használatáról,

tisztá nta rtásá ról.

14. §

18

7. A vegyes hulladék gyűjtése, szállítása

A 17/2015. önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. (hatályos:2017.0l.01-től)
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A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. (hatályos:2017.0l.Ol16

17

től)

6

15. §

19

16. § (1) 20 A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalma ingatlanonként minimálisan
80 liter/ingatlan/hét, a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy
ingatlanhasználó esetében 60 liter/ingatlan/hét.
(2) Amennyiben a hulladékgyűjtő edényzetet társasház vagy lakásszövetkezet (a továbbiakban:
tulajdonosi közösség) használja, úgy a tulajdonosi közösség a közösen használt edényzet(ek) minimális
összűrtartalmát
begyűjtési

köteles az egyes ingatlanokra meghatározott minimális

űrtartalom

szorzata és a

gyakoriság hányadosaként megállapftani,

(közösen használt edény űrtartalma

=80 liter x ingatlanok száma),
begyűjtési

gyakoriság

és az igy számított összűrtartalmat a 7. § (2) bekezdésben meghatározott edényzettípusok
legcélszerűbb

kombinációjával biztosítani.

(3) 21 Azon társasházi lakás megnevezésű albetét esetében, ahol a természetes személy
ingatlanhasználó rendelkezik a 8. § (4) bekezdése szerinti hatósági bizonyítvánnyal, a tulajdonosi
közösség a közösen használt gyűjtőedény összűrtartalmának megállapftásánál jogosult 60 liter
űrtartalmat figyelembe venni.

8. Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék gyűjtése, szállítása22
17. § (1) 23 Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező zöldhulladékot más hulladékoktól
elkülönítetten gyűjteni, az e célra szolgáló gyűjtőedénybe vagy házi komposztálóba

gyűjteni.

(2) 24 A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény ürítési gyakoriságát a Közszolgáltató határozza
meg.

18. §25 (1) Gyűjtőedénybe kell kerülnie az ingatlanon keletkező összes zöldség- és gyümölcs
maradványnak, hervadt virágnak, falevélnek, levágott fanek, kerti gyomnak, levágott faágaknak
(összeaprított formában), faforgácsnak,

fűrészpornak.

(2) Tilos a speciális gyűjtőedénybe tenni azokat a hulladékokat, amelyek nem tartoznak az (1)
bekezdésben foglaltak közé.

19

A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. (hatályos:2017.01.01-

től)
20
21
22
23

A 27 /2015.{Xll.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1)-e módosította. (hatályos: 2016.jan.1-től)
A 27 /2015.(Xll.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (2)-e iktatta be. (hatályos: 2016.jan.1-től)
A 17/2015. önkormányzati rendelet 7.§-a módosította. (hatályos:201S.06.27-től)
A 17/2015. önkormányzati rendelet 8.§ (1)-e módosította. (hatályos:2015.06.27-től)

24

A 17/2015. önkormányzati rendelet 8.§ (2)-e módosította. (hatályos:2015.06.27-tc51)

25

A 17/2015. önkormányzati rendelet 9.§ (1)-e módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
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(3) 26 A Közszolgáltató jogosult a zöldhulladék gyűjtésére kihelyezett gyűjtőedény tartalmát ellenőrizni.
Amennyiben a gyűjtőedényben nem zöldhulladék került kihelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladék
szállítását jogosult megtagadni.

9. A lomhulladék gyűjtése, szállítása
19. § (1) A Közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal
gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött,
de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el.
(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék,
b) veszélyes hulladék,
e) vegyes hulladék,
d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék,
e )27 zöldhulladék,
f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött
hulladék.
20. § (1) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által hirdetmény útján, valamint
honlapján

előzetesen

megjelölt helyen és időben helyezheti ki.

(2) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne
akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne
károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
10.28 Elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladék gyűjtése, szállftása
21. § (1) 29
(2) 30 A települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladék gyűjtését a
Közszolgáltató:
a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,
b) hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetésével,
e) gyűjtőszigetek működtetésével,
vagy ezek kombinációjával biztosítja.
A 17/2015. önkormányzati rendelet 9.§ (2)-e módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
A 17/2015. önkormányzati rendelet 10.§ módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
28
A 17/2015. önkormányzati rendelet 11.§-a módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
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27

29

A 35/2014.(Xll.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.(Hatályos:2015.0l.Ol-től.)

30

A17/2015. önkormányzati rendelet 12.§ (1)-e módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
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(3) 31 Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot erre a
célra biztosított gyűjtőedényben gyűjti.
(4) 32 Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém
hulladékot a Közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti. A gyűjtőszigeteken
elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.
(5) 33 Az ürítési gyakoriságról és a gyűjtési alkalmakról a lakosságot a Közszolgáltató tájékoztatja.

11. A hulladék elhelyezése
22. § E rendelet hatálya alá tartozó hulladék előkezelése és ártalmatlanítása kizárólag az erre a célra
kijelölt létesítményben, jelenleg a Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központban (hrsz.
Nyíregyháza 02354/5) végezhető.

23. § (1) Lakossági
gyűjtött

hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten

hulladék és a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók -

ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a
hulladékgyűjtő

udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel.

(2) 34 A természetes személy ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez
jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot - külön
szolgáltatási díj megfizetése nélkül - a hulladékudvarban elhelyezze.

12. A közszolgáltatás szünetelése

24. §

35

(1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető, ha az önállóként nyilvántartott

gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az ingatlant 90 napnál hosszabb ideig nem használja, és

a szüneteltetés várható időtartamát - legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőzően - a
Közszolgáltatónak frásbeli nyilatkozattal bejelenti. A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltató
nyilvántartása szerinti ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja jogosult.
(2) Közoktatási intézmény a szüneteltetést a nyári iskolai szünet idejére, legfeljebb 60 nap időtartamra
kérheti.
(3) A szünetelés tényét a Közszolgáltató legfeljebb tárgyévre, ha a bejelentést tárgyév utolsó három
hónapjában nyújtják be, legfeljebb tárgyévre és az azt követő évre állapítja meg és rögzíti
nyilvántartásában.
31

A 17/2015. önkormányzati rendelet 12.§ (2)-e iktatta be. (hatályos:2015.09.01-t61)
A 17/2015. önkormányzati rendelet 12.§ {3)-e iktatta be. (hatályos:2015.06.27-től)
33
A 17 /2015. önkormányzati rendelet 12.§ (4)-e iktatta be. (hatályos:2015.06.27-től)
34 A 17/2015. önkormányzati rendelet 13.§-a módosította. (hatályos:2015.06.27-től)
35
A 32/2017. önkormányzati rendelet 1. §-a módosltotta. (hatályos:2017.10.27.-től)
32
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(4) Ha az ingatlant a szüneteltetési

időtartam

lejárta

előtt

újból használják, annak tényét a használat

megkezdését megelőzően az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.
(5) A szüneteltetés tényét az ingatlanhasználónak utólag igazolnia kell. Az igazoláshoz legkésőbb
tárgyévet követő év február 15. napjáig be kell nyújtani a Közszolgáltató részére a vezetékes ivóvíz
szolgáltató vagy az áramszolgáltató által kibocsátott, a szüneteltetés időszakára szóló közüzemi
igazolás vagy éves elszámoló számla másolatát. A szüneteltetés ténye akkor igazolt, ha a használaton
kívüli ingatlanon éves átlagban a vízfogyasztás a 3 m 3 -t, vagy az elektromos áram fogyasztása a 250
kWóra-t nem haladja meg.
(6) A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. Ha a szüneteltetés feltételei
folyamatosan fennállnak, a tárgyévi kérelmet legkésőbb február 15. napjáig kell benyújtani. Ezzel
egyidejateg az (5) bekezdésben foglalt utólagos igazolást is teljesíteni kell.
(7) A szünetelés bejelentésének valóságtartalmát a Közszolgáltató helyszíni szemle keretében is
jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés során a Közszolgáltató kérheti az (5) bekezdésben foglalt igazolás
benyújtását.
(8) A bejelentés elmulasztása esetén a Közszolgáltató nyilvántartásában az ingatlan használatát rögzíti.
Az igazolás benyújtásának elmulasztása vagy a szünetelés jogszerűtlen igénybevétele esetén a
Közszolgáltató a szünetelés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja.

A

megállapított közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó köteles megfizetni.
25. § (1) 36, 37 A Közszolgáltató a szüneteltetés tényét a bejelentés benyújtását megelőző időszakra - a
(2) bekezdésben valamint a 24. § (6) bekezdésében foglalt kivétellel - nem állapítja meg.
(2) Amennyiben a szünetelés feltételei fennállnak, de a szünetelést az ingatlanhasználó tartós
akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak későbbi id6pontban jelenti be, az
akadályoztatás okának megjelölésével, igazolásával, valamint a 24. § (5) bekezdés szerinti közüzemi
igazolások benyújtásával kérheti a közszolgáltatás szüneteltetésének utólagos megállapítását. Az
utólagos szüneteltetés benyújtására az ingatlanhasználó közeli hozzátartozója vagy örököse is jogosult.
(3) Az utólagos szüneteltetést a Közszolgáltató legfeljebb a bejelentéstől visszafelé számított egy éves
időtartamra állapítja meg.

13. Üdü16ingatlanokra vonatkozó speciális szabályok

36
37

A 26/2016. {Xll.16.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosftotta. {hatá1yos:2017.0l.01-től)
A 32/2017. önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. {hatályos:2017.10.27.-től)
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26. § (1) Üdülőterületen a közszolgáltatás igénybe vétele április 1. napjától szeptember 30. napjáig
terjedő

hat hónapos használati szezonban

kötelező.

Az

üdülőterületeket

a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó az üdülőként nyilvántartott ingatlanát a használati szezonon kívül
nem használja, a Közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás használati szezonon kívüli
szüneteltetését. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés

időszaka

alatt az ingatlant nem használja.
27. § Amennyiben az

üdülőként

nyilvántartott ingatlant

életvitelszerűen,

egész évben használják, a

szüneteltetés 24. §-ban rögzített általános szabályai alkalmazhatók.

14. A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 38
28. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének és ingatlanhasználó általi igénybevételének igénybevételi szerződésben nem rögzített -feltételeiről, valamint az abban bekövetkezett változásokról a változás hatályba lépése előtt legalább 3 nappal- a honlapján vagy hirdetmény útján tájékoztatást nyújt,
vagy az ingatlanhasználót közvetlenül írásban értesíti.
(2) A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésének és szállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és
nap)-a keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével -a Közszolgáltató határozza meg, és arról
az ingatlanhasználót az (1) bekezdésben meghatározott módon értesíti. Ennek keretében a Közszolgáltató
tájékoztatja az ingatlanhasználót a hulladékudvaron leadható hulladékokról, valamint a hulladékgyűjtő
udvar, illetve a gyűjtőszigetek működési rendjéről.
(3)

39

A Közszolgáltató jogosult felhívni az ingatlanhasználó figyelmét az igénybevételi kötelezettsége

teljesítésére. Amennyiben az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívása ellenére nem köt
igénybevételi szerződést, vagy a közszolgáltatás igénybe vételéről nem nyilatkozik, a Közszolgáltató
jogosult ingatlanonként 1db120 l-es tároló edény heti egyszeri - üdülőként nyilvántartott ingatlanok
esetén a 26. § (1) bekezdésben foglalt használati szezon szerinti - ürítését vélelmezni mindaddig, amíg
az ingatlanhasználó az igénybevételi szerződést meg nem köti.
29. § (1) A települési hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást
megakadályozó
szállítójárművel,

ideiglenes

takarású

konténerben,

vagy

e feltételeket

biztosító

célgéppel,

környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

(2) Szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során és a szállításból eredő szennyeződés
esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti
környezeti állapot helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

38
39

A17/2015. önkormányzati rendelet 14.§·a módosította (hatályos;2015.06.27-től)
A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította. (hatályos:2017.0l.Ol-től)
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(3) 40 Amennyiben a hulladékgyűjtő edényzet vagy jeladó a Közszolgáltatónak felróható okból
bizonyított módon megsérül, vagy használhatatlanná válik, a Közszolgáltató köteles annak kijavításáról,
illetve cseréjéről saját költségén gondoskodni.

(4) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha:
a) nem a Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy
b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a 12.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak
megszegésével helyezték el, és azt a Közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé,

e) a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot helyeztek el,
d) a gyűjtőedényben a 8. § (3) bekezdésében foglaltaknál több hulladékot helyeztek el, emiatt az
túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le
e)41 a gyűjtőedény nem rendelkezik jeladóval.
(5) A hulladék elszállításának (4) bekezdésben meghatározott bármely ok miatti megtagadása az
ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti.
(6) Amennyiben az ingatlanról elszállított hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az
alkalmazott gyűjtőedény befogadóképességét, a Közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználót az
edényzet bővítésre felszólítani. A felszólításnak az ingatlanhasználó 30 napon belül köteles eleget
tenni.
(7) Az igénybevételi szerződésben meghatározott mennyiséget meghaladó méretű, darabszámú, vagy
a nem szabványos gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban kihelyezett hulladékot a Közszolgáltató nem szállítja
el.
30. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást e rendeletben meghatározott módon
igénybe venni.
(2) E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megellSzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,
b) a települési hulladékot gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse,
a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet
és a közbiztonságot ne zavarja,
e) a települési hulladékot annak elszállításáig e rendeletben foglaltak szerint gyűjteni, tárolni, és a
Közszolgáltató által meghatározott járatnapon a Közszolgáltató részére átadni,
e) a veszélyes hulladékokat a települési hulladék összetevőitől elkülönítetten, a környezet
veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni; a hulladékgyűjtő udvarokba bevinni, ott elhelyezni,
d) az igénybevételi szerződést megkötni,
e) a közszolgáltatás igénybevételében bekövetkezett változást a Közszolgáltató részére bejelenteni,
f) a közszolgáltatás díját megfizetni.
40

A17/2015. önkormányzati rendelet 15.§ (1)-e módosította (hatályos:2015.06.27-t51)

41

A17/2015. önkormányzati rendelet 15.§ (2)-e módosította {hatályos:2015.10.01-től)
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(3)42 Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására lehetővé teszi a vegyes hulladék gyűjtésére
szolgáló gyűjtőedény jeladóval történő felszerelését.
(4)43 Az ingatlanhasználó minden ürítés előtt köteles ellenőrizni az azonosító hiánytalan meglétét,
annak esetleges hiányát vagy károsodását köteles a Közszolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.
Amennyiben a z ingatlanhasználó a jeladóban kárt okoz, akkor a Ptk. szerint felelősséggel tartozik.
(S) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg
gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül
szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és a hulladék kezeléséről
gondoskodni.
31. §

44

(1) Az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a

közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy igénybevételi kötelezettsége megszűnik.

(2f 5 Természetes személy ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a személyes adatai közül a
családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét,
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja, a személyazonosságát és lakcímét
igazoló okmányt bemutatja.

(3) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás
szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, továbbá, ha elektronikus kézbesítési
cím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése számára kötelező, úgy elektronikus kézbesítési
címét megadja.
(4) Költségvetési szerv a Közszolgáltató felhívására közhiteles nyilvántartás szerinti nevét,
székhelyének, telephelyének címét, adószámát, törzskönyvi nyilvántartási számát, fenntartója nevét,
adószámát megadja.
(S) Változás bejelentése esetén az igénybevételi kötelezettség keletkezését vagy megszűnését
bizonyító okiratok másolatát a Közszolgáltató részére be kell mutatni. A Közszolgáltató a
dokumentumokból nyilvántartásában rögzíti a változás jogcímét, az ingatlan adatait, a (2) és (3)
bekezdésben foglalt adatokat valamint a változás időpontját.
(6) Abban az esetben, ha ingatlan tulajdonosa az ingatlan használatát bérleti jogviszony vagy más
jogcím alapján átengedi és az igénybevételi szerződést a bérlő vagy egyéb használó köti meg, a
jogviszony megszűnése esetén a bérbeadó felelős az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség
teljesítéséért.

A 17/2015. önkormányzati rendelet 16.§ (1)-e iktatta be (hatályos:2015.06.27-től)
A 17/2015. önkormányzati rendelet 16.§ (2)-e iktatta be (hatályos:2015.06.27-től)
44
A 32/2017. önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. (hatályos:2017.10.27.-től)
45
A .„„/2019. (..... „ .. ) önkormányzati rendelet „.§-a módosította. (hatályos:2019.03.0„-től)
42

43
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15. Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
32. § 46 47
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról nyilvántartást
vezet és adatot szolgáltat az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó Koordináló szerv részére.
A Közszolgáltató ennek érdekében kezeli az ingatlanhasználó természetes személyazonosító adatait,
lakcímét.
(2) A kötelező adatkezelés célja az ingatlanhasználó személyének megállapításához valamint
ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges adatbázis létrehozása, működtetése, valamint a
közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
(3) A Közszolgáltató kötelező adatkezelés keretében kezeli a díjbeszedési és díjbehajtási jogosultsága
idején

keletkezett

közszolgáltatási

díjhátralék

behajtása

érdekében

a behajtással

érintett

ingatlanhasználók természetes azonosító adatait (születési hely, idő, valamint anyja neve).
(4) Az Önkormányzat a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja:
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információkat,

b}48 a Közszolgáltató kérése alapján a közszolgáltatással összefüggő, a Ht. 38. §-ában rögzített
személyes adatokat,
e) a Közszolgáltató kérése alapján az ingatlanban lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező
valamennyi nagykorú személy nevét,
d) a Közszolgáltató megkeresése alapján, szükség esetén a díjhátralék behajtása érdekében a
behajtással érintett ingatlanhasználók egyéb adatait (születési hely, idő, valamint anyja neve).
(5) Az Önkormányzat az igénybevételre kötelezettek személyes adatait kizárólag a Közszolgáltató
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében, a további természetes
azonosító adatokat pedig kizárólag a díjhátralék rendezésével összefüggő eljárás céljából történő
felhasználásra adhatja át a Közszolgáltatónak, és az adatokat a Közszolgáltató kizárólag ezen célokra
használhatja fel.
(6) A Közszolgáltató köteles:
a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
b) gondoskodni az adatok biztonságáról,
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait - az adatok tárolása kivételével - a
szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, a (4) bekezdés c) pontja alapján kezelt adatokat
46

A 26/2016. (Xll.16.} önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte(hatályos:2017.01.01-

től)
47

A 32/2017. önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. (hatályos:2017.10.27.-től)

48

A „„./2019. („ ..„„.) önkormányzati rendelet „.§-a módosította. (hatályos:2019.03.0„-töl)
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az ingatlanhasználó személyének megállapításáig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.
A jogviszony megszOnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni
16.49 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések,
a Közszolgáltató nyilvántartása

33. §

50 51

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért törvényben meghatározottak

szerint köteles közszolgáltatási díjat fizetni. A közszolgáltatási díj beszedésére, behajtására a
Koordináló szerv jogosult.
(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve hogy a Közszolgáltató
számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.
(3) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással
kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a
Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon rendkívüli gyűjtőjárattal pótolta
mulasztását.
34. §

52

(1) A Közszolgáltató a díjfizetésre kötelezettekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás

tartalmazza a közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett adatait, adott esetben levelezési címét, az
ingatlan adatait, az igénybevételi kötelezettség időtartamát, a használt gyűjtőedény méretét,
darabszámát, a fizetési módot, az ingatlan szüneteltetését és az adatváltozást.
(2) A Közszolgáltató az adatokat

elsődlegesen

a díjfizetésre kötelezett önkéntes bejelentése alapján

tartja nyilván.
(3) Önkéntes bejelentés hiányában a díjfizetésre kötelezett személyét az önkormányzati
adatszolgáltatás vagy egyéb hatósági nyilvántartás adatai alapján, az (S)-(8) bekezdésben foglalt
szabályok alkalmazásával állapítja meg.
(4) A Közszolgáltató s gyűjtőedény használatát a 28. § {3) bekezdés szerint vélelmezi.
{S) A Közszolgáltató a (2) bekezdés szerinti bejelentés hiányában a díjfizetés kötelezettjeként
elsődlegesen

az ingatlan

életvitelszerű

használóját, ennek hiányában az ingatlan tulajdonosát jelöli

meg.

49

50

A 32/2017. önkormányzati rendelet s. §-a módosította. (hatályos:2017.10.27.-től)
A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte(hatályos:2017.0l.Ol-

től)
51
52

A 32/2017. önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. (hatályos:2017.10.27.-től)
A 32/2017. önkormányzati rendelet 7 §-a módosította. (hatályos:2017.10.27.-től)
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(6) Az ingatlan életvitelszerű használója az ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
nagykorú személy. Az életvitelszerű ingatlanhasználó elsődlegesen a lakóhellyel, másodlagosan a
tartózkodási hellyel rendelkező személy.
(7) A Közszolgáltató az önkormányzati adatszolgáltatásban feltüntetett személyt írásban felszólítja,
hogy az önkéntes bejelentési kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget, egyben tájékoztatja,
hogy annak elmulasztása esetén a közszolgáltatási díjfizetésre kötelezettként nyilvántartásában rögzíti.
Ha az adatszolgáltatás alapján az ingatlannak több életvitelszerű használója is van, a Közszolgáltató
valamennyi személyt egyidejűleg felszólítja az önkéntes bejelentési kötelezettsége teljesítésére,
hivatkozva a Ht. 52. § (5) bekezdésében foglalt egyetemlegességre.
(8) A (7) bekezdés szerint felszólított személy jogosult a vélelemmel ellentétes tények bizonyítására. A
bizonyítást a Közszolgáltató csak akkor fogadja el, ha hatósági okirat vagy egyéb bizonyíték hitelt
érdemlően

igazolja, hogy közszolgáltatási díj megfizetésére más személy köteles.

(9) Amennyiben a Közszolgáltató által meghatározott 15 napos határidőt követően önkéntes
bejelentés nem érkezik, vagy az ellenbizonyítás sikertelen, az ingatlan életvitelszerű használóját - több
életvitelszerű ingatlanhasználó közül az adatszolgáltatásban elsőként feltüntetett személyt - a

Közszolgáltató díjfizetésre kötelezettként nyilvántartásba veszi.
(10) Ha a díjfizetésre kötelezett elhalálozását az ingatlan életvitelszerű használója, az elhunyt örököse
vagy az ingatlan felett rendelkezésre jogosult nem jelenti be, a Közszolgáltató az önkormányzati vagy
hatósági adatszolgáltatás alapján a díjfizetésre kötelezettet a halál beálltát követő naptól veszi
nyilvántartásba.
(11) Nem kérheti a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség törlését az, aki a változás bejelentési
kötelezettségét elmulasztotta, emiatt a Közszolgáltató nyilvántartásában dljfizetőként szerepel és a
díjfizetési kötelezettség másra nem hárítható.
(12) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlan használatára kötött szerződés megszűnését
követően

változás bejelentési kötelezettségét nem teljesftette és a szüneteltetés lehetőségével sem

élt, az ingatlanra kötött igénybevételi szerződés alapján nyilvántartott, de legalább a 28. § (3) bekezdés
szerinti díjfizetési kötelezettség terheli.

17. Záró rendelkezések

34/A §Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Kőzgyűlése e rendelet 8.§ (4) bekezdésében szabályozott

hatósági bizonyítvóny kiadásóra biztosított hatáskörének gyakorlását Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterére ruházza át.

35.§ (l) Ez a rendelet 2014. március 24. napján lép hatályba.

í.

„
,)
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(2) Hatályát veszti
a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 36/2002 (2003. 1.
01.) önkormányzati rendelet.
b) 2. § (3) bekezdése.
Nyíregyháza, 2014. március 20.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

E rendeletet 2014. március hó 21. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2014. március 21.

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

17
1. melléklet a 8/2014.(111.21.) számú rendelethez 53
Az Igénybevételi szerződés tartalmi elemei:
a) felek megnevezése és azonosító adatai (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem
tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlanhasználó megnevezése és azonosító adatai),
b) természetes személy esetén az ingatlanhasználó személyes adatai körében anyja neve, születési
helye és ideje,
e) társasházak esetében a közös képviselő neve és címe, az albetétek száma,
d) költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet esetén a közhiteles nyilvántartás szerinti neve, székhelye,
telephelyének címe, adószáma,
e) a szerződés tárgya,

f) közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződött tárolóedény Ortartalma, darabszáma,
g) a szerződés időbeli hatálya tekintettel a közszolgáltatói szerződés hatályára,
h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemek.

53

A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 7.§-a módosította. (Hatályos: 2017.01.01-től)
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2. 54 55 melléklet a 8/2014.(111.21.) számú rendelethez

ÜdüllSterületek:
Sóstógyógyfürdő

és Császárszállás Nyíregyháza helyi építési szabályzatának és szabályozási

tervének jóváhagyásáról szóló 19/2005.(V.5.) KGY rendeletében üdülöterületként kijelölt
területe. Nagyszállás volt zártkerti területe.

54

A17/2015. önkormányzati rendelet 17§. (1) bekezdése módosította (hatályos:2015.06.27-től)

55

A 26/2016. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 8.§-a módosította. (Hatályos: 2017.01.01-t61)

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOG VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

Ügyiratszám: SZOC/2999-4/2019.
Ügyintéző: Korpai Tibor
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a 2019. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok véleményezésére

Tisztelt Bizottság!
A helyi

önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatásának

rendjéről

szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati

rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8. § (1) bekezdései szerint az Ifjúsági Alapra benyújtott pályázatokat a
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság véleményezi, melynek során a pályázatokat megvizsgálja és
indoklással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére, valamint annak összegére, illetve a támogatás
más - nem pénzbeli - formában

történő

biztosítására.

A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 92/2018.(Xl.12.) számú határozatában döntött az Ifjúsági
Alap

keretéből történő

pénzügyi támogatás iránti felhívás jóváhagyásáról, mely felhívás zárónapjáig 2018.

december 14-ig 11 darab pályázat érkezett. A benyújtott pályázatok támogatási összegének értéke eléri a
2.566.000 Ft-ot.
Az Ifjúsági Alap célja, a gyermekek és fiatalok programjai, kezdeményezései és szervezeteik támogatása. A
pályázat keretében támogathatóak olyan programok, amelyek szervesen illeszkednek az ifjúsági
közösségek, informális ifjúsági csoportok, szervezetek szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági
kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és

megerősítéséhez, elősegítik

a fiatalok

társadalmi részvételét, a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2019. évi

költségvetéséről

és a költségvetés vitelének szabályairól szóló

2/2019.(11.07.) önkormányzati rendelet alapján az Ifjúsági Alap támogatására szolgáló keretösszeg
1.250.000.-Ft.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, a fenti tényeket figyelembe véve tegye meg javaslatát a társadalmi
szervezetek támogatására.
A pályázók által kért támogatás felhasználásának célját és összegét a mellékelt táblázat összegzi.
Nyíregyháza, 2019. február 21.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető

w
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határozat-tervezet
a 2019. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok véleményezéséről

a Bizottság
a melléklet szerint javasolja a Képviselő testületnek a 2019. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok
támogatását.

Nyíregyháza, 2019. február 25.

Dr. Rákóczi Ildikó
a bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1.
2.
3.

A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság tagjai
A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja
Irattár
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1. sz. melléklet a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a 2019. évi Ifjúsági Alapra benyújtott kérelmekről
S.sz.

Pályázó neve,

Pályázó címe

Kérelem tárgya

képviselője

1

Zöld Kerék Alapítvány
Kazai Béla kuratóriumi
elnök
SZOCI 8984/2018

4400

Bringa sulit Nyíregyházának

Nyíregyháza,

program (1. városi

Arany J.út.7.

nagyrendezvényekre, 2. oktatási

2018.évben
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

Kért támogatás
(Ft)

150 OOO Ft

220 OOO Ft

150 OOO Ft

250 OOO Ft

150 OOO Ft

250 OOO Ft

anyag készítése, 3. kitelepülés a
Ridens iskolába); Szervezési és
kommunikációs költségek,
szállítási és karbantartási
költségek, új pályaelemek
beszerzése. Önrész:ll0.000 Ft

2

Kulturális Életért

4400

Diák Polgármesteri Iroda

Közhasznú Egyesület

Nyíregyháza,

programja: 1. zenei fellépők

Dombóvári Gábor elnök

Szent István

tiszteletdíjai; 2. anyag költségek

SZOC/8883/2018

u.20.

(eszközök, anyagok, élelmiszer,
Városi Ifjúsági bál, nyárindító
minifesztivál, kvíz night, cosplay

C...)

fesztivál, mikulás party)
3

Kutyafája Közhasznú

4246

Gyermeknap a nyíregyházi

Egyesület

Nyíregyháza

bokortanyákon. Ugrálóvár,

Barzó László Pál elnök

Mester u.19.

játszóház, egyéb szolgáltatások és

SZOC/8961/2018

a gyermekek ellátásának
biztosítása a rendezvényen.

Javasolt
támogatás
(Ft)

Elnyert
támogatás
(Ft)

Megjegyzés

4

Mozgáskorlátozottak

4400

"Hat próba" program (kb. 100 fő):

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza,

11-14 éves diákok részére

Megyei Egyesülete

Tiszavasvári út

vetélkedő

Balogh Zoltánné elnök

41.

egészség, ügyességi, irodalmi,

tervezése. Témák:

kreativitás, kultúra, kreatív

SZOC/8942/2018

80 OOO Ft

130 OOO Ft

0 Ft

243 OOO Ft

115 OOO Ft

250 OOO Ft

70 OOO Ft

250 OOO Ft

foglalkozás. (szervezési költségek,
irodaszer, alapanyagok, jutalmak,
hidegcsomag)
5

Magyar Romák

4400

"Játék és tanulás a

Társulási Egyesülete

Nyíregyháza,

mindennapokban" 9 hónapos

Csonka Ferenc elnök

Dózsa Gy.u. 10.

roma fiataloknak tervezett

SZOC/8975/2018

2/12.

integrációs program. 18
alkalommal csoporttalálkozó
szervezése. (Étkezési költségek,
irodaszer,

kézműves

anyagok,

kellékek.)
6
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Nyíregyházi Extrém

4400

II. Nyíregyházi BMX Contest,

BMX Egyesület

Nyíregyháza,

Amatőr

Ujváry Zoltán elnök

Géza u. 8-16.

pénzdíjas verseny. 2019 április 27

és Profi Roller és BMX

(esőnap 28.) Érmek, serlegek,

SZOC/8944/2018

reklám,

mentő,

hangosítás

biztosítása.
7

f'luman-Net Szabolcs-

4400

Élménynap szervezése a Keleti

Szatmár-Bereg megyei

Nyíregyháza,

lakótelep, az örökösföldi

Semmelweis

gyerekek és az alapítvánnyal

u.24.

kapcsolatban

Humán

Erőforrás

Fejlesztési Alapítvány

lévő

iskolai

Nyírcsák János

közösségi szolgálatot teljesítő

kuratóriumi elnök

diákoknak. (tájékozódási

SZOC/8943/2018

labirintus verseny, ellátás, agyag
és eszközköltség, animátori díj).

8

Tabula pláza Alapítvány

4400

Karrier Café programsorozat -

Fekete Éva elnök

Nyíregyháza,

rendhagyó órák a

SZOC/8973/2018

Csillag köz 4.

karriertervezésről

önkéntességről.

és

(installáció

anyagköltsége, bluethooth

0 Ft

223 OOO Ft

0 Ft

250 OOO Ft

0 Ft

250 OOO Ft

hangszóró, kiadvány, technikai
szolgáltatás, kommunikációs
költségek,

előadók

tiszteletdíja)

önrész: 325.000 Ft
9

Bem József Diákspot

4400

1. Mikulás napi sporthét

Egyesület; Dr. Baloghné

Nyíregyháza,

szervezése. (sport versenyek,

Mester Éva elnök

Epreskert u.

diák,

SZOC/8960/2018

10.

Adventi ráhangolódás

szülő,

tanár, nyugdíjas); 2.

(filmvetítés, élménybeszámolók
hallgatása, adventi naptár
készítése, keresztrejtvények). 3.
Generációk karácsonya
(mesedélután, gyűjtőmunka,
kézműves

foglalkozás,

tűzharc

bajnokság).

-.i..
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Joób Olivér Gondozó és

4400

Gyermektábor a nyári szünetben.

Rehabilitációs Otthon

Nyíregyháza,

Közösségfejlesztés, környezeti

Fejlesztéséért

Benkőbokor

kultúra fejlesztése, kertvárosi és

Alapítvány Csengeri

23.

idős

Tamás SZOC/8974/2018

tanyasi emberek bevonása,

tirpák hagyományok
megismertetése a gyerekek
számára. (Közösségi játékok
készítése,

kézműves

alapanyagok,

étkezés a napközis táborban.)
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Váci Mihály Társaság

4400

Író-olvasó, kulturális, sport- és

Kulturális Egyesület

Nyíregyháza,

életmódtábor alsó tagozatos ált.

Stick Gyula elnök

Városmajor u.

isk. tanulók, valamint

SZOC/8945/2018

2. 1/34.

középiskolások részére. {Szállás

0 Ft

250 OOO Ft

költség, élelem, programok
költsége.)
2 566 OOO Ft
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS
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Ügyiratszám: SZOC/612-5/2019.
Ügyintéző: Korpai Tibor
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Háza a Nyíregyháza, Szent István út 20. szám
alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, amely Mustárház néven működik. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése a 300/2017. (Xll.14.) számú határozatával az Ifjúsági Ház működtetésével és a 2018. évi
ifjúsági feladatok ellátásával a Kulturális Életért Közhasznú Egyesületet (továbbiakban, mint Megbízott)
bízta meg. Az Ifjúsági Házban zajló programokra, rezsiköltségre, valamint a helyszínen található
Diákpolgármesteri Iroda működtetésére a 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályiról
szóló 1/2018. (1.26.) önkormányzati rendelet alapján az ifjúsági célfeladat előirányzatból 5.980.000 Ft
támogatást biztosított az önkormányzat.
A tevékenység ellátásáról szóló feladatellátási szerződés értelmében a Megbízott 2019. január 31-ig köteles
elszámolni a támogatás jogszerű felhasználásáról a szerződésben meghatározott 2018. év vonatkozásában,
továbbá 2019. február 28-ig köteles tájékoztatást adni a programterv alapján megvalósult feladatokról a
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságnak. A Megbízott kötelezettségét határidőig teljesítette.
Az egyesület, szakmai beszámolójában lokális-, országos- és nemzetközi területen megvalósított
tevékenységeit összesítette, amelyeket havi időkeretekben részletezett. A szakmai beszámolóból
megállapítható, hogy a támogatás felhasználása összhangban van a feladatellátási szerződésben
meghatározott célokkal, feladatokkal.
Városunk önkormányzatának célja az értékteremtő ifjúsági programok létrehozása, a gyermek- és ifjúsági
korosztály aktív részvételével történő kulturális programok szervezése, melyeknek szervesen illeszkednie
kell a Nyíregyházán működő gyermek- és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai munkájához. Ennek
szellemében a tisztelt Közgyűlés 163/2018. (X.18.) számú határozatával a 2019. évi ifjúsági feladatok
ellátására újra a Kulturális Életért Közhasznú Egyesületet bízta meg.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt 2018. évi szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2019. február 21.
Tisztelettel:

.-.
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA
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{11.25.) számú

határozat-tervezet
a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2018.
évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. február 25.

Dr. Rákóczi Ildikó
a bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1.
2.
3.
4.

Címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Kulturális Életért Közhasznú Egyesület Nyíregyháza, Szt. István u. 20.
Irattár
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A Mustárház 2018. évi tevékenysége
Lokális szint
Közösségi tér

Közösségi terünkben 4 gép várta az internetezni vágyó fiatalokatt akik
továbbra is klubkártya ellenében ingyenesen intemetezhettek. A gépe számát
2018-ban lecsökkentettük, mivel egyre kisebb igény mutatkozik az
internetezés iránt a fiatalok részéről, feltételezhetően az okostelefonok
elterjedése miatt.

Koncertek, kiállit4sok
2-3 heti rendszerességgel tartottunk koncerteket 2018-ban is a
Mustárházban, melyeken főleg fiatal nyíregyházi zenekarok kaptak fellépési
lehetöséget, de össze! például hetente. A sb1usokat illetően főleg világzene és
jazz került bemutatásra, de természet.esen rockzenét is hallgathattak a
fiatalok. A hangosítást saját eszközökkel tudtuk minden esetben megoldani.
2018-ban kevesebb kiállítást tudtunk megrendezni, mint a korábbi években,
de így is 3 fotó és 1 képzőművészeti kiállítást tehettünk fel a falra. A
koncerteken, kiállitá.sokon 30-200 fő vett részt.

Rendezvények, események
Megszerveztünk a hagyományosnak mondható rendezvényeink 2018-ban:
majális, nyárindító, nyárzáró> valamint kisebb képzések, együttműködések.
Rendszeresen részt vettünk helyi szinten az ifjűsági és civil élet konferenciáin,
eseményein. A rendezvényekre 10· 150 fő látogatott el.

Tincház, filmklub
Kéthetente rendeztük meg NKA támogatással csángó táncházunkat, melyet
hivatásos táncoktató és zenekar tartott. Az eseményekre 20-50 fó látogatott
el. Havonta tartottak európai önkénteseink filmklubot különböző
társadalmilag fontos témakban: környezetvédelem, fogyasztás, drogprevenció.
A filmklubokon esetenként 20-30 fő vett részt. A Diák-polgármesteri Iroda

szintén tartott filmklubokat.

!

re

Nyíreaházi Diák-polgármesteri Iroda

2018-ban a Diák-polgármesteri Iroda aktívan vette ki részét az eseményekből.
Két legnagyobb eseményük a Városi verébavató, melyen 2018-ban 600-an
vettek részt, valamint a masodik alkalommal megszervezett Diákparlament
volt 100 fő részvételével. 2018-ban az Ifjúsági Alap támogatasával külön
rendezvénysorozatot szerveztek Ázsia fesztivállal, nyárindítóvalt kocsmasport
olimpiával. 2018-ban diákpolgármester-választás is volt. Választás 2 évente
szoktunk tartani, az új diákpolgármester Péter János.
Városi verébavató, Diákparlament
A Városi verébavatón 14 középiskola 600 diákja vett részt é's szórakozott
közösen. Fontosnak tartottak a fiatalok ezt az eseményt, mert lehetőséget
adott arra, hogy egymással találkozhassanak és játékos módon
összemérhessék erejüket. Szintén kiemelt eseménye volt 2018-nak a második
alkalommal megrendezett Diákparlament, melyen 18 általános- és
középiskolából 100 fiatal vett részt. A Diákparlamenten a plenáris ülésen
elhangzott előadásokat követően 8 szekcióban fogalmaztak meg javaslatokat
a döntéshozók felé a diákok, ezek közül több a korábbi évhez hasonlóan
beépültek a mindennapokba.

Médiakör, Musbir FM Rádió
2018-ban tovább működtettük rádiónkat, melyhez 3 pályázati forrást is
tudtunk rendelni. Ez is bizonyítja a rádió minőségét, mely nem egy kommersz,
mainstream adó. A rádión napi 24 órában 55 tematikus műsor hallható 5050% zene-beszéd aránnyal. 74%-os közszolgálati tartalommal. A műsorokat
fiatalok készítik nem feltétlenül fiataloknak.

Strukturált párbeszéd

Folyamatos párbeszédet folytattak a fiatalok a döntéshozókkal, melynek több

szintje és felülete is volt. Legfontosabb színtere a diák-polgármesteri iroda és
a döntéshozók közötti rendszeres kapcsolat, valamint a már említett
Diákparlament. A diák-polgármesteri iroda folyamatosan egyeztetett a város
döntéshozóival, programjaik megszervezése ezek alapján történt.

Sport
Rendszeresen tartottunk sportnapokat partnerszervezeteinkkel. Immár
hagyományosnak mondható a Köz-Pont Ifjúsági Egyesülettel az évi 2 alkalom
Debrecenben és Nyíregyházán megrendezett 2 napos sporttalálkozó.

,e

lfyelvi klubok

Napi rendszerességgel megvalósuló elem a Mustárházban, melyet külföldi
önkénteseink tartanak olasz, orosz, francia, spanyol és angol nyelven. A
részvétel mindenki számára ingyenes és kortól független. A nyelvi klubok nem
a grammatikai ismereteket fejleszti, hanem az élő beszédet, mindezt
anyanyelven. 2019-tól svéd, olasz, oroszt francia, spanyol önkéntesek
érkeznek hozzánk, aldk szintén fognak nyelvi klubokat tartani.
lak.olai közösségi szolgálat

2016-tól csak azok érettségizhetnek. akiknek van igazolhatóan legalább 50
óra iskolai közösségi szolgálatban eltöltött önkéntes tevékenységük.
Egyesületünk 18 középiskolával áll szerződéses kapcsolatban IKSZ letöltésére,
melyet rádiózássa1 1 vagy a fiatalokat érintő előadások - Erasmus+ meghallgatásával, esetleg a programok szervezésébe való bekapcsolódással
lehet elvégezni.
KÖSZI program
Az Új Európa Alapítvánnyal közösen 30 fiatal tudott iskolai közösségi szolgálat

keretében hajléktalanoknak segíteni 2016-ot és 2017-et követően 2018-ban
úgy, hogy a program értéke is növekedett. Partnereink a programban a
Periféria Egyesület és az Oltalom Szeretetszolgálat volt. A hajléktalanok
részére 310 ezer forint értékben vásároltunk tartós élelmiszereket. illetve
tisztálkodási eszközöket, valamint meleg italt osztottunk részükre. A fiatalokat
érzékenyítő képzéseken készítettük fel. Ezen túlmenően a Kossuth
gimnáziummal közösen ruha.gyűjtést is megszerveztünk.

Eur6pai önkéntes szolgálat
Három éves akkreditációnknak köszönhetően egy projekten belül 11 fiatal
érkezik hozzánk minden évben február 1-tól 12 hónapra Olaszországból,
Franciaországból, Spanyolországból. Oroszországból 1 illetve 2018-ban
Németországból. Az önkéntesek alaptevékenysége a rádiózás illetve a
nemzetközi ifjúságsza.kma.l hálózatunkhoz kapcsolódó belső kommunikáció
hatékonyabbá tétele, ami a gyakorlatban honlapfejlesztést takar, de ezen
túlmenöen nyelvi klubokat tartanak, részt vesznek felkereső szolgálatban,
segítenek a napi ügymenet szervezésében, a programok zökkenőmentes
lebonyolitasában. 2018-ban sikeresen akkreditáltattuk magunkat ismételten,
így továbbra is tudunk önkénteseket foga.dni.

•

r

• 1 [;

I

,...~" l~J • . -

1 ,

~

Felkeresd munka
A Mustárház rendszeresen „házhoz megy" és nem kizárólag a Mustárházban
tart előadást, hanem rendhagyó osztályfőnöki óra keretében középiskolákban
tájékoztatjuk a fiatalokat az őket érintő fontos infonnádókról 1 Erasmus+
lehetőségekről,
nemzetközi programokról.
Ennek keretében
havi
rendszerességgel járunk középiskolákbat egyúttal az önkéntességet is
népszerűsítjük.

EFOP projekt

2017-ben nyertünk támogatást EFOP-5.2.2-17-2017-00001 számon, mely
program keretében ifjúsagi szolgáltatásokat van lehetőségünk .fejleszteni. A
projekt első évében nagyon eseményt szerveztünk: 10 műhelyfoglalkozás, 6
tanulmányút, 1 konferencia és 1 képzés valósult meg. Tanulmányút keretében
jártunk Debrecenben, Miskolcon, Békéscsabán, Szegeden, Pécsett és
Kecskeméten és tanulmányozhattuk az ott folyó ifjúsági munka.t valamint
stratégiaalkotás irányait. Szintén a projekt keretében elkészítettünk
Romániában és Magyarorszagon 100-100 fő ifjúsági szakember bevonásával
egy kutatást az ifjúsági szolgáltatásokról. melynek előzetes gyorsjelentése mar
elkészült, a tágabb kutatás pedig a projekt kimeneti eredménye lesz.

Kerekasztal
Részt vettünk aktívan az Ifjúsági Kerekasztal munkájában,
továbbra is a kerekasztal honlapját (www.nyik.hu)

működtettük

Felújítás

2018-ban energetikai felújítást tartottak nálunk. Ennek eredményeként úf
nyílászárókat, fűtési rendszert, valamint 18 centi hőszigetelést kaptunk. A
felújítás 4 hónapja alatt a Mustárház zavartalanul működött.

Országos szint
Eurodesk
Az Eurodesk egy az Európai Bizottság által támogatott irodahálózat, mely
ifjúsági információ-szolgáltatást nyújt. Az Eurodesknek évente két 3 napos
képzése van, illetve első kézből értesülünk a fiatalokat érintő releváns
nemzetközi információkról. Az Eurodesk révén tudunk fiatalokat küldeni
európai önkéntes szolgálatra, valamint rendszeresen szervezünk tavasszal és
nyáron programokat {Time to move, ESC, Ifjűság hete).

ISZOBZ
Az Ifjűsági Szolgáltatók Országos Szövetsége a magyarországi üjúságszakmai
partnerek emyöszervezete 1 szakmai szervezete. Mint ISZOSZ-tag rendszeresen
veszünk részt ISZOSZ által szervezett képzéseken, illetve magunk is adunk
képzőket, facilitátorokat. 2018-ban az ISZOSZ-szal partnerségben közösen
szerveztünk meg Velencén egy 3 napos ifjúságszakmai találkozót.
NIT, ISZEF, ISZET, SZIA
A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NJT} alapítójaként folyamatosan részt veszünk a

NIT munkájában. A NIT a kapocs a kormányzati szervek és a fiatalok között.
Ifjúsági
Szakmai
Egyeztetö Fórum
(ISZEF)
munkájába is
becsatornázódtunk, annak is a nemzeti összetartozás munkacsoportjába az
általunk koordinált kárpat-medencei ifjúságszakmai hálózat révén. Az
Ifjúságszakmai Egyeztető Tanácskozás (ISZET) a magyarországi é:s Kárpátmedencei
országos és
regionális
ifjúsági
szervezetek összefogó
ernyöszervezete, mely rendszeresen tart együttműködési workshopokat,
ezeknek rendszeres résztvevői vagyunk.
Az

NeJD.zetköziszint

EFOP transznacionális

együttműködés

EFOP projektünk bár alapvetően Magyarországon valósul meg - a
tanulmányutak az országbant minden más esemény Nyíregyházán,-, de ennek
a projektnek is vannak nemzetközi elemei, mivel a projektben partnereink
Ausztriából, Romániából és Szerbiából is érkeznek.

Nesnz:etközicserék
2018-ban 3 nemzetközi ifjúsági cserét szerveztünk meg Nyíregyházán. A
márciusi cserénk témája a fiatalok médiatudatossága volt, ugyanerre épült
áprilisi cserénk is, melyet Gyergyószentmiklóson szerveztünk meg, júliusi
cserénk témája pedig a diszkrimináció, az elöítéletesség volt, melyre 5
országból 25 fiatal jött el. Partnerként vettünk részt egy 8 napos olaszországi
cserében, valamint több nemzetközi cserében, elsősorban Romániában.
OYIA

A Gyermek. és Ifjúsági Alap jóvoltából egy 4 állomásos sorozaton
tapasztalhatták meg a Diák-polgármesteri Iroda tagjai, hogy milyen a

strukturált
párbeszed
4
városban:
Nyíregyháza,
Debrecen,
Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy. Szintén egy másik GYIA programból
kifolyólag a család intézményét és támogatásait vizsgálták meg a fiatalok
Nyíregyhaza mellett Békéscsabán, valamint Bécsben, az ottani
partnerszervezetünk segítségével.

Források
2018-ban is több pályázatot nyújtottunk be, illetve azokkal magunk
számoltunk el, ezek folyamatos tevékenységet jelentenek számunkra.
Támogatóink voltak az Önkormányzat mellett: Erasmus+, Nemzeti Kulturális
Alap, Új Európa Alapítvány, Család, ltjűság- es Népesedéspolitikai Intezet,
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, EMMI, Ifjúsági Alap.

L

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., Tel.: 42/ 524 - 585

JELENLÉTI ÍV
2019. február 25-én megtartott bizottsági ülésről

Vassné Harman Gyöngyi
Mussó László
Andó Károly
Jeszenszki András
Czura Gabriella
Dr. Hudákné Fábián Nóra
Dr. Újhelyi János
Szőke Ádám László

Virág Gyuláné
Jászai Menyhért
Dr. Szemán Sándor
Kósa Árpád
Dr. Juhász Szabolcs
Dombóvári Gábor
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Nyíregyháza, 2019. február 25.

A kiadmány hiteléül:

~
Dr. Krizsai Anita {, _
a Bizottság titkára
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

