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Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottságának 2019. május 27-én tartott nyílt üléséről.
Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. A meghívóban szereplő

napirendi pontokra teszek javaslatot, kérem, aki a napirendi pontokkal, azok sorrendjével egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi pontokkal és
azok sorrendjével egyetért, hat igen szavazattal.
1.

Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

Dr. Rákóczi Ildikó: Nyílt ülésünk első napirendi pontja az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására, az előterjesztésnek ez a címe.
Szeretném megkérdezni az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz?
Dr. Krizsai Anita: Tisztelt bizottság nincs, de ha van kérdés, természetesen válaszolunk.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. A bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e

kérdésük az

előterjesztőhöz?

Nem látom, hogy kérdés lenne. Megjegyzés, vélemény az
Köszönöm szépen, nem látok. Valóban, ahogy már említettem tényleg egy nagyon
tartalmas beszámolót olvashattunk, mindenre kiterjedően képet kaptunk az elmúlt évi
gyermekvédelmi feladatokról. Olyanokról is, mint a tanszercsomag, minden olyan dologról, amit az
önkormányzat bevezetett, szeptemberben hány ezer gyermek megkapta. Szavaztatnék. Kérem, aki a
határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, a bizottság
egyhangúlag hat igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozat-tervezetben
foglaltakat.
előterjesztéshez?

A Bizottság jelenlévő 6 tagja az előterjesztéssel 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 36/2019. (V. 27.) számú határozatát.
2.

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Rákóczi Ildikó: A 2. napirendi pontunk, előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli
és természetbeni nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. önkormányzati rendelet módosítására.
Szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez?
Dr. Krizsai Anita: Tisztelt bizottság, csak annyi, hogy kb. 10 óra környékén egy módosítás került fel,

mivel a Magyar Államkincstár a folyósító szerv ebben a projektben, véleményeztettük a rendeletet és
két javaslattal élt. Egyrészt, hogy ne csak megélhetési támogatás legyen a neve, hanem jobban
különítsük el, ne lehessen összekeverni bármilyen más egyéb támogatási formával, így képzési
megélhetési támogatásra pontosítottuk, illetőleg javasolták, hogy a támogatás folyósítása az utolsó
alkalommal kötve legyen a bizonyítvány bemutatásához, hiszen a cél, hogy ne csak a képzésen részt
vegyenek, hanem el is végezzék, és ez bekerült a rendeletbe, úgyhogy ennyi módosítást tartalmaz.

Jó, köszönjük szépen a kiegészítést. A bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni,
hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? Nem látom. Vélemény, megjegyzés? Nincs. Akkor szavaztatnék,

Dr. Rákóczi Ildikó:

h9gy ezzel a kiegészítéssel, amit osztályvezető asszony elmondott, tehát aki a rendelet-tervezettel
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egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság hat igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetet.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja az előterjesztéssel 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 37/2019. (V. 27.) számú határozatát.

3.

Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetésére, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás
jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező pályázati
felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására

Két fő bizottsági tag megérkezett.
Dr. Rákóczi Ildikó: A 3. napirendi pontunk címét takarékosság miatt nem fogom felolvasni, ugye ez az
egészségügyi támogató alapnak egy örömteli előterjesztés, pályázati lehetőség a praxisoknak.
Szeretném megkérdezni az előterjesztőt, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Krizsai Anita: 2015-16-ban volt utoljára meghirdetve, és ismét szeretnénk 6 millió forint összeggel,
véleményeztettük a kórházzal, az alapellátási igazgatósággal és ezzel a tartalommal javasoljuk
meghírdetni a pályázatot ismételten.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen ezt a szóbeli kiegészítést. A megnövekedett bizottsági létszámmal
vagyunk most már jelen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? Nem
látom, hogy kérdés lenne. Vélemény, megjegyzés? Nincs, akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozattervezetben foglaltakkal egyetért és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze.
Köszönöm szépen, a bizottság nyolc igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a határozat-tervezetben
foglaltakat. Nyílt ülésünk ezzel véget ért.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja az előterjesztéssel 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 38/2019. (V. 27.) számú határozatát.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

36/2019. (V. 27.) számú
határozata
az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámoló elfogadásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján az Önkormányzat 2018. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásával
egyetért.

Nyíregyháza, 2019. május 27.
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Or. 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 BIZOTTSÁGA

37/2019. (V. 27.) számú
határozata

a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II. 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. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításával egyetért.

Nyíregyháza, 2019. május 27.
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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 BIZOTTSÁGA
38/2019. (V. 27.) számú
határozata

az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről, Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás
jóváhagyásáról, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező pályázati
felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyásáról

a Bizottság

az

előterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján az Egészségügyi Támogató Alap

Program 2019. évi működtetésével, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás
közvetítésére

kötendő

megállapodás jóváhagyásával, és a támogatási

szerződés,

valamint

annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyásával
egyetért.

Nyíregyháza, 2019. május 27.
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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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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

Ügyiratszám: SZOC-5011/2019
Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó

Előterjesztés

-a

Közgyűléshez -

az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámoló elfogadására
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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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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Tisztelt

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

Közgyűlés!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. §
(6) bekezdése alapján a települési önkormányzat minden év május 31-ig átfogó értékelést készít a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. {IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete részletesen
meghatározza a települési önkormányzat által készítendő értékelés tartalmi követelményeit.
Az Önkormányzat beszámolójában többek között demográfiai mutatók, az önkormányzat által nyújtott
pénzbeli, természetbeni ellátások biztosításának formái, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása, bűnmegelőzési tevékenység, a civil szervezetekkel történő együttműködés, a felügyeleti szervek
által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett
megállapítások bemutatása szerepel.
Az értékeléshez elsősorban az éves jelzőrendszeres tanácskozásra készített jelentéseket, az intézmények
beszámolóit, valamint az Önkormányzat rendelkezésére álló adatokat, információkat használtuk fel.
Mindezeket kiegészftettük a Központi Statisztikai Hivatal adataival.
A fentiek alapján kérem a nsztelt Közgyűlést, hogy az
tervezetet elfogadni szíveskedjen.

előterjesztést

Nyíregyháza, 2019. május 22 .

megtárgyalni és a mellékelt határozat -
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SZOCIÁLIS

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

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

Melléklet a SZOC- 5011/2019 számú előterjesztéshez
HATÁROZAT- TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

..../2019. (V. 30.) számú
határozata
az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámoló elfogadásáról

A Közgyűlés

az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolóját elfogadja.

A határozatról értesül:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
440 1 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 5>4-586
E·MAIL; NYHSZOC@ NYIREGYHAZA.HU

Bevezetés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése
értelmében a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év
május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni. Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket,
melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.)
Korm. rendelet 10. számú melléklete előír az önkormányzatok számára.
Az értékelés a fentiek alapján bemutatja
•
a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira;
•
az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására vonatkozó adatokat;
•
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat;
•
a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének megállapításait;
•
a jövőre vonatkozó javaslatokat, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján;
•
a bűnmegelőzés főbb pontjait, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az
általuk elkövetett bűncselekmények számának alakulását, a bűnelkövetés okait;
• a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit.
A felsoroltakon kívül a beszámoló kitér az előző évhez képest történt jogszabályi változásokra, illetve az
ellátórendszerben végbement fejlesztésekre. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(továbbiakban : Önkormányzat) továbbra is kiemelt feladatának tekinti a gyermekek helyzetének, ezen
keresztül esélyegyenlőségének javítását. Ezt a gyermekjóléti alapellátások biztosításával, különböző, törvény
által e lőírt és önkormányzati rendeletben a helyi sajátosságokhoz és szükségletekhez igazított támogatások
megállapításával, sokszínű intézményi háttér működtetésével, fenntartásával igyekszik elérni. A
szolgáltatások a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti
Központ szervezeti kereteiben működnek.
Nyíregyházán több intézmény és szervezet foglalkozik a gyermek korosztállyal. Az előbbiekben említett
intézményeken túl a köznevelési (óvodák, iskolák), egészségügyi (háziorvosok, védőnők, iskola-egészségügyi
ellátás), közművelődési intézmények stb. nyújtanak számos szolgáltatást, speciális ellátásokat. Ezek
bemutatására jelen beszámoló nem tér ki, de az önkormányzat egyéb programjai, koncepciói, különböző
előterjesztések mindezeket tartalmazzák.
A beszámoló elkészítéséhez az éves jelzőrendszeres tanácskozásra készített jelentéseket, az intézmények
éves tevékenységéről szóló beszámolókat, valamint az Önkormányzat rendelkezésére álló adatokat,
információkat használtuk fel. Mindezeket kiegészítettük a Központi Statisztikai Hivatal adataival.
Jogszabályi háttér
A beszámoló elkészítését az alább hivatkozott jogszabályok rendelkezései alapozzák meg.
A gyermekek alapvető jogait az Alaptörvény deklarálja . A XVI. cikk (1) bekezdése alapján „ Minden
gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és
gondoskodáshoz."
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATA LA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGY HÁZA, KOSSUTH T~R 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E M AIL: NYHSZOC@NYIR[GYHAZA.HU

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8a.
pontja az önkormányzatok hatáskörében ellátandó feladatként határozza meg a gyermekjóléti szolgáltatások
és ellátások, továbbá a szociális szolgáltatások és ellátások biztosítását.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) célja,
hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a
gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más
szervezetek meghatározott ellátásokka l és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben
foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, illetve
gondoskodj anak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésérő l és megszüntetésérő l, a hiányzó szülői
gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről (Gyvt. 1. § (1) bekezdés).
A 149/1997.(IX.10.) Korm. rende let a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/ 1998.(IV.30.) NM rendelet (továbbiakban Nmr.).
A települési önkormányzat képvi selő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli
ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésé nek, szabályait. Nyíregyháza a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladat ok
végrehajtásáról szóló 54/2011.(Xll.16.) önkormányzati rendeletben szabályozta a külö nböző gyermekjó léti
ellátások és szolgáltatások helyi szintű szabályait.

Demográfiai jellemzők

1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakónépessége 2018. január l-jén 117. 121fővolt . A0-18 éves korosztály a
város lakónépességének 19,67 %-át teszi ki.
A gyermeknépesség eltartottsági rátája - a gyermekkorú népességnek (0-14 éves) az aktív korú (15-64 éves)
népességhez viszonyított aránya - Nyíregyházán 22,4 %, a megyei 23,3 %, a regionális 22,7 % és az országos
adat 21,9 %.

1. t áblázat
Korosztály
0-3
4-6
7-14
15-18
összesen

A 0-18 évesek korszerinti megoszlása 2018-ban Nyíregyházán
Fiú
Lány
2 356
2 204
1 710
1829
5 009
4 659
2 630
2 650
11824
11223

Létszám (fő)
4560
3 539
9 668
5 280
23 047

Forrós: KSH

A demográfiai jellemző k ismerete szükséges a nevelés-oktatás szervezéséhez, biztosításához, a különböző
szolgáltatások (gyermekvédelmi, egészségügyi stb.) megszervezéséhez, működteté séhez.
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A gyermekjóléti ellátások rendszerét érintő főbb változások 2018-ban

A gyermekjóléti ellátások rendszerében mind a pénzbeli és természetbeni ellátások, mind a szolgáltatások
vonatkozásában történtek változások az elmúlt évben. Ezeket e fejezetben röviden összefoglaljuk, de az
egyes elemeket az adott fejezetekben részletesebben is kifejtjük.
a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatárának emelése
A Gyvt. 19. § (2) bekezdésének módosításával a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági
jövedelemhatára 2018. január l-től megemelkedett.
A módosítással az ellátásra vonatkozó általános jövedelmi értékhatár az öregségi nyugdíjminimum 130%-áról
(37 .050 Ft) annak 135%-ára (2018. évben: 38.475 Ft) emelkedett. Az ellátás tekintetében irányadó speciális
- a gyermeket egyedülállóként nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetén; tartósan beteg vagy
súlyosan fogyatékos gyermek esetén; valamint a jogosultsági feltételeknek megfelelő nagykorú gyermek
esetén alkalmazandó- jövedelmi értékhatár az öregségi nyugdíjminimum 140%-áról (39.900 Ft) annak 145%ára (2018. évben 41.325 Ft) nőtt.
A Gyvt. 187. §-a alapján a módosítást a 2018. január l -jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
b) Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás bevezetése
2018. szeptemberétől a család- és gyermekjóléti központok feladatai bővültek az óvodai és iskolai szociális
segítő tevékenységgel. Az iskolai szociális munkának három fő irányzata alakult ki az országban. Az iskolai
szociális munka 2015. január l-től a gyermekjóléti szolgálat keretein belül lehetőségként jelent meg, célja a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése . Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése
című EFOP-3.2.9-16 projekt keretében 2017. szeptembertől 2019. februárig kifutó támogatással
modellkísérleti program futott az általános működés szakmai kereteinek tapasztalati alapú kidolgozására,
ennek kerete 2,05 milliárd Ft volt. A szakmai támogatás az EFOP-1.9.4-VEKOP-16 projekten keresztül valósult
meg.
A szolgáltatás jogszabályi háttere
2018. szeptember l-től a Gyvt. 40/A. § (2) ag) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti központ az
általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló
egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenységet biztosít. A végrehajtással kapcsolatos részletes szabályozást az Nmr.
tartalmazza .
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a
szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek
családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni,
csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek

keretében segíti
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a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei
kibontakozásában,
c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét éri ntő kérdésekben, valamint nevelési problémák
esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
f) a jelzőrendszer működését.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ együttműködési
megállapodást köt a köznevelési intézménnyel. Az együttműködési megállapodás tartalmazza
a) az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást nyújtó személy megnevezését, valamint a szolgáltatás
célját, tartalmát, helyszínét és annak megjelölését, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő mely időpontban
látja el tevékenységét az intézményben, és
b) a köznevelési intézmény nyilatkozatát arról, hogy biztosítja
ba) az óvodai és iskolai szociális segítő bejutását az intézménybe és
bb) a szolgáltatás nyújtásához szükséges külön helyiséget és az infrastruktúrához való hozzáférést.
A szolgáltatás nyújt ásához szükséges személyi feltételek
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosításához alkalmazandó személyek munkakörének
megnevezése: óvodai és iskolai szociális segítő. Az Nmr. 1.000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott
gyermekre vetítve 1 fő (40 óra) alkalmazását írja elő .
A KSH 2017/2018-as tanévre vonatkozó adatai alapján óvodában, általános iskolában, szakiskolában,
szakközépiskolában, szakgimnáziumban és gimnáziumban nem felnőttképzés keretében tanuló személyek
száma 1.483.246 fő. A Nyíregyházi Járás területén a gyermek-, tanuló létszám 30825 fő, azaz a szükséges
szakember létszám 31 fő.
e)

szakmai létszám változás a feladat bővü lése miatt

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai létszáma - az Nmr. szabályozásának megfe lelően 2018. január l-jén 68 fő, figyelembe véve a feladatokat és az ellátási területet . Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése a 21/2018. (IX.7.) önkormányzati rende lettel elfogadta az intézmény engedélyezett
létszámának folyamatos növelését. A döntés alapján 2018. szeptember 30-ig 10 fő, október 31-ig 10 fő és
2018. december 31-ig még további 10 fő felvételére került sor, így 2018. december 31-én az engedélyezett
létszám 98 főre növekedett.
A szakemberek elhelyezése a Nyíregyháza, Tűzoltó 1. szám alatti ingatlanban történt meg, ezzel bővült az
intézmény feladat ellátási helyeinek (székhely, telephely, nyitva álló helyiség) száma.
Az óvodai és iskola i szociális segítéshez kapcsolódó állami támogatás összege 28.676.139 Ft volt 2018-ban.
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d) infrastrukturális fejlesztések

A TOP-6.2.1.-16-NYl-20017-00001 Családbarát, munkábaállást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése - Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című pályázat keretében
2018-ban 4 bölcsőde (S. számú Őzike Bölcsőde, 6.számú Napsugár Bölcsőde, 9. számú Micimackó Bölcsőde,
16. számú Aprajafalva Bölcsőde) külső-belső felújítása ill. eszközbeszerzése valósult meg.
e) vezetőképzés

2018. január 1. hatállya l lépett életbe a vezető i megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó
személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet. A vezetőképzés olyan hatósági képzés,
melynek célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált
fejlesztése.
A szociális ágazati vezetőképzésen köteles részt venni a személyes gondoskodást végző személy, ha
• állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javítóintézet
intézményvezetője,

•
•
•

integrált vagy közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője vagy helyettese,
intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SzMSz) meghatározott, a munkamegosztás
szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, vagy
vezető ápoló, vezető pedagógus, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető .

A rendelet alapján a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és
Gyermekjóléti Központ vezetője, illetve egyes telephelyek vezetőinek kötelező a vezetőképzésben történő
részvétel.

f)

fenntartóváltás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülése a 67/2017. {Ill. 30.) számú határozatában döntést hozott arról,
hogy egyetért a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017 .12.31. napjával történő megszüntetésével,
továbbá úgy döntött, hogy amennyiben a társulás valamennyi tagönkormányzata a társulás 2017.12.31.
napjával történő megszüntetéséhez szükséges döntést nem hozza meg, úgy a jelzett időpontban kilép a
társulásból. A Közgyűlés a határozatában felkérte a társulás valamennyi tagönkormányzatát, hogy a
társulással kapcsolatos döntésüket 2017. 05. 31-ig hozzák meg, illetve utasította a Hivatal érintett szervezeti
egységeit az átszervezéssel kapcsolatos döntések előkészítésére.
A társulás tagönkormányzatai a társulással kapcsolatos határozataikat meghozták, és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatával megegyező döntést hoztak.
A Közgyűlés 140/2017. {VI. 29.) számú határozatában döntött a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
keretében ellátott közfeladatok 2018. január 1. napjától történő megszervezéséhez szükséges döntések
meghozataláról.

Agyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (7) bekezdése alapján
az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérésére az ellátást
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nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor vagy külön megállapodásuk alapján már biztosított
ellátást.
A települési önkormányzatok közül Kálmánháza Község, Nagycserkesz Község, Nyírpazony Nagyközség,
Nyírtura Község a társulás tagjaként, valamint Ibrány Város, Paszab Község, továbbá Tiszatelek Község
Önkormányzata kereste meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzatát szociális és gyermekjóléti
feladatok biztosítása érdekében.
2018. január l-től a fentiek következtében a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények - a Nyíregyházi
Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ - Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába kerültek. Az intézmények keretében működő
szolgáltatások a jogszabályi előírásoknak és az igényeknek megfelelő ellátási területtel működnek.
Ill.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményével összhangban a Gyvt. a gyermek érdekeit és jogait helyezi előtérbe,
adva a családban történő nevelkedésnek. Ennek érdekében támogatásokat biztosít a család és a
gyermek számára .
elsőbbséget

A Gyvt. 18. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében
meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel további
pénzbeli támogatást állapíthat meg. Az előzőekben hivatkozott 54/2011. {Xll.16.) önkormányzati rendelet
széles körben állapít meg olyan támogatásokat, amelyeknek célja, hogy megelőzze és csökkentse a
gyermekek anyagi típusú veszélyeztetettségét. 2015-től a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. {11.20.) önkormányzati rendeletében pedig
meghatároz olyan ellátásokat, amelyek segítik az anyagi nehézségekkel küzdő családokat, a létfenntartási
problémákkal rendelkező várandós anyák helyzetének javítását szolgálják, és amely a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartáshoz is támogatást nyújt.
A pénzbeli és természetbeni ellátások között részben a Gyvt.-ben szabályozott ellátások (pl.: rend szeres
gyermekvédelmi kedvezmény), részben a helyi rendeletekben szabályozott, un. önként, a saját költségvetés
terhére biztosított ellátásokat nyújt az önkormányzat a rászorulók részére . Az önkormányzat célja a szociális
biztonság megteremtése, a rászorulók részére megfelelő támogatások nyújtása.
111.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy

a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott gyermekétkeztetés normatív
kedvezményének, a szünidei gyermekétkeztetésnek, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb
kedvezményeknek (pl. ingyenes tankönyv) az igénybevételére. 2018-ban a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át. Egyedülálló szülő, tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos
gyermek, valamint nagykorúvá vált gyermek esetében az egy főre jutó jövedelmi értékhatár a
nyugdíjminimum 145 %- a volt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról
elmondható, hogy az összes támogatást figyelembe véve a legtöbben ebben a támogatási formában

ré~zesülnek, 201S-ban összesen 1 922 fl) Nyíregyházán. A támogatásban részesül8 családok száma 589.
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2.

táblázat

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma
az egy főre jutó családi jövedelem szerint 2018-ban
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma az egy főre
jutó családi jövedelem szerint
28.501 ·38.475
14.251-28.500
l 38.476-41.325
14.250 Ft alatt
1
1
45
955
315
607
1
1
1

2018
Forrás: Nyíregyházo MJV Polgármesteri Hivatol

elutasítások
száma
156

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők családjában az egy féíre jutó jövedelem jellemzően
az öregségi nyugdíjminimum összege (28.500 Ft) alatt van.
Az önkormányzat a helyi segélyezési rendszer alakítása során igyekszik nyomon követni mindazokat a
társadalmi, gazdasági és jogi változásokat, amelyek hatással bírnak a szociális és gyermekjóléti ellátások
rendszerére. Amennyiben hosszabb időtartamot tekintünk át megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az
önkormányzat a kétévente ismétlődő helyi szociológiai kutatás1 keretében vizsgálta ennek okát, illetve, hogy
mi állhat a csökkenés hátterében?
1. ábra
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök
száma és aránya 2008-2018 között
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Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal

A támogatásban részesülők létszámának csökkenése hátterében részben a jogosultsági jövedelem határ
állandósága, a jövedelmi viszonyok javulása és a demográfiai változások állnak.
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Fábián-Takács-Szigeti szerint Nyíregyházán „ A 2010 és 2012 közötti periódus a válságból való kilábalás
időszaka volt, nőtt a foglalkoztatottak aránya, nominális értékben is nőttek a jövedelmek (a növekedés mind

a háztartásokra jutó összjövedelem, mind az egy főre jutó jövedelmek esetében mérhető volt), a
szegénységben élők aránya is enyhe csökkenést mutatott, és az FTI értékei is kedvezőbbek lettek.
A kedvező tendenciák folytatódtak 2012 és 2015 között is, nőttek a nettó jövedelmek, a növekedés pedig
nemcsak „ szétterült" a város társadalmi terében, hanem jelentős emelkedést mutatott a legalsó decilis

esetében." 2
3. táblázat
A jövedelmek egyenlőtlenségei Nyíregyháza városában - az egy főre jutó háztartási jövedelmek
eloszlása a jövedelmi tizedek szerint, 2012-2015 . (átlagértékek, forintban)
2012

%

2015

Alsó decilis

22,487

29,057

ft 29,0

2. Decilis

38,359

43,864

+ 14,0

3. Decilis

48,482

50,835

+4,8

14. Decilis

56,787

62,552

+ 10,0

5. Decilis

63,748

73,173

+ 14,8

6.Decilis

72,450

81,604

+ 12,6

7. Decilis

81,211

90,697

ft 11,7

8. Decilis

95,185

100,007

i+ 1,0

19. Decilis

113,259

113,571

+0,3

Felső

174,524

217,818

+ 25,0

7,7

7,5

decilis

SlO/Sl

Forrás: Fábián-Takács-Szigeti, 2015

A 2017-es adatfelvétel szerint az „átlagjövedelem növekedésének üteme 2017-re elérte a 13 százalékos
arányt. Az átlagjövedelem és a mediánjövedelem örvendetes növekedésének hátterében több
makrogazdasági és makrotársadalmi változás, intézkedés áll. Ilyen volt - többek között - a minimálbér, a
garantált bérminimum vagy a nyugdíjak emelése, de a város tekintetében talán a legfontosabb a
foglalkoztatottság növekedése .
A városlakók szubjektív megítélése is javult, hiszen 2018-ban jóval magasabb volt azoknak az aránya 2015-höz
képest, akik úgy vélekedtek, hogy javult az anyagi helyzetük, és alacsonyabb azoké, akik inkább romlásról
számoltak be .

A jövedelmi helyzet javulása mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma
csökkenésének oka lehet, hogy a támogatási rendszerek változása miatt más módon jutnak azokhoz a
kedvezményekhez a gyermekes családok, amelyek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez is

~ Fábián Gergely - Takács Péter - Szigeti Fruzsina: Jövedelmi helyzet és jövedelmi szegénység ln: Acta Medicinae et

QOtf~'cfff• Volume 6 (2015) No. 18-19
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kapcsolódnak. Ezek közott meg kell említeni a gyermekétkeztetés szabályainak és a tankönyvellátás
rendszerének kedvező irányú változását.

Ill. 2. A kedvezményre való jogosultság elemei
111.2.1. Ingyenes étkeztetés vagy kedvezményes étkeztetés
A Gyvt. alapján ingyenes étkeztetésben vagy kedvezményes étkeztetésben részesülhetnek a rászoruló
gyermekek. 2015. szeptember 01. napjától kiszélesedett a kedvezményben részesülők köre . A
gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
•

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

•

tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek,

•

olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

•

olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2018. évben 119.301 Ft),
vagy

•
nevelésbe vették,
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskola i oktatásban részt vevő tanuló után, ha
•

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•

nevelésbe vették.

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani

•

az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

•

az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

•

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után.

4. táblázat
Ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülők száma
Megnevezés

......,"'
"'bO
0
E

'2l
"'9

*'.....

0
0

Rgyvt-ben
részesül
3 vagy
többgyermekes
tartósan beteg
vagy fogyatékos
1 fő re jutó

1oveQelem

Bölcső de

Óvoda

Általános
iskola

Gimnázium

Szakközépiskola

Szakiskola

Kollégium

28

253

918

-

-

-

56

77

512

-

-

-

-

-

10

194

-

-

-

305

1785

-

-

-
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nevelésbe
vették
utógondozott

.

17

-

.

1

13

5

41

-

2

8

14

-

9

30

6

175

842

76

38

3

146

252

16

9

37

83

2081
3059

102
280

92
128

59
4

515
391

69

.

Rgyvt·ben
részesül
3vagy
többgyermekes
Lll ~
tartósan beteg
.
vagy fogyatékos
420
2761
összesen támogatott
100 % térítési díjat fizet
126
456
Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal
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A táblázat adataiból jól látható, hogy az étkeztetésben résztvevő gyermek közül 5 777 fő kedvezményben
részesül, azaz a gyermekek 56,5 %-a kedvezményezett 50 vagy 100 %-os mértékben. Az ingyenes ellátásban
részesülő gyermek az összes étkezőt tekintve 42,1 %, a kedvezményezettek számarányához viszonyítva a
gyermekek 74,S %-a.
Az adatok azt is mutatják, hogy a bölcsődei és óvodai ellátás során csökkent a 100 %-os térítési díjat fizetők
száma (2017-ben 4 611 fő), és növekedett az ingyenes ellátásban részesülők száma, elsősorban az egy főre
jutó jövedelem alapján igénybe vehető támogatás következtében.
111.2.2. Szünidei gyermekétkeztetés
2016. január 1 -től az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a hátrányos helyzetű gyermek
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
részére ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést a jogszabályban felsoroltak szerint (szülő, törvényes
képviselő kérelmére az őszi, téli és tavaszi szünet valamennyi munkanapján, a nyári szünetben legalább 43
munkanapon). Nyíregyháza Önkormányzata a korábbi években is rendszeresen részt vett a nyári étkeztetési
programban, illetve a jogszabályi előírást megelőzve a téli szünetben is megszervezte a rászoruló gyermekek
étkeztetését.
A 328/2011. (Xll.29.) Korm. rendelet 13/A. §-a alapján a települési önkormányzat a déli meleg főétkezés
helyben történő elfogyasztásának megszervezésérő l gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs
lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel
elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. Nyíregyháza Megyei Jogú Város
önkormányzata a tavaszi szünetben még osztópontokon biztosította az előre kicsomagolt étel elvitelét, a
nyári szünettől kezdődően azonban valamennyi jogosult számára kiszállítással történik.
Beszerzési szabályzat szerint lefolytatott eljárás keretében az ELAMEN Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot a
tavaszi szünetben. A nyári, őszi és téli szünidőben a Passion for Food Kft.-vel szerződtünk a feladat ellátására.
Az étkeztetés lebonyolításában az elmúlt évben is a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ működött
közre. A jogszabályi előírások alapján azonban nemcsak a napi igénybevétel során, hanem már a támogatás
igénylésében is segítséget nyújtottak a családsegítők .
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5.

táblázat

Szünidei étkezésre jogosultak és igénybe vevők száma
hátrányos

helyzetű

halmozottan hátrányos
helyzetű (f6}

(fő)

tavaszi szünet
(2 munkanap)
nyári szünet
(54
munkanap)
őszi szünet
(3 munkanap)
téli szünet
(3 munkanap)

összesen

(fő)

Ft

Jogosultak

Igénybe vevők

Jogosultak

Igénybe vevők

Jogosultak

(fő)

(fő)

(fő)

(fő)

(fő)

532

245

466

319

998

564

676 800

699

488

582

526

1281

1014

27 433 201

492

244

378

323

870

567

1017 OOO

439

235

439

404

878

639

1150 197

Igénybe
(f6)

vevők

Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal

Az étkezésre jogosultak száma a nyári időszakban a legmagasabb, mivel ekkor a bölcsődéseket és óvodásokat
is figyelembe kell vennünk az intézmények zárva tartási idejére. A jogosultak száma átlagosan 1 007 fő éves
szintre vetítve. Míg az igénybevételi arány a tavaszi étkeztetésben 57% volt, addig a nyári, őszi és téli
szünidőben 70 % körül mozgott. A kihasználtság megnövekedésének a hátterében az étel házhoz szállítása
áll, melyet minden igénylő számára biztosítunk.
111.2.3. Természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egy évben két alkalommal természetbeni
támogatásként Erzsébet-utalványban részesültek, melynek értéke rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők esetében 6000 Ft, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek esetében
6500 Ft. Az utalvány élelmiszer, ruházat, tanszer vásárlására is felhasználható.
2018. augusztusban 2 087 fő gyermek (1990 fő kiskorú, 97 fő nagykorú), novemberben 1 942 fő gyermek (1
866 fő kiskorú, 76 fő nagykorú) részére továbbítottuk az utalványt. A kézbesítés a Magyar Posta útján történt,
amelynek költsége 2 050 847 Ft volt, fedezetét az önkormányzat saját erőből biztosította .
6.
Az Erzsébet utalványban

részesülők

alapösszegű

kiskorú

nagykorú

emeltösszegű

összesen

kiskorú

nagykorú összesen

kiskorú

nagykorú

Ft

1990

97

13 119 500

64

0

411 OOO

8118 500

2 054

97

13 530500

1106

7 189 OOO

1866

76

12 205000

0

30

195 OOO

38

0

243 OOO

1105

31

1136

7 384 OOO

1904

76

12 448000

2 311

74

2 385

15 502 500

3958

173

25 978 500

2018.augusztus:

838

54

892

5 352 OOO

1152

43

1195

7 767 500

2018.szeptember:

10

0

10

60000

54

0

54

351 OOO

Összesen 2018:

848

54

902

5 412 OOO

1206

43

1249

2018.november:

791

45

836

5 016 OOO

1075

31

2018.december:

8

0

8

48000

30

Összesen 2018:

799

45

844

5064 OOO

1 746

10476
OOO

Mindösszesen
2018:

1647

99

táblázat

adatai

Forrás: Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal
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111.2.4. Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet
A gyámhatóság (jegyző) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával
egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, külön döntésben állapítja meg a gyermek/nagykorúvá vált gyermek

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, melyhez különböző kedvezmények
társulnak.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
• a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes
nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
•
a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
• a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a
településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges
feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
• az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az előzőekben meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
•
a nevelésbe vett gyermek,
•
az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

Hátrányos
Időpont

helyzetű

és halmozottan hátrányos

Óvodáskorú
2H (fő)

helyzetű

7. táblázat
gyermekek száma Nyíregyházán

óvodáskorú
3H (fő)

Alapfokú 2H

Alapfokú 3H

(fő)

(fő)

Középfokú
2H (fő)

Középfokú
3H (fő)

158
141

379
289

414
352

134
103

149
122

2018. január
132
2018.október
111
Forrós: https://www.kir.hu/3hpublikó/ós

A nyilvántartás szerint 2018. októberben 503 fő hátrányos helyzetű, és 615 halmozottan hátrányos helyzetű
nyíregyházi gyermek számára voltak biztosítottak a köznevelés és a gyermekvédelmi ellátások területén
különböző kedvezmények, támogatások.
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111.3. Rendkívüli települési támogatás
A Gyvt-ben szabályozott ellátásokon túl 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.
Az önkormányzat a települési támogatást rendszeres és rendkívüli formában is nyújtja .
Rendkívüli települési támogatásban a helyi rendelet szerint elsősorban azokat a személyeket indokolt
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához,
a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek
fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete
miatt anyagi segítségre szorulnak.
2015-ben a rendkívüli települési támogatás keretében bevezetésre került a kelengye támogatás. A
támogatásra jogosult a legalább 3 éve Nyíregyházán élő szü lő gyermeke születésekor, amennyiben nevezett
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%·át, illetve 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. 2018-ban 17 fő részesült a támogatásban .
111.4. Helyi autóbusz közlekedési kedvezmény
A nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, alap-, vagy középfokú tanintézettel tanulói
jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, illetve a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek igénye szerint helyi járatú autóbusz közlekedési támogatásra jogosult. 2018.
március l-től
•
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője
által beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 50%
• a halmozottan hátrányos helyzetű jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője által
beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 80 %-át,
téríti az önkormányzat a lejárt bérletjegy átadása ellenében a tanintézet házipénztárából a szülő, törvényes
képviselő részére. E támogatásra kifizetett összeg 2018. évben 1 417 060 Ft volt. 50 %-os mértékű támogatás
77 fő részére 636 770 Ft, 80 %-os támogatás 44 fő részére 812 590 Ft összegben került kifizetésre.
111.5. Üdültetési támogatás
A gyermekek nyári táborozását, hasznos időtöltését az Önkormányzat több módon is támogatja évek óta.
Egyik formája a Szigligeti Gyermeküdülőben megvalósuló üdültetés. Az elmúlt évek során egyre több gyermek
számára biztosított a felhőtlen, élményekben gazdag, kellemes kikapcsolódás a Balaton partján.
Immár hagyományosan, tavaly 761, nyíregyházi gyermek táborozhatott 9 turnusban a szigligeti

gyermeküdülőben.

Az első turnus június 18. napján

kezdődött,

az utolsó augusztus 18. napján ért véget. A
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turnusok hétfőtől-szombatig tartottak. A részvételi lehetőség minden nyíregyházi lakóhellyel rendelkező diák
számára biztosított volt, aki nyíregyházi székhelyű, alapfokú iskolában tanul, függetlenül a fenntartó
intézmény státuszától.
A táborozási díj a költségek számbavétele, valamint a tervezett létszám alapján került meghatározásra. Az
általános iskolások 34.000,- Ft/fő költségtérítést fizettek turn usonként (6 nap/S éjszaka) . A befizetett összeg
tartalmazta a résztvevők útiköltségét, a közüzemi díjakat, a stra nd belépőt, a szállás és háromszori étkezés
költségét, valamint a szakmai programok díját.
A táborozó gyermekek közül 10.000 Ft kedvezményben részesültek Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó
egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011 . (Xll.16.) önkormányzati rendelete alapján azok, akik
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, vagy tartós beteg, vagy akinek szülei három vagy több
kiskorú gyermekről gondoskodnak. Összesen 176 fő részesült így kedvezményes üdültetésben .
8. táblázat
Üdültetési támogatásban részesülők száma iskolánként
Támogatott gyermekek száma (fő)
Intézmények
Jókai Mór Református Általános Iskola
13
Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola
15
11
Petőfi Sándor tagintézménye
Nyíregyházi Bem József Általános iskola
• Gárdonyi Géza Tagintézménye
• Kazinczy Ferenc Tagintézménye
Nyíregyházi Egyet em Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Nyíregyházi Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és AMI
Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola
Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
• Szőlőskerti Tagintézménye
• Szabó Lőrinc Tagintézménye
• Zelk Zolt án Tagintézménye
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola
• Kertvárosi Tagintézménye

17
11

4
8

s
24
16
6
7
22
4

13

176

Összesen

Forrás: Beszámoló a Szigligeti Gyermeküdülő 2018. évi működéséről
A táborban tej-, cukor-vagy lisztérzékenységben szenvedő tanulók is táborozhattak, részükre diét ás
étkeztetés biztosított volt.

111.6. Nyári t á bo roztatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Váro s Önkormányzata a város általános iskoláiba járó, nyíregyházi bejelentett
lakcímmel rendelkező gyermekek számá ra 2018-ban is biztosította a nyári napközis tábo rt, a gyermekek
érdeklődésének megfelelően . A táborozás 2018. június 18. és augusztus 10. között zajlott, 8 turnusban. A
táborokba 1895 fő jelentkezett támogatott helyre, ami azt jelenti, hogy a szülőknek csak az étkezésért kellett

fizetniük, de minden év

közben

járó

étkezési kedvezményt a táborozás során is igénybe lehetett venni.
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Minden jelentkező gyermek egy turnus támogatott helyre jelentkezhetett, második vagy több turnusban való
részvétel önköltséges áron vált lehetővé.
9. táblázat
Kimutatás a nyári táboroztatás igénybevételéről
A tábor helyszíne
Sóstói Múzeumfalu
Úszótábor (Arany János Gimnázium
és Általános Iskola uszodájának
igénybevételével)
Kis Vakond tábor
Nyelvi napközis tábor (Sóstóhegy)
Angol napközis tábor (Nyírs zőlős)
Foci tábor (Nyírszőlős)
Göllesz tábor (Göllesz Viktor
Iskolában)
Összesen:

Turnusok száma

Résztvevők száma (fő )

2

298

4

352

8
4
3

809
193
43
186

2

14

-

1895

2

Forrás: Beszámoló a nyári táborozásról, KŐZIM 2018.

A táborokban a gyermekeket igényeiknek és életkori sajátosságaiknak megfelelő programok várták . Az
ismeretszenés mellett a sok mozgásra, sportra, játékra és élménygyűjtésre törekedtek a szervezők . A
táborokban sérült gyermekek (látás, hallás sérült, kerekes székes, asztmás, étel allergiá s stb.} is részt tudtak
venni, igényeik messzemenően figyelembe lettek véve.
A táborozásban résztvevő gyermekek/fizetendő térítési díj:
• három vagy több gyermekes család (273 fő, ill. tartós beteg (63 fő}: 336fő
• szociálisan rászoruló gyermek (132 fő), nevelt gyermek (15 fő):
147 fő
• többi gyermek:
l.117fő
• önköltséges árat fizetett (2. vagy 3. turnusban is részt vett:
295 fő

1.285 Ft/turnus
0 FT/turnus
2.570 Ft/turnus
15.000 Ft/turnus

A családok számára kedvező, hogy a gyermekek után ugyanazt az étkezési díjat kellett fizetniük- Gyvt.
rendelkezéseinek megfelelően a nyári napközis táborban is alkalmazni kell az étkeztetésre vonatkozó
szabályokat-, melyet a tanév során az iskolai étkeztetésben fizetnek, napi 514 Ft volt, azaz hetente 2.570 Ftba került a nyári táborban történt részvétel.
A tábor megszervezésének költsége 30.240.760 Ft volt, amelyből az önkormányzat 20.400.000 Ft összegű
saját forrást biztosított.

111.7. Tanszercsomag juttatás
2014-től a helyi rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat természetbeni formában tanszertámogatást

nyújt minden év szeptemberben a nyíregyházi székhelyű általános iskolába beiratkozott, állandó nyíregyházi
lakóhellyel rendelkező alsó tagozatos általános iskolai tanulók (1-4 évfolyam) részére.
2018. szeptember 1-jén, az első tanítási napon 4575 gyermek kapott tanszercsomagot, összesen 8.715.375
Ft értékben . A csomag füzeteket, rajzlapot, grafitceruzát, radírt, ecsetet, zsírkrétát stb. tartalmazott, az iskolai

évfolyam szükségletének megfelelően. A csomag értéke összesen nettó 1.500 Ft/csomag volt. A gyermekek
a csomagot az iskolákban személyesen vehették át.
WWW.NYIREGYHAZA. HU
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111.8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Önkormányzatunk évek óta csatlakozik a Bursa
Ösztöndíjpályázathoz. Éves szinten 180-200 hallgatót támogat az önkormányzat havi 4.000-5.000 Ft-os
támogatással, amelyet a Minisztérium egészít ki. Az ösztöndíj elméletileg három forrásból épül fel: települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. 2018-ban a Bursa Hungarica támogatásban részesítettek száma: 85 fő.
111.9. Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány
A Közalapítvány évek óta egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt felsőfokú tanulmányokat folytató
hallgatók részére . A Közalapítvány Kuratóriuma 2018-ban két alkalommal tett közzé felhívást támogatás
elnyerésére. Azon hallgatók pályázhattak a támogatásra, akik legalább 5 éve állandó nyíregyházi lakóhellyel,
első diploma megszerzésére irányuló felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal, jó tanulmányi eredménnyel
rendelkeznek és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj kétszeresét. A Kuratórium a pályázatok elbírálását követően 25.000-60.000 Ft összegű
támogatást állapított meg 73 fő részére, összesen 3.100.000 Ft összegben.
IV.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A II. pontban foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások rendszerében 2018. január l-től
változás történt. Fenntartóváltás következtében önkormányzati társulási fenntartásból Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában került a gyermekjóléti szolgáltatást, a család és gyermekjóléti
központ szolgáltatásait, a gyermekek napközbeni ellátását és a gyermekek átmeneti elhelyezését biztosító
Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény.
IV.1. Gyermekjóléti szolgáltatás, család és gyermekjóléti központ
A gyermekjóléti szolgáltatást és a család és gyermekjóléti központ szolgáltatásait a Nyíregyházi Család- és
Gyermekjóléti Központ biztosítja 2016. január 1 -től. Az intézmény települési szinten, azaz Nyíregyháza
területén, Nyírpazonyban, Sényőn és Nyírturán működtette a gyermekjóléti szolgáltatást, amely 2018-ban
kibővült Nagycserkesz és Kálmánháza területére. Járási szinten - azaz 15 településre kiterjedően - a
gyermekjóléti központ szolgáltatásai, valam int hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek
védelmére irányuló tevékenységek tartoztak feladatkörükbe, melynek keretében az esetmenedzser többek
között - kezdeményezte a gyermek védelembe vételét, javaslatot készített a gyermek védelembe vételére,
illetőleg védelembe vett gyermek esetében elkészítette a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát
koordinált és végzett.
A II. pontban a változások között említettük, hogy 2018. szeptember elsejétől bevezetésre került az óvodai,
iskolai szociális segítő tevékenység, amely feladat ellátási területe a Nyíregyházi járás 15 települése, illetve
ezeken a településeken működő köznevelési intézmények.
Az intézmény már 2017 . októberben megkezdte az óvodai és iskolai szociális munka tevékenységet az EFOP3.2.9-2016-00042 projekt keretében, mint kísérleti program. A projektben hat intézménnyel kötöttek
együttműködési megállapodást, összesen 3121 gyermeket bevonva . A projekt elemek közül kiemelve
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fontosságának tudatosításában, a kompetencia határok felállításában. Több alkalommal valósult meg a
szülők közvetlen bevonása a probléma kezelésébe, a rászorult családok segítése helyi szinten adomány
szervezésével.
2018. szeptemberétől - a jogszabályi előírás szerint már, mint kötelező feladat - decemberéig az intézmény
kialakította az új szolgáltatás logisztikai hátterét, működési feltételeit. A Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. szám alatti
ingatlanban létrejött tanácsadói központban kaptak helyet az óvodai, iskolai szociális segítő kollégák (a
kollégák 4 napot az adott oktatási, nevelési intézményben töltenek, egy napon pedig szakmai megbeszélések,
egyeztetések, adminisztráció elkészítése zajlik a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központban). Október,
november és december hónapban fokozatosan kerültek felvételre az óvodai és iskolai szociális segítők . A
felkészülési időszak alatt a szakmai anyagok, a protokoll, a vonatvezető, a különböző adatlapok, a
csoportfogla lkozások kidolgozása megkezdődött. A szakemberek felkészítése folyamatos volt az
intézményekben való munkavégzésre. Családsegítők munkájával ismerkedtek, esetkonferenciákon, team
couchingon, szupervízión, csoportfoglalkozásokon, belső képzéseken vettek részt.
A segítők a feladatellátást intézményi színtéren 2019. január első heteiben kezdték meg a járás közoktatási
intézményeiben:

•
•
•

Ennek keretében bemutatkoztak az intézményekben (tantestületi értekezleteken, szülői
értekezleteken, honlapokon keresztül stb.),
együttműködési megállapodásokat kötöttek,
kialakításra kerültek az időbeosztások, a fix fogadóórák meghatározása,
jelen voltak értekezleteken, esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon, közösségi programokon,

•

kapcsolat felvétel történt az óvodai-iskolai pszichológusokkal, védőnőkkel és több civil szervezettel.

•

Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgálat települési szinten látja el a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés feladatait.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai körében a családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszünt et ése érdekében
tevékenykedik. A kliensközpontúság érdekében az ügyfelek Nyíregyházán 3 telephelyen (Északi, Déli és
Huszár telepi telephely,) va lamint Sényőn, Nyírturán, Nyírpazonyban, Nagycserkeszen és Kálmánházán
kereshetik fel a szolgálatot. 2018-ben összesen 2917 fő vette igénybe az intézmény szolgáltatásait, amely
1426 családot jelent ett Nyíregyházán.
10. táblázat
A gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevők létszáma 2018-ban telephelyenként
Igénybevétel módja
együttmGkodési
megállapodás alapján
nem együttműködési
megállapodás alapján

összesen
I

Nyíregyháza, Május 1
térlO/A telephelyen (fő)

Nyíregyháza, Vécsey u.
15. telephelyen (fő}

Nyíregyháza, Huszár tér
5. telephelyen (fő)

gyerek

család

gyerek

család

gyerek

család

617

200

515

161

533

208

391

271

522

324

339

261

1008

471

1037

485

872

469

I
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11. táblázat
A gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevők létszáma Sényő, Nyírtura és Nyírpazony településeken
Igénybevétel
módja

Nyírtura

Sényő

Nyírpazony

Kálmánháza

Nagycserkesz

gyerek

család

gyerek

család

gyerek

család

gyerek

család

gyerek

család

27

10

26

7

23

9

72

30

135

40

10

8

2

2

9

5

25

24

36

24

37

18

28

9

32

14

97

54

171

64

együ ttműködé si

megállapodás
alapján
nem
együttműködési

megállapodás
alapján
összesen

Forrás: Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

A gyermekjóléti szolgálat családsegítői és a gyermekjóléti központ esetmenedzserei partneri viszonyban
dolgoznak együtt, az esetmenedzser a család menedzsereként a családsegítővel illetve az érintett
tanácsadókkal, szakemberekkel együtt közösen határozzák meg a probléma megoldásához vezető utakat. A
családsegítő alapellátás keretében gondozza a családokat, és segíti a cselekvési tervben meghatározott
feladatok teljesülését.
Az Északi telephely ellátási területén az elsődleges problémák közül a leggyakoribb az elhanyagolás volt,
amelyből az oktatási, nevelési elhanyagolás, igazolatlan hiányzások jelentkeztek jelentős számban.
A Déli telephelyen is elsődleges volt az igazolatlan iskolai mulasztások, de elhanyagolás, életviteli problémák,
anyagi problémák is jelentkeztek a segítséget kérő családoknál.
A Huszár telepi telephelyen nagyon magas a napi ügyfélforgalom, amely a telephely elhelyezkedéséből is
adódik. A jelzések jelentős része itt is iskola i igazolatlan hiányzás miatt érkezik, de jelentős számú a védőnői
jelzés, amely kiskorú várandóssal, válsághelyzetben levő kismamával kapcsolatos.
A nyíregyházi területen kívüli S településen az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben történik az
ügyfélfogadás. A 9. táblázat adatai jól mutatják, hogy Nagycserkesz települé sen magas a szolgáltatásokat
igénybe vevők száma . A főbb problémák között gyermeknevelési problémák adódnak és magas az életviteli,
anyagi, megélhetési gondokkal küzdő családok száma a településeken.
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2.

ábra

A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők száma a hozott probléma alapján

Probléma típusa szerint
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Forrós: Nyíregyhózi Család és Gyermekjóléti Központ

Települési jelzéSrendszer
A jogszabályi elöfrásoknak megfelelően a gyermekjóléti szolgálatok a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a
család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszert működtetnek. Mivel a gyermekjóléti szolgálat több
családsegltőt foglalkoztat, közülük települési jelzőrendszeri felelőst kell kijelölni. A jelzőrendszeri felelős
feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer szervezése, összehangolása és működtetése. ő
Az elmúlt évben a legtöbb jelzés kiskorúak esetében az oktatási- nevelési intézményektől érkezett, amelynek
oka az iskolai hiányzások kiemelkedően magas száma . Már 20 órát meghaladó hiányzásoknál a pedagógusok
felveszik a kapcsolatot a szolgálattal, 50 órát meghaladó iskolai hiányzás pedig védelembe vételi eljárást von
maga után.
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3.

ábra

Az észlelő-jelző rendszer által küldött jelzések száma
Közüzemi szolgáltatók
O
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Forrás: Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
Felnőttek esetében az egészségügyi szolgáltatóktól, különösen védőnői jelzések érkeznek a legmagasabb
számban a gyermekjóléti szolgálathoz, illetve a lakossági jelzések száma kiemelkedő.

Gyermekjóléti központ
A Gyvt. 40/A. § (2) bekezdése szerint a gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási
feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális
szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
•
utcai- és lakótelepi szociális munkát,
•
kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
•
kórházi szociális munkát,
• gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
• jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást.
A gyermekjóléti központ ezen túlmenően a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében az
esetmenedzser:

•

ké~dém~nyé~i

a gyérmék

v~delembe v~tel~t

vagy súlyMabb fokú

ves:!~lye:!tetetts~g eset~n

a

gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
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javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve
a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége
teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási
helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére,
elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés
megelőzése érdekében,
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez,
utógondozást végez,
védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát
koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet a készít,
szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

A gyermekjóléti központ ellátási területe a Nyíregyházi járás területe, amelyhez 15 település tartozik. A
Központban 13 esetmenedzser végzi a szakmai tevékenységet. A központ szolgáltatásait összesen 5276
személy vette igénybe, ebből 411 fő speciális szolgáltatásba részesült. Jogerős hatósági intézkedésben
érintett esetmenedzseri tevékenységet igénybe vevőknek a száma 2449 fő . Ezek a számok nem csak
kiskorúakat, hanem a család felnőtt tagjait is tartalmazzák.
12. táblázat
Leggyakoribb hatósági intézkedésekhez kapcsolódó
esetmenedzseri tevékenységben érintettek száma települések szerint
Védelembe vett
Nyíregyháza
Nagycserkesz
Napkor
Apagy
Kálmánháza
Nyírpazony
Nyírtura

372

38
19
6

9
3
10
2
8
23

Sényő

Újfehértó
Rakamaz
Tisza nagyfalu
Tímár
Nyírtelek
Kótaj

Ideiglenes hatállyal
elhelyezett
8
1
0
0
0

7
22
41
20

Nevelésbe vett

Utógondozás,
szakellátásból kikerült

175

6

25

0

0

0
0
0
0
0
0
2
1

0
0
3
29
3

1
0
1
0
0
0
0
1
1
0

11

1

38

0
0

11
6

0

11

Forrás: Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ

2018-ban 580 védelembe vett, 312 nevelésbe vett és 12 ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorút gondozott a
Központ. Szembetűnő a tinédzserek nagyszámú aránya . A 6-13 éves gyermekek esetében 205 fő, a 14-17
éves korosztályban 237 fő a védelembe vett kiskorúak száma.
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A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgálva magasan kiemelkednek a gyermekek közvetlen
környezetében fellelhető okok. Kiemelkedő számok mutatkoznak a szülők, család életvitelében, a nevelési
problémákban, családi konfliktusokban. Ezzel egyenesen arányos az 50 órát meghaladó igazolatlan
hiányzások miatt védelembe vett kiskorúak száma . Egyre több alkalommal érkezik jelzés a jelzőrendszeri
tagoktól bántalmazásra utaló jelekről. Ezekben az esetekben a Központ mérlegelés nélkül azonnal megteszi
a szükséges intézkedést, jelzéssel élnek a gyámhivatal felé, majd a rendőrség szakemberei kivizsgálják az
ügyeket.
Az elmúlt évben 85 család, 115 gyermekének esetében sikerült a védelembe vételt megszüntetni, mivel a
gondozási folyamat eredményre vezetett. Ezekben az esetekben az alapellátás keretében végzett
segítségnyújtás elegendőnek bizonyult az esetlegesen felmerült problémák megfelelő kezelésére.
A gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásokat nyújt, melynek formá i: jogi tanácsadás, pszichológiai
tanácsadás, életvezetési tanácsadás, készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet és kórházi szociális munka .
A szolgáltatások közül a leginkább igénybe vett szolgáltatás a jogi tanácsadás. 2018-ban 263 alkalommal
történt jogi tanácsadás, mely 190 ügyfelet jelentett. Az ügyfelek többségében családjogi kérdésekkel keresik
fel az intézményt. Az ügyek többségükben szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére és az ezzel kapcsolatos
kérdéseknek (tartásdíj megállapítása, kapcsolattartás szabályozása) a rendezésére irányultak. Nehézségként
jelentkezett a 2018. január l -jén életbelépő új perrendtartás, az, hogy ehhez még nem alakult ki egységes
bírósági gyakorlat, és bár elvileg a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfeleknek jogszabályi formanyomtatványt
kell(ene} csak kitölteni a keresetindításhoz, ennek kitöltése számukra sem egyértelmű és járásbíróságonként
is más volt az elvárt tartalom.
Folytatódik a tendencia, mely alapján egyre nagyobb számban fordulnak elő végrehajtási ügyek, jellemzően
a nehéz anyagi körülmények miatt a szüneteltetéshez vagy a felfüggesztéshez kérnek segítséget az ügyfelek,
illetve a végrehajtást megelőzően a fizetési meghagyás értelmezése és az azzal kapcsolatos ellentmondás
megfogalmazásához.
Az ügyek másik nagy csoportját a teljesen egyed i problémák jelentették, melyek a gyermek iskolából történő
kizárásával szembeni fellebbezéstől, ingatlanokra kötött bérleti szerződések érvényességének
megállapításán át, az azokkal kapcsolatos jogokról/kötelezettségekről való tájékoztatás kérésén keresztül, a
kölcsönszerződések áttanulmányozása és azokkal kapcsolatos panaszok megfogalmazásáig igen szerte
ágazók.
IV.2. Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátását a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretébe
tartozó 9 bölcsődében biztosítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, összesen 716 férőhelyen.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok
végrehajtásáró l szóló 54/2011. (Xll.16.) önkormányzati rendelet szabályai alapján, az igénylő a bölcsődei
ellátást a szolgáltatás igénybevételét megelőző legfeljebb 2 hónapon belül kérelmezheti. Ez lehetővé teszi,
hogy a bölcsődei ellátásba való bekerülés folyamatos és rugalmas legyen.
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A bölcsődék kihasználtság eltérő, egyfajta ciklikus változást mutat: az év kezdetétől Uanuártól) egészen
szeptember hónapig általánosságban növekedés jellemzi a szolgáltatást igénybevevők számát, míg
szeptemberben kismértékű csökkenés tapasztalható, ezt követően pedig ismételten egyre több gyermek jár
a bölcsődékbe, a következő év szeptemberéig. A szülők ehhez az időszakhoz szokták igazítani gyermekük
óvodába történő be (át) iratkozását.

4.

ábra

A bölcsődék kihasználtsága 2018-ban
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Forrós: Nyfregyhózi Gyermekjóléti Alapellótósi Intézmény

Összességében a gyermeklétszám alakulása kiegyensúlyozott képet mutat az év folyamán. A bent lévő
gyermekek létszámát nagyban befolyásolják az adott időszakban jelentkező megbetegedések. Továbbá
változtak a szülői igények is, az oktatási szünetekben gyakran tartják otthon a kisebb testvéreket is. A
kihasználtság mértéke a beíratott gyermekekhez viszonyítottan 93 %, a gondozott gyermekekhez
viszonyítottan pedig 74 % volt 2018-ban .
A

bölcsődék

mOködési területe Nyíregyháza, Nyírpazony Nagyközség és Nagycserkesz Község, tehát 3
fogadták az intézmények a gyermekeket. Az év folyamán a bölcsődében 1184 fő ellátott gyermek
településekről érkezett:
Nyíregyháza:
1166
Nyírpazony:
15 fő
Nagycserkesz:
3 fő .

településről

az alábbi
•
•
•

A bölcsődékben 12 és 14 fős gyermekcsoportok működnek. A csoportok kialakítását minden évben a felvett
gyermekek életkori összetétele határozza meg, amelyet a nevelési év kezdetén határozatban rögzítenek.
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A bölcsődékben a megfelelő tárgyi és elhelyezési feltételek biztosítottak. Az elmúlt évben a TOP-6.2.1.-16NYl-20017-00001 pályázat keretében 4 bölcsőde külső-belső felújítása ill. eszközbeszerzése valósult meg.
2018. június közepétől 2018. november közepéig tartott annak a beruházásnak a megvalósítása, melynek
keretében a 16. számú Aprajafalva, az S. számú Őzike és a 9. számú Micimackó Bölcsődében
akadálymentesítés, belső ajtók cseréje, helyiségek festése, a főzőkonyhák felújítása, korszerűsítése, belső tér
és falburkolatok, valamint beépített bútorok cseréje történt meg, továbbá új főzőkonyha i berendezések és a
bölcsődei munkát segítő eszközök, berendezések, bel-és kültéri játékok kerültek beszerzésre. A 16. számú
Aprajafalva Bölcsődében a fenti fejlesztéseken túl az energetikai korszerűsítés keretében, a homlokzat
hőszigetelése és a fűtési rendszer korszerűsítése, valamint a terasz, lépcsők, járdák felújítása is megvalósult.
Az infrastrukturális fejlesztéssel nem érintett 6. számú Napsugár Bölcsc5dében szintén a nevelő-fejlesztő
munkához és a gyermekek készségeinek fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések, valamint kül- és
beltéri játékok kerültek beszerzésre.

A pályázati forrás mellett önkormányzati forrásból további fejlesztések valósultak meg. Így a 6. számú
Napsugár Bölcsődében az öntöttvas radiátorok cseréje modern lapradiátorokra, belső nyílászárók cseréje
történt és kialakításra került 6 m2nagyságú homokozó. A 7. sz. Hóvirág Bölcsődében a csoportszobák
padlóburkolása, a 8. számú Nefelejcs Bölcsődében a folyosó padló és falburkolatának cseréje és festése
történt meg. A 10. számú Katica Bölcsődében a főbejárat és gazdasági bejárat lépcsőinek burkolása, a
konyha festése, valamint a csoportszobák ablakaira redőnyök és napellenzők felszerelése valósult meg_A
12. számú Babaház Bölcsődében járdafelújítás, 3 gondozási egység gyermeköltözőjében és a babakocsi
tárolóban aljzatburkolás, nyolc gyermekcsoportban a beltéri szekrények cseréje, és a 14. számú Bóbita
Bölcsődében a felnőtt öltözőszekrény cseréje történt.
Bölcsődei

térítési díjak

A Gyvt. 147. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó a bölcsc5de esetében kiszámítja az intézményi térítési
díjat, melyet külön meg kell határoznia az étkeztetésre és a gondozásra vonatkozóan. Az étkeztetés
nyersanyagköltségeit Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatban állapítja meg. Az intézményi
térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
Az étkezési díj napi összege 2018január1-tc51443 forintra emelkedett, a diétás étkezésé 564 Ft volt, azonban

agondozási díjat továbbra sem vezette be az önkormányzat.
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A Gyvt. rendelkezéseinek megfelelően ingyenes a gyermekétkeztetés a bölcsődei ellátásban részesülő
gyermek részére, amennyiben
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos,
• családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
• olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
• nevelésbe vették.
Az ingyenes étkezést igénybe vevő gyermekek száma magas volt 2018 évben is.
S. ábra
A bölcsődei ellátásban térítési díjat fizetők aránya
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Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alopellátási Intézmény

A kilenc bölcsődében összesen 1184 fő gyermek ellátására került sor. Ebből 883 fő, azaz a gyermekek 75%-a
ingyenes étkezésre volt jogosult. Az ingyenes étkezést 72 %-ban az alacsony jövedelem jogán igényelték a
szülők.

IV.3. Gyermekek átmeneti gondozása
A gyermekek átmeneti elhelyezése Nyíregyházán a családok átmeneti otthonaiban [önkormányzati
fenntartású intézményben, ellátási szerződés keretében egyházi fenntartásban (Oltalom Szeretetszolgálat)

és nem állami fenntartású (Magyar Vöröskereszt szabolcs-Szatmár·Bereg Megyei Szervezet)] és egy
gyermekek átmeneti otthonában történik.
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Az önkormányzati fenntartású családok átmeneti otthona 2002-től biztosítja az otthontalanná vált szülő
kérelmére a lakhatást biztosító átmeneti elhelyezést. A 40 férőhelyes intézmény befogadja az életvezetési
problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, védelmet kereső szülőt és gyermekét,
a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét,
valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét, segítséget nyújt a szülőnek gyermeke
szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez, biztosítja a szülő számára a gyermekével való
együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást, a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és
mentálhigiénés segítséget nyújt, valamint közreműködik - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - az
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében,
otthontalanságának megszüntetésében .
A Családok Átmeneti Otthona 40 fő ellátott (szülő és gyermek) befogadásáról tud gondoskodni két emeleten,
20 lakószobában. Minden család részére külön lakószoba biztosított, szintenként 3 konyha, vizes blokk,
mozgáskorlátozott fürdőszoba WC-vel a földszinten mosókonyha, kapcsolattartó szoba, a második emeleten
közösségi szoba áll a lakók rendelkezésére. Az épület alkalmas éjszakai és nappali tartózkodásra . Az
otthonban folyamatos munkarend szerinti munkavégzés van.
A Családok Átmeneti Otthona (Nyíregyháza, Tokaji út 3.) épülete előtti bejárat akadálymentesített, az épület
mozgássérült lifttel ellátott. A Családok Átmeneti Otthona feladatait Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási
területén látja el.
A családok támogatása a családban hatékonyan működő erőforrások felkutatására és ezen erőforrások
eredményes működtetésére irányul, mely hozzájárul a család szocializációs funkciójának minél szélesebb
körű kibontakozásához. Ennek eszközei a napi kapcsolattartás, egyéni beszélgetés, szülőcsoport
foglalkozások és a lakógyűlés. Az intézmény szolgáltatásai az ellátottak szükségleteihez igazodóan a
•
konfliktuskezelési szolgáltatás - facilitáció,
•
konfliktuskezelési szolgáltatás - mediáció,
• zenés-táncos gyermekcsoport,
• iskolai felzárkóztatás,
•
szabadidős gyermekprogramok,
• hasznos javak mentése .
Az átmeneti gondozás egyik legfontosabb alapelve - a család rendszerszemléletének megközelítése mellett
- a szoros együttműködés a család életében részt vett szakemberekkel, hiszen a megoldás kulcsa nem egy
személy vagy szervezet kezében van, hanem mindazokéban, akik érintettek az adott esetben. A komplex
segítségnyújtás érdekében, az együttműködés az érintett szakemberekkel, szervezetekkel, intézményekkel
nélkülözhetetlen.
Az intézmény kihasználtsága 97,61% volt az elmúlt évben, naponta átlagosan 39 fő vette igénybe a
szolgáltatást. 2018. évben új ellátást igénybe vevőként 10 család költözött az intézménybe, összesen 38 fő,
ebbő l 22 fő volt gyermekkorú. Intézményi j ogviszonya a 2017. évből a 2018. évben összesen 6 családnak, 22
főnek, e bből 11 gyermek és 10 felnőtt korú személynek maradt fenn .
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6. ábra

Az ellátást igénybevevc5k megoszlása
bekerülési okok szerint (f6)

Lakhatási
probléma
~letvezetési

probléma
ucsaládi
konfliktus

Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

Az intézménybe kerülés okai között leggyakrabban a lakhatási probléma áll.
Mind az intézmény kihasználtsága, mind pedig a naponta átlagosan az ellátást igénybe vevők száma alapján
az előző évhez viszonyítva emelkedést tapasztalható. 2018. évben 6 családnak, összesen 17 főnek szűnt meg
intézményi jogviszonya, 3 család vonatkozásában eredményre vezetett az átmeneti gondozás, vagyis a
kérelem benyújtásának időpontjában megnevezett lakhatást veszélyeztető okok már nem álltak fenn, a
család megerősödött, önálló életet kezdett. 2 család átmeneti gondozása más nappali ellátást nyújtó
intézménybe folytatódott, 1 családnak pedig házirend súlyos megsértése miatt szűnt meg az intézményi
jogviszonya .
Az átmeneti gondozás eredményességét mutatja az ellátást igénybe vevők számában történő változás, a
mutatószámok növekedése . Az intézmény alapelveiben megfogalmazottaknak megfelelően odafigyel arra,
hogy az ellátást igénybe vevők intézményi jogviszonyának megszüntetése a család lakhatási körülményeinek
rendezését jelentse, a szolgáltatást igénybevételét jelentő okok megszüntetését.
A gyermekek átmeneti gondozása olyan komplex szolgáltatás, melynek során intenzív munka történik a
gyermekkel és annak családjával. Célja, hogy azokban a családokban élő gyerekeknek, akik átmenetileg
ellátás nélkül vagy elhelyezés hiányában gondozás, nevelés, lakhatás nélkül maradnának, valamint akiknek
ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett, testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésüket
elősegítő ellátást biztosítson, ideiglenesen pótolja a szülői gondoskodást.
A család életében egy sajátos helyzet, amikor a gyermek bekerül az átmeneti otthonba. A gyermek továbbra
is a család részét képezi, törvényes képviselete nem változik, azonban új helyre költözik. A gyereknek és a
szülőnek is nehéz, felbomlik a család addigi egyensúlya, s ez arra készteti a szülőt, hogy motiváltabbá váljon
arra, hogy a problémája rendeződjön és gyermeke újra otthon élhessen.
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A gyermekek átmeneti otthona -szolgáltatás feladata egyfelől, hogy teljeskörűen ellássa a gyermekeket a
szülő/törvényes képviselő akadályoztatása esetén, másfelől, hogy segítséget nyújtson a családnak az
átmeneti gondozás okát képező problémája megoldásában, annak érdekében, hogy a gyermek minél
hamarabb visszatérhessen családjába.
Nyfrszőlősön 1999-től működik a gyermekek átmeneti otthona. Ellátási területe 2018-ban Nyíregyházán kívül
7 településre {Nyírpazony, Ibrány, Kálmánháza, Nagycserkesz, Napkor, Paszab, Tiszatelek) terjedt ki. 2018ban 1 fő érkezett a kistérségből, Napkorról, aki eredetileg is Nyíregyházára járt iskolába, így az iskoláztatás
folytonossága zavartalan volt.

2014 őszétől a szakmai munkát egy korábban benyújtott uniós pályázatnak köszönhetően korszerű, tágas,
akadálymentes, minden igényt kielégítő épületben 2-3-4 ágyas szobákkal, szintenként kényelmes nappalival,
csoport szobákkal, szülő fogadására alkalmas helyiséggel, nemenkénti vizesblokkal rendelkező helyen
végezhetik. Az eltelt pár év alatt bebizonyosodott, hogy az átmeneti otthon modernizálásának mind a
szűkebb és tágabb közösség életében pozitív következményei és eredményei lettek. Ezek egy része
közvetlenül megmutatkozik a mindennapi munka folyamán, míg az eredmények másik része csak hosszabb
távon lesz érzékelhető . Az épület esztétikailag lehetővé tette egy olyan környezet kialakítását, amelyben
mind a gyermekek, mind a nevelők, mind a szülők jól érzik magukat és eredményesen tudják feladataikat
végezni. A megfelelő funkciójú helyiségek kialakításával a mindennapi szakmai munka gördülékenyebbé és
színvonalasabbá vált. A gyerekek napirendje hatékonyabban megszervezhető és nagyobb hangsúlyt
fektethetünk a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és egyéni fejlesztésre. Az átköltözés óta a gyerekekkel
együtt folyamatosan szépítik, dekorálják az új otthont, a gyermekek által létrehozott munkákkal díszítik az
otthon falait.
Az intézmény 16 férőhelyes, 6-18 éves gyermekeket fogad, akiknek biztonságot, az intézmény
munkatársainak személyes, segítő munkája révén nyugodt légkört, életkoruknak és állapotuknak megfelelő
életfeltételeket biztosítunk, figyelve arra, hogy a testvéreket ne szakítsuk szét. Segítjük a tanulásukat és
szabadidejük hasznos eltöltését. A gyermekek eredeti intézményi kapcsolatai (óvoda, iskola, védőnő,
háziorvos) az esetek többségében továbbra is változatlanul fenntarthatók. Szállításukat kisbusszal végzik, de
a nagyobbak bérlettel, önállóan közlekedhetnek. Bekerüléskor az intézmény jelzi az iskola felé a gyermek
elhelyezésének tényét, így az osztályfőnökök, a gyermekvédelmi felelősök partnerek tudnak lenni abban,
hogy naprakészen követhesse az átmeneti otthon a gyermekek előrehaladását, iskolába járását (pl. azonnal
jelzést kapnak, ha nem mennek iskolába, de sajnos vannak olyanok is, akik minden lehetőséget megtalálnak
az iskolakerülésre). Külön üzenő füzetben tájékoztatja egymást a gyermekjóléti és a köznevelési intézmény,
illetve az e-napló is segítséget nyújt, hogy friss információkat kapjanak az iskolákban történtekről.
Az átmeneti gondozás igénybevételének okai széleskörűek, összetettek. Ezek között megjelennek a lakhatási
problémák, a szülő betegsége, a szülő távolléte, a szülő életvezetési problémái, szenvedélybetegsége,
családon belüli konfliktus, a gyermek magatartási problémái, iskolai csavargás, a bántalmazás, elhanyagolás.
Az ellátás igénybevételének oka a „ hozott" probléma sokszor nagyon összetett, és az átmeneti gondozás alatt
az eset feltárá sa során több gondra is fény derül. Gyakori, hogy azért kerülnek be gyermekek, mert nem
járnak iskolába . Napközben csellengenek, majd hazatérnek, mintha iskolában lettek volna. Ez több okból is
veszélyes: egyrészt nem végzik el az iskolát, másrészt könnyen bűncselekménybe keveredhetnek.
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7. ábra

Az elhelyezést kiváltó probléma szerinti megoszlás ( fö )
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Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

A diagram adataiból megállapítható, hogy a gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásainak igénybevétele
tekintetében kiemelkedő szerepet töltenek be a szülő életvezetési problémái, a családi konfliktusok, az iskolai
csavargás és a gyermek magatartási problémái.
Az előző évről átgondozott gyermekekkel együtt 41 gyermeket látott el az intézmény. Az átmeneti
gondozásból 29-en kerültek ki, akik közül 28-an kerültek vissza családjukba, 1 gyermek esetében más
gyermekvédelmi intézkedésre került sor. 2018. év végén 16-an tartózkodtak bent. Ezek az adatok 80 %-os
kihasználtságot és 13 fős átlaglétszámot eredményeztek.
A gondozási idő hosszát a probléma összetettsége befolyásolja. A legtöbben 4-6 hónap gondozási időt
töltenek el az intézményben. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy családi konfliktus rendeződjön, vagy az
életvezetési problémákra megoldást találjanak, esetleg megfelelő lakhatást biztosítsanak. A leghosszabb
gondozási idő azért keletkezett, mert az óvodába járás nehezített volt, napi szinten nem tudták megoldani az
eljutást. Krízis elhelyezés egy esetben fordult elő.
Az elmúlt két évet összehasonlítva az átmeneti gondozásból kikerült gyermekek közül arányában többen (28an) kerültek vissza családjukba, míg szakellátásba csak egy fő .
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13. táblázat
A gyermekek átmeneti otthonából történő kilépés irányai
Szüleihez hazakerült
Gyermekvédelmi
Családok átmeneti
szakellátásba került
otthonába került
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Forrás: Nyíregyházi Gyermekjólét i Alapellátási Intézmény

V. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők
ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások
A Gyvt. szerint a szolgáltatót, intézményt, hálózatot a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban
foglaltaknak megfelelően kell működtetni, amelyet a működést engedélyező szerv ellenőriz. 2014-től az
ellenőrzés megindításáról szóló értesítéseit elektronikus úton közli az ellenőrző szerv.
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményben a bölcsődék vonatkozásában végzett külső
ellenőrzések

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENERGO-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft: Erősáramú berendezések felülvizsgálata,
Érintésvédelmi- és szabványossági felülvizsgálat.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Hatósági ellenőrzés
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal: Minőségvezérelt közétkeztetés program .
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi
Főosztály: Hatósági ellenőrzés.
Spinkler Tűzvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.: Tűzoltó készülékek felülvizsgálata, ellenőrzése.
D és F Konzulting Kft.: tűzvédelmi ellenőrzés .
"Tűzmegelőzés" Tűz-, Munka-, Környezetvédelmi, Tanácsadó, Szolgá ltató és Kereskedelmi Kft.:
munkavédelmi szemle.
Bodnár-Team Pius Kft. Időszakos érintésvédelmi felülvizsgálat,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Igazságügyi Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztály: működés ellenőrzése a bölcsődékben .

Az ellenőrzések alkalmával szabálytalanság nem volt tapasztalható. A kisebb hiányosságokat, az ellenőrzést
követően megfelelő munkaszervezéssel és odafigyeléssel korrigálta az intézmény, illetve intézkedési tervet
készftett a hiányosságok pótlására.
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményben a családok átmeneti otthona vonatkozásában végzett
külső ellenőrzéseket az alábbi táblázat tartalmazza.
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Külső ellenőrző

szerv megnevezése

D. és F. Konzulting Kft .
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Az ellenőrzés tárgya, célj a
Tűzvédelmi szabályzat ismerete,

Az ellenőrzés főbb megállapítása
Hiányosságot nem tapasztaltak.

kiürítési gyakorlat.
Spinkler Kft.
Tűzmegelőzé s, Tűz-,

Munka-,
Környezetvédelm i, Tanácsadó,
Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
Energo Line Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
OTIS Felvonó Kft.

VI.

Tűzoltó készülékek és tazoltóvízforrások felulvizsgálata, ellenőrzése .
Munkavédelmi sza bályzat betartása,
munkavédelmi szemle tartása.

Erősáramú Berendezés Szabványossági
felülvizsgálata .
Villámvédelmi felülvizsgálat.
Lépcsőjáró berendezés éves
ellenőrzése, fövizsgálat.

Hiányosságot nem tapasztaltak.
Hiányosságot nem tapasztaltak.

Hiányosságot nem tapasztaltak.

Hiányosságot nem tapasztaltak.

A bűnmegel6zési program f6bb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú banelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-ben megújította a 2001 óta működő, Kábítószer
Egyeztető Fórumot (továbbiakban KEF), amely jelenleg 22 szervezetből álló szakmaközi testület.
A KEF tagjai elsősorban a gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezetek (önkormányzati és civil
szervezetek), oktatási intézmények, rendőrség, hivatásos pártfogók, gyámhivatal stb., tehát mindazok, aki
észlelhetik a problémát, akik rendszeres kapcsolatban állnak a gyermekekkel, fiatalokkal, a leginkább
veszélyeztetett célcsoporttal.
A KEF tevékenységét a megelőzés, kezelés, ellátás, ártalomcsökkentés, kínálatcsökkentés területén végzi.
munkacsoportok alakításával. Koordinálja a városban a káros szenvedélyek elleni egységes fellépést,
megszervezi és összehangolja a stratégiai célokat szolgáló megelőzési tevékenységeket, célzott megelőző
beavatkozás igénybevételének lehetőségét biztosítja a veszélyeztetett, sérülékeny személyek és csoportok
számára. Biztosítja a megelőzés, a szakszerű beavatkozás, illetve kezelés igénybevételének lehetőségét a
függőnek nem minősülő, de problémás kábítószer-használat jeleit mutató személyek számára, továbbá
támogatja a családtagokat és a hozzátartozókat. Támogatja az intézmények szocializációs feladatainak
hatékonyabb ellátását szolgáló folyamatokat.
A KEF programjai között konferencia, tréning, szakmai út szervezése, városi rendezvényeken történő
részvétel (Hello Nyíregyháza!), a Kábítószer Ellenes Világnap megrendezése szerepelt. Ez utóbbi rendezvény
2018 . június 26-án, két helyszínen, két iskolai táborban (Sóstói Múzeumfalu, Kis Vakond Gyermektábor), több
mint 200 gyermek bevonásával valósult meg. A rendezvény címe: „Tiszta életet élek!" volt, amely kifejezte az
egészséges életmód mellett való kiállást, szemben az egészségkárosító szerhasználattal. Az önkormányzat
nyomtatott- és elektronikus média segítségével népszerűsítette a rendezvényt, így szélesebb közönséghez
jutott el a világnap mondanivalója. A résztvevő KEF tagszervezetek sokszínű programokat biztosítottak a

gyermekeknek, akik számára különböző kreatív és szórakoztató feladatokon keresztül történt afelvilágosítás
és az érzékenyítés.
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A Nyíregyházi Rendőrkapitányság tagja a helyi KEF szervezetnek, a kínálat csökkentési munkacsoport vezetője
a Rendőrség szakembere. Ezenkívül a Rendőrkapitányság a TOP pályázat keretében létrejött támogató
csoportnak is a tagja. Szaktudásukkal hozzájárulnak e szervezetek munkájának sikeréhez.
A Rendőrség ifjúságvédelmi tevékenységéről az éves beszámolójukban olvashatunk. Az óvodákban, általános
iskolákban és a középiskolákban végzett tevékenységükhöz tartozik az Ovi-Zsaru, DADA, Iskola rendőre,
valamint az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói program. Az Ovi-Zsaru programban „2018-ban 5 településen 9
óvoda 15 csoportja csatlakozott, illetve indította újra a programot, ahol 330 óvodás szerezhette meg a bűn
és balesetmegelőzés alapvető ismereteit.
A DADA programban az elmúlt évben 3 település 5 iskola 7 osztályában 173 diák vett részt a foglalkozásokon.
A foglalkozások megtartására 2018-ban 9 esetben került sor 2 DADA oktató személyében.
Ifjúságvédelmi témakörben 462 előadáson 16.945 diák vett részt. Ezek az előadások érintették az áldozattáés bűnelkövetővé válás megelőzésével (80 előadás 3.428 diák részére) kapcsolatos témákat, de igény volt
iskolai erőszakkal kapcsolatos előadásokra (143 előadás 4.631 diák részére) és az internet veszélyeivel
kapcsolatos előadások (157 előadás 5.591 diák részére) valamint a segélyhívószámmal kapcsolatos előadás
{82 előadás 3295 tanuló részére) megtartására is." 3
Külön figyelmet fordítanak a gyermek és fiatalkorú eltűnésekre, a pedagógusokat érintő kérdésekre külön
történt tájékoztatás/felkészítés. Nyári táborokat szerveznek, korábbi évek gyakorlatát követve a
kapitányságon 5 alkalommal került sor nyílt nap megtartására . A gyerekek betekintést nyertek a rendőrök
munkájába, kipróbálhatták eszközeinket, kisfilmek vetítésével és ismeretterjesztő előadásokkal hívtuk fel a
figyelmüket az őket érintő veszélyekre.
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság tagja az Ifjúsági Kerekasztalnak, amelyet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata hozott létre.
Az éves beszámoló szerint „2018. évben egyre több igény merült fel a közoktatási intézmények részéről, a
drogprevenciós előadások megtartására. Ezen előadásokra 94 alkalommal, 2838 tanuló részvételével,
osztályfőnöki órák keretén belül került sor, amely leginkább a középiskolás korosztályt, illetve az általános
iskola 7-8 osztályát érintette. Az előadások témája többnyire a dizájner drogokról, a drogfogyasztás és a
bűncselekmények kapcsolatáról, következményeiről szólt.
2018. áprilisban került sor a Bem József Általános iskolában egy drogprevenciós vetélkedő megszervezésére,
amelyen a felkészítést követően az iskola felső tagozatos diákjai vettek részt.
A drogprevenciós összekötő tiszt továbbra is ellátja feladatait, melynek során iskolákkal, pedagógusokkal,
diákokkal és szülőkkel áll kapcsolatban. A program minden közoktatási intézményben tanuló gyermek
családja számára nyilvános és elérhető. A szakember szülői értekezleteken, fogadóórán is tájékoztatást nyújt
a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben."

helyzetéről, a közbiztonsás érdekében 2018. évben tett
lntézkedé~ekről (A Szabolcs-5zatmár-6ereg Megyei Rendőrkapitányság Nyíregyházi Rendőrkapitányság beszámolója
3

Beszámoló NyíreSYháza Me5yei Josú Város közbiztonsásának

https://kozgyules.nyiregyhaza .hu/kozgyu les/176-2019-március-28
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Az önkormányzat a TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 ,,Közösen a kiútért" Hátrányos helyzetűek felzárkózását
segítő komplex program keretében bűnmegelőzési stratégia és cselekvési terv kidolgozását, valamint a
bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programokat valósít meg

a program akcióterületén. A tervezett tevékenységek között workshopok, biztonságra nevelő iskola i
program, áldozattá válás megelőzésére és áldozatvédelemre irányuló programok szerepelnek.
A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ felé érkezett jelzések számát - bűncselekmény és
szabálysértés elkövetése esetén - az alábbi táblázatok tartalmazzák (nyíregyházi adatok).
14. táblázat
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Forrás: Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
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A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti

együttműködés

A gyermekjóléti feladatokat az önkormányzat a Gyvt. alapján más szervvel, személlyel kötött ellátási
szerződés útján, illetve társulásban is biztosíthatja. Nyíregyházán a gyermekek napközbeni ellátásában és
átmeneti elhelyezésében ellátási szerződés alapján egyházi és nem állami szerv is részt vesz.
A gyermekek napközbeni ellátásának formája az alternatív napközbeni ellátás, amelyet a Periféria Egyesület
2018-ban a fejlesztő játszóházi foglalkozások és kézműves műhely,
valamint a tanulást fejlesztő Dinamikus Szenzoros Integrációs terápia keretein belül valósultak meg.
működtet a város területén. A szolgáltatás

Az Egyesület beszámolója szerint az alternatív napközbeni ellátás szakmai munka területei : ifjúsági
közösségfejlesztés, csoportos és közösségi szociális munka, prevenció, képesség - és készségfejlesztés. A
szolgáltatásnyújtásának helyszínei Nyíregyháza, Huszár tér 5., és Nyíregyháza, Kollégium u. 54. szám alatt
található általános iskola.
Közösségi programjaik keretében a Huszár telepen folyta tták az előző években megkezdett munkát (csocsó
klub, asztali tenisz klub, játszóház és kreatív műhely}, mellyel a telepen élő gyerekek, fiatalok tartalmas
szabadidő eltöltését segítették elő . Ez az a tevékenységi kör, ahol az egészen kicsi gyermekektől a fiatal
felnőttekig, mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelő elfoglaltságot.
Az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézményében
játszóházi program keretében kézműves foglalkozásokat, valamint komplex mozgásterápiát
tartottak a tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok kezelésére.
fejlesztő

A gyermekek átmeneti elhelyezésének bemutatásánál utaltunk arra, hogy az önkormányzati feladatellátás
mellett nem állami és egyházi szervezettel kötött ellátási szerződés alapján más fenntartó is nyújt
szolgáltatást a város területén. A Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott Családok Átmeneti
Otthona és a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete által fenntartott Családok
Átmeneti Otthona biztosít átmeneti elhelyezést a gyermek és szülője számára.
Az előbbi intézmény az Oltalom Szeretetszolgálat szervezeti keretében működik . Az intézmény megújult
környezetben, 40 férőhelyen, 1000 négyzetméter alapterületen biztosítja az otthontalanná vált szülő és
gyermekei együttes elhelyezését. A családok elhelyezésére 3 db összkomfortos, kétszobás, konyhával és
étkezővel felszerelt apartman, 10 db összkomfortos lakószoba, 3 db közös használatú konyha áll
rendelkezésre.
2018-ban 24 családot gondozott az intézmény, összesen 90 főt. 23 anya, 10 apa és 57 gyermek vette igénybe
a szolgáltatásokat. Az elhelyezést az esetek több, mint 50%- ában a szülő kérelmezte, 30 %-ban a
gyermekjóléti szolgálat.
2018-ben 14 család költözött ki az intézményből.
A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete ellátási szerződés alapján „Félutas"
Kiléptető Házat működtet. A „ Félutas" Ház program célja, hogy a családok átmeneti otthonából kikerülve a
bántalmazott nő és gyermeke számára lakhatást biztosítson, oly módon, hogy önálló életvitelt folytassanak,

de még kapjamik homí segítséget. Ez ill ellátási forma hidat képez az átmeneti gondozás és a társadalomba
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való beilleszkedés között. Ezek mellett jelentősége, hogy a segítségnyújtás, a támogatott életvezetés mellett
biztosítja a védelmet a rászoruló család/családok részére .
A segítő munka folyamán az önálló életbe való kilépéshez több szakember működik együtt (szociális munkás,
szociálpedagógus, pszichológus) . A természetes erőforrások elérése és mozgósítása mellett a „Félutas" ház
lehetőséget teremt a család számára, hogy jövőképe szerint megválassza a legmegfelelőbb hosszú távú
stratégiát saját maga és gyermekei számára. 2014 . júliusban költözött két család a Félutas-Házba, akik közül
az egyik anya gyermekével együtt önkormányzati bérlakásba költözött. Pályázati felhívást követően egy anya
gyermekével költözött a lakásba .
Az önkormányzat a város területén működő civil szervezetek tevékenységét egyéb módon is támogatja . A
Hétszínvirág '98' Gyermekjóléti Nonprofit Kft részére haszonkölcsön szerződés keretében biztosítja a
bölcsődei ellátás biztosításához az ingatlant, a szerződés 2014 . novemberi módosítása alapján 2019.
december 31-ig.
Az Önkormányzat a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. {IV.29 .)
önkormányzati rendelete alapján a civil szervezetek programjainak megvalósítását támogatja . Az Alapok által
meghirdetett pályázatok keretében számos gyermekjóléti tevékenységet folytató, gyermekek részére
programokat megvalósító civil szervezeteket támogatunk.
Vlll .Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és

intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi
prevenciós elképzelések)
A gyermekvédelmi tevékenységről szóló éves értékelés az elvégzett feladatok számbavételét és a jövő
irányvonalainak meghatározását szolgálja . Az Önkormányzat célja a gyermekjóléti ellátások rendszerének
fenntartása, az ellátások, szolgáltatások megtartása, az ehhez szükséges pénzügyi háttér megteremtése és
biztosítása. A beszámolóban szerepel, hogy az önkormányzat nyomon követi a társadalmi, gazdasági és jogi
változásokat, amelyek hatással bírnak a lakosság életkörülményeire és a szociális és gyermekjóléti ellátások
rendszerére. A nyomon követés egyik eszköze a Nyíregyháza Életminősége nevet viselő paneli kutatás, amely
10 éve tartó kutatás sorozat és amelynek eredményeit egy-egy beszámolóban, koncepcióban is
megjelenítjük, felhasználjuk.
Az intézmények infrastrukturális fejlesztése tovább folytatódik a tervek szerint. A TOP családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése felhívása keretében a bölcsődék és óvodák felújítása,
korszerűsítése zajlik. A TOP-6.2.1-16 kódszámú, Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívás keretében már lezajlott több bölcsőde és óvoda
fejlesztése. 2019-ben ennek folytatásaként, fi. ütemben valósul meg 8 óvoda és 1 bölcsőde fejlesztése:
•
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz.)
•
Búzaszem Nyugati óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)
•
Búzaszem Nyugati óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.)
• Tündérkert Keleti óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F. u. 2. sz.)
• Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.)
•
Eszterlánc Északi óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)
•
Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.)

•
•

Eszterlánc Északi óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. n. 5z,)
14. számu Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1-3.).
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Magyarország 2018.évi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény 3. melléklet 11.3. pontja alapján
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2018. jogcímen benyújtásra került pályázat keretében az
önkormányzat 21 732 061 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a 12. számú Babaház Bölcsőde
főzőkonyhájának korszerűsítésére . A támogatás intenzitása 50 %-os. A beruházás 2019-ban valósul meg,
amelynek keretében a főzőkonyha burkolatcseréje, ajtók, ablakok, gépészeti vezetékek, szaniterek cseréje
történik.
Az infrastrukturális feltételek fejlesztése mellett a magas színvonalú szakmai munka is célkitűzés . Az
intézményekben pályázati programok valósulnak meg, vagy résztvevői pályázatoknak. A Nyíregyházi Családés Gyermekjóléti Központ konzorciumi partnerként vesz részt a TOP-6.9.1 pályázat keretében a város
területén található szegregátumok fejlesztésében.
Az önkormányzat mellett számos nem állami, és egyházi fenntartó nyújt szolgáltatásokat a város területén.
A szolgáltatókkal, intézményekkel való együttműködés nélkülözhetetlen a napi munka során. Ezt erősíti az a
kistérségi, járási szintű feladatellátás, amellyel már nemcsak a város területén, hanem szélesebb területi
hatályú kooperáció valósul meg.
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Ügyiratszám: SZOC-3042-2/2019.
Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita
Előterjesztés

- a

Közgyűléshez -

a szociális rászorultságtól függő 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
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

. . . . . . . . fi:. . . f.~~.
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője
Az előterjesztést véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Alaptörvényének XIX. Cikk (1) és (2) bekezdése alapján Magyarország arra törekszik, hogy
minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság
és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben
meghatározott támogatásra jogosult. Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más
rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), az
ezekhez kapcsolódó Kormányrendeletek és egyéb kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák az állam és az
önkormányzat által biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások
formáit, s az ellátásokra való jogosultság feltételeit.
A szociális ellátórendszer működtetése mellett az Önkormányzat a szektor céljainak előmozdítását
pályázatok, projektek megvalósításával is igyekszik elősegíteni. Ennek jegyében kerül sor a „Közösen a
kiútért', című, TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósítására.
A projekt átfogó célja Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők
közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek
életlehetőségei javulnak. A projekt specifikus céljai között szerepel a javuló foglalkoztathatóság elérése. A
hátrányos helyzet mérséklésének egyik eszköze e tekintetben a rendszeres munkajövedelemhez juttatás.
Ennek érdekében javftani kell azokat a képességeket és készségeket, amelyek szükségesek a tartós
munkavállaláshoz, amely nemcsak a háztartások kiegyensúlyozott pénzügyi helyzete miatt fontos, hanem
az önbecsüléshez, a társadalmi elismertséghez és a példamutatáshoz is nagymértékben hozzájárul.
A projektben megvalósuló képzési és munkaerőpiaci szolgáltatási programelem célja tehát a
foglalkoztathatóság komplex javítása a munkaerőpiaci integráció érdekében, melynek célcsoportja a
szegregátumok munkavállalói korú lakossága, kiemelten a nyilvántartott álláskeresők és a
közfoglalkoztatottak. A foglalkoztathatóság javítását célzó komplex programelem keretében egyfelől
képzések megvalósítására kerül sor a célcsoport számára, másfelől olyan munkaerőpiaci szolgáltatásokat
biztosít számukra a projekt, amelyek hatékonyan fogják segíteni munkakeresésüket és tartós
munkavállalásukat (pl. információnyújtás, pályaválasztási vagy álláskeresési tanácsadás).Előzetes
felmérések alapján több képzés kerül kiválasztásra, melyeket az egyéni fejlesztési terveket megalapozó
egyéni szociális szükségletek alapján lehet meghatározni.
A projektelem céljainak elérését szolgálja, ha a célcsoport tagjainak részvételi hajlandóságát megélhetési
támogatással segíti elő az Önkormányzat.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. S.) Korm. rendelet S. melléklet 3.4.5.1.9. pontja alapján az
elszámolható költségnek minősül a célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás, vagy egyéb, a
célcsoport tagjainak a képzésük idejére fizetett díjazás (pl. megélhetési támogatás).
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A jelen előterjesztés tárgyát képező rendeletmódosítás alapján a célcsoport (azaz a Huszár lakótelepen és a
Keleti lakótelepen élők) tagjai segély típusú, havi támogatásban részesülhetnének, 80.000 Ft./fő/hó
összegben. Az előzetes becslések alapján ez mintegy száz fő jogosultat jelentene.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt tájékoztató
tartalmát és rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2019. május 23.

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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1. számú melléklet a SZOC-3042-2/2019. számú

előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1.

A jogszabály megalkotásának szükségessége

A szociális ellátórendszer működtetése az Önkormányzat közfeladata. A szociális igazgatás céljainak
elérését pályázatok, projektek megvalósításával is elősegíti az Önkormányzat. Ennek jegyében kerül sor a
„Közösen a kiútért" című, TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósítására,
melynek keretében képzések megszervezésére kerül sor. A projektelem céljainak elérését szolgálja, ha a
célcsoport tagjainak részvételi hajlandóságát megélhetési támogatással segíti elő az Önkormányzat,
tekintettel arra, hogy a potenciális résztvevőket éppen a szociális helyzetük tarthatja vissza attól, hogy a
képzéseken részt vegyenek.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet társadalmi hatása, hogy a projekt akcióterületének lakossága a meglévő hátrányos helyzete
ellenére biztonságosan részt vehet a projekt keretében megvalósuló képzésekben. A projekt költségvetése
jelenleg 51.200.000 forint felhasználására biztosít lehetőséget.

Ill. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A hatáskör gyakorlója - a tervezet szerint - átruházott hatáskörben a Polgármester. Az adminisztratív terhek
közé tartozik, hogy a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei előkészítik a döntéseket, folyósítják
a támogatást, továbbá esetlegesen gondoskodnak a visszafizettetésről.

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi erőforrások a Hivatalban rendelkezésre
állnak. A kérelmek benyújtásához segítséget nyújthatnak a célcsoport számára a projekt keretében
foglalkoztatott szociális szakemberek.

V. Környezeti és egészségügyi következményei
A rendelet alkalmazásához kapcsolódó környezeti és egészségügyi hatás - a Hivatalban az ügyvitel kapcsán
felhasznált irodaszereken kívül - nem mutatható ki.
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- MÓDOSfTOTI 2. számú melléklet a SZOC-3042-2/2019. számú előterjesztéshez
RENDELET-TERVEZET
Nyfregyháza Megyei Jogli Város
Közgyatésének
„ .../.„ ...

(.„„ .....)

önkormányzati rendelete
a szociális rásiorultságtól fiigg6 egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet m6dosrtásár61
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés Sa. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következ6ket rendeli el:
1. § (1) A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyalésének a szociális rászorultságtól függ6
egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(11.20.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Ör.) a következő 6/A. aldmmel egészül ki:
„6/A. Képzési mMegélhetési támogatás
16/A. § (1) Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyúlése a rendeletben foglalt
feltételekkel képzési megélhetési támogatást (a továbbiakban: megélhetési támogatás) nyújt a " Közösen a
kiútért " elnevezésü, "TOP-6.9.1-16-NVl-2017-00001" jela projekt forrásaiból flnanszfrozott képzési
programelemben résztvevc5 személyek részére.
(2) A megélhetési támogatás mértéke havi nyolcvanezer forint.
(3) A megélhetési támogatás iránti kérelmet az (1) bekezdésben foglalt képzésben történ6 részvétel ideje
alatt, havonta, a tárgyhónapot követ6 hónap 10. napjáig kell benyújtani, a rendelet 8. mellékletét képezö
formanyomtatványon. A határldc5 jogveszt6.
(4) A kérelemhez az ügyfélnek csatolnia kell az (1) bekezdésben meghatározott képzést megvalósító szerv
által kiállított igazolást a kérelem benyújtását megelc5zc5 hónapban a képzésben történő részvételről. Az
Igazolásnak tartalmaznia kell
a) a képzést megvalósltó szerv nevét és nyilvántartási számát,
b} az (1) bekezdésben meghatározott képzés megjelölését,
e) a képzésben résztvevő személy nevét, természetes személyazonosító adatait, bejelentett lakóhelyének
megjelölését,
d) a képzésnek a kérelem tárgyát képező hónapra eső időtartamát napokban, és órákban meghatározva,

e) az ügyfélnek atényleges képzési napon történő tényleges részvétele feltüntetését,
WWW.NYlllEGYHAZA.HU

•

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYiRECiYHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-sBs; FAX: +36 42 524·586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIRECiYHAZA.HU

- MÓDOSÍTOTT-

f) a részvétel tényét igazoló kifejezett nyilatkozatot a képzést megvalósltó szerv részéről.
(5) A megélhetési támogatásra való jogosultság szempontjából Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és szervei által nyújtott, a szociális rászorultságtól függö egyes pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátások igénybevétele nem kizáró feltétel.
(6) Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei által nyújtott, a szociális rászorultságtól függő

egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság szempontjából a rendeletben
szabályozott megélhetési támogatás Igénybevétele nem kizáró feltétel.
(7) Nem folyósítható a támogatás azokra a napokra, amelyeken az ügyfél a képzésen nem vett részt. Ebben
az esetben a megélhetési támogatást a kiesö napra egyébként járó megélhetési támogatás összegével
csökkentett összegben kell folyósftani. A levonás összegét úgy kell megállapltani, hogy a támogatás
meghatározott összegét osztani kell a tárgyhónapban ténylegesen megtartott képzési napok számával, és
ennek az eredményét meg kell szorozni azoknak a ténylegesen megtartott képzési napoknak a számával,
amelyen a támogatásban részesített személy nem vett részt. A képzési időtartam utolsó hónapjára esd
támogatásra akkor jogosult az ügyfél, ha benyújtja a képzés sikeres befejezését igazoló bizonyítványt, vagy

tanúsítványt.
(8) Képzési napon történó részvételnek minósül, ha az ügyfél az adott képzési napon megtartott képzési
órák mindegyikén részt vett.
(9) Azonos ügyfél egy képzés időtartamára részesíthetö megélhetési támogatásban. E rendelkezést nem kell
alkalmazni arra a képzésre, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére irányul.

(10) A megélhetési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket 2019. június 1 -én, vagy azt követően indult
ügyekben kell alkalmazni. 11

2. § Az Ör. 26. § -a a következó (la) bekezdéssel egészül ki:
11

(la) Nyiregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlése e rendelet 16/A. § - ában szabályozott megélhetési
támogatás megállapftására biztosltott hatáskörét Nylregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházza
át."
3.§ Az Ör. kiegészül a rendelet 1. melléklete szerinti melléklettel.
4. § Ez a rendelet 2019. június l·én lép hatályba, és az azt követc5 napon hatályát veszti.
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Rendkfvüli települési támogatásként nyújtott
KÉPZÉSI MEGÉLHE'IÉil TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI
KÉRELEM
A kérelmet havonta a havi képzési tárgyhónapot követ6 hónap 10. napjáig kell benyújtani.
A határid6 mulasztása jogveszt6 l

A KÉRELMEZŐ ADATAI
1.) SzeméM adatok:
1. A kérelmez6 személyre vonatkozó adatok:
Neve: .. „„ •. „„„.„„„.„.„ .. „ .. „„ ... „„„„ ... „„ .. „.„„ .... „ ........ „„„ .... „ .. „„ .. „... „.„ ......... „„ ....... „.„.„ ....... „ ....... „ .. „ .. „
Születési neve: . „.. „ ..... „.. „ ........ „ ......... „.... „„ .. „ .. „ ... „„.„„„„„„„ .. „„.„„ .. „........ „„„ ..... „„„ .... „•. „.„ „.. „„ .. „.. „.
Anyja neve: .... „.„ ... „....... „.„.„„ .. „ .... „„„ .... „.„.„„ ..... „.„.„„„ .. „„ ..... „„ .. „.„ ...• „„ .... „.„„.„„ .. „... „ ....... „............
SzOletés helye, Ideje: „„ .... „.„ .... „ .... „...... „ ... „ ........... „.............•... „.„„ .... „„„.„.„.„ ......... „.„ ... „.„„ ..
Lakóhely: ....................... irányítószám .............................................................................................. település
.„ ......... „ ... „ .... „.„ .. „„ .. „„„ .. utca/út/tér „„„.„.„ .. házszám ...... „.„. épület/lépcslSház .„„.„.emelet ....... ajtó
Tartózkodási
hely:
..•..••„ ••..„„.
irányrtószám
„ .... „„„ .. „ ... „ ...
település
..... „.„.„.„ ............... „ .. utca/út/tér .. „.„.„.„. házszám .„„„„. épület/lépcs6ház ... „„.„ emelet .....•... „ .••ajtó

„................. „........

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakclmnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Állampolprsága: .„ ....„ .•.•..•..••.••..•.••..•..•..•...••.
Taj-száma: „.„.„•••• „.„••••••• „ •.•••••••••
Telefonszáma (nem kötelezc5 megadni) ....„ ......................................

„..........

A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA:

A „Közösen a kiútért'' elnevezéstl TOP-6.9.1·16-nyl-2017-00001 jeltl projekt keretein belül, a
szegregátumban lakóként képzési programelemben veszek részt, melyre tekintettel a megélhetésem és a
képzésben való részvételem biztosítása céljából kérem a támogatás megállapítását.
További indokaim (nem kötelező kitölteni):

NYILATKOZATOK

RendkívOll települési támogatásként nyújtott
MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ:
AluHrott kérelmez6 a büntet6jogi fele16sségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben

meghatározott adatok avalóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatokat teszem.
www.NYIRECVHA1A.HU
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Kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/ tartózkodási helyemen élek. (A megfelel6 rész aláhúzandó)
• hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes
adatbázisában rögzítsék és azokat a rendkívüli települési támogatás megállapftásával és folyósftásával
összefüggl:len más - az ügyben hatáskörrel rendelkezt'S - államigazgatási szervek tudomására hozzák.
Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bt'Svebb Információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu
weboldalon elérhett'S.

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

a kérelmezc5 aláírása

A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELBI OSZTÁLY HATÁROZATI JAVASLATA:
A rendkfvüli települési támogatásként nyújtott megélhetési támogatás javasolt összege:
•••••••••••• „•••••••••• Ft
A rendkívüli települési támogatásként nyújtott megélhetést támogatás formája:
Nyíregyháza, 20•• „ .„.„.„ •• hó ••• „.napján.

, ,f
I1'
nu~u07
'
i';

PÉNZBELI

Ügyintéző ..•..•...........•. „ •••••••
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Indokolás a szociális n\szorultságtól f0g6 egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

1. Általános indokolás
A szociális ellátórendszer mClködtetése mellett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata e szektor
céljainak el6mozdltását pályázatok, projektek megvalósításával is igyekszik elc5segíteni. Ennek jegyében
kerül sor a „Közösen a kiútért" cfmO, TOP-6.9.1-16-NY1·2017·00001 azonosító számú pályázat
megvalósítására. A projekt átfogó célja Nyfregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi
területein élc5k közösségi és egyéni szintü társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos
helyzetü emberek életlehetc5ségei javulnak. A projekt specifikus céljai között szerepel a javuló
foglalkoztathatóság elérése. A hátrányos helyzet mérséklésének egyik eszköze e tekintetben a rendszeres
munkajövedelemhez juttatás. Ennek érdekében javítani kell azokat a képességeket és készségeket, amelyek
szükségesek a tartós munkavállaláshoz, amely nemcsak a háztartások kiegyensúlyozott pénzügyi helyzete
miatt fontos, hanem az önbecsüléshez, a társadalmi elismertséghez és a példamutatáshoz is
nagymértékben hozzájárul. A projektelem céljainak elérését szolgálja, ha a célcsoport tagjainak részvételi
hajlandóságát megélhetési támogatással segíti el6 az Önkormányzat, tekintettel arra, hogy a potenciális
résztvev6ket éppen a szociális helyzetük tarthatja vissza attól, hogy a képzéseken részt vegyenek.

II. Részletes indokolás

1. §-hoz
A megélhetési támogatás részletes szabályait tartalmazza. Elsődleges jogosultsági feltétel a 11 Közösen a
kiútért 11 elnevezésú, "TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001" jela projekt forrásaiból flnanszrrozott képzési
programban történő részvétel. A képzésben történő hiánytalan részvétel mellett havi nyolcvanezer forint
támogatásra szerezhetnek jogosultságot az lgénylc5k. A támogatást havi rendszerességgel kell kérelmezni,
formanyomtatványon, a benyújtásra meghatározott határidő elmulasztása esetén támogatás nem
nyújtható. A jogosultság igazolását a képz6 szerv által kiállftott Igazolás szolgálja, melynek kötelezc5 tartalmi
elemeit a tervezet meghatározza. A tervezet koncepciója, hogy a képzésben történc5 részvételt, mint a
munkaerőpiacl Integráció irányába tett erc5feszítéseket azzal is ösztönözni kell, hogy más ellátásban történő
részvétel, vagy akár a keres6 tevékenység sem zárja ki a megélhetési támogatásra való jogosultságot. Az
akcióterületen éló, a képzésben potenciálisan részt vevc5 személyek esetében a szegregátumban folytatott
életvitel önmagában megalapozhatja a szociálisan hátrányos helyzet fennállását. A tervezet megteremti
annak a feltételeit Is, hogy más szociális ellátásra irányuló kérelmek vizsgálatakor a megélhetési
támogatásra tekintet nélkül történjen az elblrálás. A tényleges folyósltott támogatási összeg kapcsán
ugyanakkor vizsgálja hatóság, hogy valamennyi tényleges képzési napon, teljes egészében részt vett -e az
ügyfél. Ennek alátámasztását szolgálja a képzc5 szeN által kiállltott Igazolás. Arra a napra, amelyen a
képzésben az ügyfél nem vett részt, a támogatás arányos összege nem jár. Azonos ügyfél egy képzés
kapcsán részesfthető megélhetési támogatásban, mely rendelkezést nem kell alkalmazni arra a képzésre,
amely az általános iskolai végzettség megszerzésére irányul. A támogatás 2019. június 1 -t61 igényelhetc5.

2. §-hoz
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A hatáskör átruházására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

3. §-hoz
A szükséges formanyomtatványt emeli be a rendeletbe.
4. §-hoz

A hatályba lépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

-----·----------------
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Ügyiratszám: SZOC- 4613-2/2019
Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita
E16terjesztés
- a Közgyaléshez Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi mGködtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkft6 Alapftvány között a
támogatás közvetítésére kötend6 megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerz6dés, valamint
annak mellékletét képez6 pályázati felhfvás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására

••......•..••...... „ ..••„ •....
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Dr. Kovács Ferenc
polgármester

L
Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetc'Sje

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása
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Dr. Szemán Sándor
dmzetes főjegyző
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fl':.................... „••••• „ ••••••••••••••••••••••••••
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzc'Si Kabinet vezetője
Az előterjesztést véleményezi:

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
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Tisztelt Közgyalés !
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglaltak
szerint az egészségügyi alapellátás megszervezésének a felelőse a települési önkormányzat. Nyíregyházán a
háziorvosok, illetve fogorvosok alapvetően vállalkozói formában mOködnek. A város területén a képviselő
testület döntése értelmében 44 területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi körzet, 27
gyermekorvosi körzet és 31 fogorvosi körzet működik.
A Közgyűlés 2013. augusztusi ülésén a 190/2013. (VIII. 29.) számú határozatával döntött egy modell jellegO
Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP} létrehozásáról. Az alap célja az önkormányzattal ellátási
szerzéSdést kötött, az önálló orvosi tevékenységréSI szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos
rendelkezései szerint Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel m0köd6 háziorvosi (házi
felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása a praxisok
korszerO és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás biztosítása, javítása, az
alapellátási szolgálatok „szolgáltatói szerepének" megerősítése érdekében.
A meghirdetett pályázati felhívásokra pályázó praxisok 2013-2014-ben 50 %-os mértékű támogatást, 2015pedig 40 - 50 - 60 % -os támogatást kaptak. A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi
felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok a támogatást önrészük biztosításával az orvosi felszerelés
bővítésére, orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzésére, infrastrukturális fejlesztésre,
illetve egyéb eszközbeszerzésre fordíthatták. 2013-2016 között a megítélt önkormányzati támogatás összege
közel 31 millió Ft volt.
től

A támogatási intenzitás változtatásának célja, hogy differenciáltan, az orvosi felszerelés bővítése, a gyógyítás
felé terelje a praxisokat. Ezt az irányvonalat kfvánja követni az Önkormányzat. Ez alapján a 2019. évi pályázati
program keretében elsősorban a

1. a betegellátást szolgáló, a gyógyító munkát segítő fejlesztéseket (pl.: orvostechnikai eszközök

2.

beszerzése),
népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítását (ingyenes védőoltások, prevenciós
rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése,
promóciós anyagok beszerzése)

3. valamint a betegek komfortérzetét javító fejlesztéseket (pl. klíma berendezés) kívánja támogatni az
ETAP.
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, 60-50 %-os intenzitású.
A Pályázat meghirdetésére és a benyújtására egy alkalommal 2019. június 15. és szeptember 30. között kerül
sor.
A pályázat lebonyolításában a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány vett
részt az el6ző években. Ezt változatlan formában javasoljuk az ez évi pályázat lebonyolftása során is.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a mellékelt határozat-tervezet elfogadásával
az Egészségügyi Támogató Alap Program működtetését, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és

a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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kötendő megállapodást, valamint a támogatási szerződés és annak mellékletét képező pályázati felhfvás és
dokumentáció tervezetét jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. május 20.
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Melléklet a SZOC-4613-2/2019 számú

előterjesztéshez

HATÁROZAT - TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYÜLÉS~NEK

„„/2019. (V. 30.) számú
határozata
Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi m0ködtetésér61, Nyfregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkít6 Alapítvány között a
támogatás közvetítésére kötend6 megállapodás jóváhagyásáról, és a támogatási szerződés valamint
annak mellékletét képez6 pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyásáról
A Közgyűlés
1. az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az Egészségügyi Támogató Alap Program
(ETAP) 2019. évben történő működtetésével egyetért. Az Alap működéséhez a rendelkezésre álló 12
millió forint összegű keretből 6 millió forint összegű forrást biztosít a PRIMOM Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány közreműködésével.
2.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Alapftvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás tartalmával
az 1. számú mellékletben foglaltak szerint egyetért.

Vállalkozásélénkítő

Felhatalmazza~
Határidő:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a megállapodás alálrására
2019. május 31.

3.

A támogatási szerződés mellékletét képező a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal ellátási szerződést
kötött felnőtt-, gyermek-, és fogorvosoknak kiírandó az Egészségügyi Támogató Alap Program
pályázati felhívás és dokumentáció tervezetével a 2. számú mellékletben foglaltak szerint egyetért.

4.

Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét a Program végrehajtásával kapcsolatos teendők
ellátásával.

Felelős:

Dr. Krizsai Anita a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője
Folyamatos

Határidő:

Nyíregyháza, 2019. május 30.
A határozatról értesül:
1. A Közgyűlés tagjai

2. Acímzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapftvány
1-
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1. számú melléklet a .. ./2019. (V. 30.) számú határozathoz
Megállapodás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Vállalkozásélénkít6 Alapítvány között
támogatás közvetítésére

Mely létrejött egyrészrlSI Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.sz., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, adószáma: 15731766-2-15), képviseli Dr.
Kovács Ferenc polgármester - továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a
PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei VállalkozásélénkítlS Alapítvány, mint közhasznú szervezet
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41. sz., bírósági nyilvántartási szám: PK:21003/1990, adószáma:
19205760-2-15, statisztikai számjele: 19205760-9111-569-15), képviseli Czomba Csaba elnök továbbiakban: Alapítvány - között az alábbi feltételekkel:
ELŐZMÉNYEK:

Az önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátásról gondoskodni.
Az önkormányzat - nem kötelezó feladataként - fontosnak tartja a helyi mikro- és kisvállalkozások
támogatását, amelyet több formában is végez (adókedvezmény, ingatlan biztosftás, kamattámogatás,
határon átnyúló programok, stb.), ezen belül a város egészségügyi ellátása miatt kiemelt figyelmet fordft a
vállalkozások keretében működtetett praxisokra.
Az Alapítvány, mint nonprofit szervezet célja a megyei mikro-és kisvállalkozások
ezen belül forráshoz juttatása.

fejlődésének elősegítése,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülése a .../2019. (V. 30.) számú határozatával döntött a 190/2013. (VIII.
29.) számú határozatával létrehozott Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évben történő
működtetéséról. Az alap célja az önkormányzattal ellátási szerz6dést kötött, az önálló orvosi tevékenységr61
szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint Nyíregyháza város területén területi
ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi - továbbiakban:
Kedvezményezett Praxisok) praxisok részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása a praxisok korszerű és
hatékony feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás biztosítása, javítása, az alapellátási
szolgálatok „szolgáltatói szerepének" megerősítése céljából.
Az Önkormányzat az Alap működtetésére 2019. évi költségvetésében ÖSSZESEN 6.000.000 Ft-ot, azaz
hatmillió Ft keretösszeget biztosít vissza nem térftendó támogatás fedezetére.

1. Az Önkormányzat a támogatást az Alapítvány - jelen szerzódésben rögzített feltételek mellett közremOködésével nyújtja a Kedvezményezett Praxisok részére. Az Alapítvány közreműködik az
Önkormányzat által a praxisoknak szánt támogatás közvetítésében. Az Alapítvány a kapott
támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott Kedvezményezett Praxisok
finanszírozására használja fel.
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2. Támogatás igénybevételére jelen megállapodásban szabályozott módon pályázat útján jogosult a
praxis törvény hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi
(házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa, aki
a) a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal hatályos feladat-ellátási szerződéssel rendelkezik,
b) mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesfti adófizetési kötelezettségeit és nincs adó, sem illeték-, sem szociális hozzájárulási adó tartozása.

3. Az. Önkormányzat a 6 millió forint támogatás átutalásának ütemezését a felhasználás üteméhez
igazítja a beérkezett pályázatokat Blráló Bizottság által történő pozitív döntései alapján.

4. Az Önkormányzat a 6 millió forint támogatást az alábbiak szerint biztosítja:

„A Támogatás mértéke
a) a megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 60%-a,
• a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai
műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzésére;
• az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás
biztosftásához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzésére, kivéve képalkotó diagnosztika (pl.
ultrahang);
• az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközeire (pl. sürgősségi táska, defibrillátor)
beszerzése abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális
privatizációban mOködtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább S éven
keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
• olyan orvos technikai mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás
ellátásához (pl.: hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
• népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítására (ingyenes védőoltások, prevenciós
rendelés, rendelési időn kfvül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése,
promóciós anyagok beszerzése),
b) a megvalósítani kfvánt beszerzés költségének legfeljebb 50%-a,
• a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzésére, {pl. klíma
berendezés, a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító
berendezések beszerzése),
• egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és szoftver
beszerzése. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az
intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti)
informatikai integrációra.
5.

A támogatás csak a praxis törvény hatályos rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxisok korszerű és hatékony
feltételrendszerének kialakítása, a minőségi ellátás biztosítása, javítása érdekében a 4. pontban

meghatározott célra használható fel (továbbiakban: BESZERZÉS) amellékletet képező
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Pályázati felhívás,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) tájékoztató,
Pályázati adatlap és mellékletei,
támogatási szerződés az ETAP program keretében támogatott orvossal

formanyomtatványok felhasználásával.
6.

A támogatások odaítéléséről a Bfráló Bizottság dönt. A pályázatok elbírálását az Alapítvány mikrohitel
bizottsága végzi, melynek szavazati és egyetértési joggal rendelkező tagja Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármestere által delegált tag, valamint a Jósa András Oktató Kórház által delegált szakorvos,
az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által delegált tag, tanácskozási joggal rendelkező tagja a
KÖZIM egészségügyi területért felelős szakembere.
A bizottság határozatképes, ha legalább 4 fő (ebből legalább 2 fő delegált, szavazati joggal
rendelkező) jelen van, döntését egyszerű többséggel - külön indokolás nélkül - hozza meg. A
döntésről jegyzőkönyv készül.

7.

Az Alapítvány kötelezettséget vállal:
7 .1 Az Alapítvány a támogatási döntésekről nyilvántartást vezet, végzi az adminisztrációs teendőket:
a Bíráló Bizottság munkájának adminisztrálása, szerződéskötés, folyósítás, ellenéSrzés. A
támogatás felhasználásáról írásos beszámolót készít, melyet az Önkormányzatnak clmezve,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztályához
legkésőbb 2020. március 31. napjáig benyújt. A Hivatal szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel
az Alapítványt, amely köteles a felszólítást követő 8 napon belül azt pótolni. A beszámoló
elfogadásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.
7.2 írásban értesíti az Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályát a Bíráló Bizottság
döntéseiről: a Kedvezményezett Praxis nevéről, az igényelt és megftélt támogatás összegéről.

8.

Felek rögzltik, hogy a Támogatottnak 3 évig m(lködtetnie kell a praxisát. Amennyiben a praxis a 3
éves fenntartási idő letelte előtt megszűnik, a Támogatott köteles visszafizetni a nyújtott támogatás
összegét, annak járulékaival együtt az Alapítvány részére, mely visszafizetett összeg - mint fel nem
használt forrás - az Önkormányzatot illeti meg.
Amennyiben a Támogatott a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a követelés behajtása
iránt szükséges intézkedéseket az Alapftvány teszi meg, melynek költségeit előlegezi és amely igazolt
költségek utólagos megtérítésére az Önkormányzat kötelezettséget vállal.

9.

Az Alapítvány hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Hivatal által ellenőrzéssel
megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.

10. E megállapodás 2019. június 1. napjától az elszámolás napjáig, de legkésőbb 2020. március 31.
napjáig hatályos.
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A megállapodást a felek átolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírták.
Nyíregyháza, 2019. május .„ .•

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester

pénzügyi ellenjegyző

Czomba Csaba
Elnök

pénzügyi ellenjegyző
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számú melléklet a .. ./2019. (V. 30.) számú határozathoz
TÁMOGATÁSI SZERZŐD8
tervezet

amely létrejött egyrészről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400 Nyfregyháza, Kossuth tér 1.sz.,) mint
Támogató megbízása alapján eljáró PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkít6
Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.) melyet nyilvántartásba vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Biróság 28-as nyilvántartási számon, jogeréSs birósági határozat száma: Pk.21003/1990, statisztikai
szám: 19205760911156915) képviseli az Alapítvány képviseletében eljáró Czomba Csaba Ferenc elnök által
Dr. Petraskó István nyíregyházi közjegyző előtt 34020/Ü/328/2011/1. számú közjegyzői okirattal
meghatalmazott PRIMOM Vállalkozói Központ mikrohitel igazgatója Hargitainé Tolnai Andrea mikrohitel
igazgató - továbbiakban KözremGköd6
másrészről

......„ ....... _..„„ ••„.„ •••••••„ ••••••• (székhelye: ............................., cégiegyzékszáma: ....................., adószáma:
képviseli... .............„.„.„ •••• „.„ ... továbbiakban Támogatott, együttesen Szerz6d6 Felek között
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
•........... „ ...........„)

1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata célhoz kötött vissza nem téritendő támogatást nyújt
Támogatott részére a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány közreműködésével annak érdekében,
hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Praxis törvény) hatályos
rendelkezései szerint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-,
gyermekorvosi, fogorvosi) praxis tulajdonosa részére, akinek a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal
hatályos feladat-ellátási szerz6dése van, vissza nem térítendő támogatást biztositson. A támogatás
nyújtásának célja a praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása, a min6ségi ellátás
biztosítása, javítása, az alapellátási szolgálatok "szolgáltatói szerepének" megerősítése.
Jelen szerződés részét képezi a Támogatott fél által benyújtott Pályázati Adatlap és annak mellékletei.

2.

Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.
évi költségvetése Egészségügyi Támogató Alap terhére ....... Ft., azaz •...... „ forint összegű vissza nem
térltendő támogatást nyújt Támogatott részére a Közreműködőhöz benyújtott támogatási kérelme,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2019. (V. 30.) számú határozata, valamint a Bíráló
Bizottság ......... számú döntése alapján.

3.

Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy az 2. pontban meghatározott .... „ ..., azaz ............ „
forint összegű támogatást a Támogatott részére a Támogatott .. „ ................. „„, Nyíregyháza, ... „ -nál
vezetett „ .. „.„ .. számú számlájára, a szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül átutal.

4.

Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzösszegeitől elkülönítetten nyilvántartani,
valamint a hatályos számviteli, pénzügyi adó és egyéb gazdálkodási jogszabályok szerint kezelni, s
ezen szabályokat sazdálkodási tevékenysé5e során mest~rt~ni.
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S. Támogatott a támogatás összegét jelen szerződésben foglaltak szerint a szerzc5dés aláírásától
számított 90 napon belül köteles felhasználni, és kizárólag az Egészségügyi Támogató Alapra
benyújtott támogatási kérelmében meghatározott célra/célokra használhatja fel.
6.

Támogatott kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett adó vagy adók módjára behajtható
köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen szerződés aláírásának a napján nincs.

7.

Támogatott tudomásul veszi, hogy Nylregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetve az
általa megbízott személy (PRIMOM Alapítvány munkatársa) a támogatás felhasználására vonatkozó
elszámolást pénzügyileg ellenőrzik, és a Hivatal belső ellenőrzési szervezete a helyszínen is jogosult
ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez
szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás
összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni. Támogatott tudomásul veszi,
hogy a Közreműködő a támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása
során, illetve a célfeladat teljesítését illetően a támogatás folyósítását követően jogosult ellenórzést
végezni.

8.

Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az eredeti számlákra rávezeti az alábbiakat:
11 „„nyilvántartási számú támogatás elszámolása benyújtásra került." A számlák másolati példányait a
következő nyilatkozattal hitelesíti: „Az eredetivel mindenben megegyező másolat."

9. Amennyiben jelen szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik Támogatott haladéktalanul köteles azt írásban a közreműködőnek jelezni.
10. Támogató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:
a jelen támogatási szerződés hatályba lépését követő 90 napon belül (határidő módosítás esetén a
módosított határidőn belül), a pályázatban vállaltak megvalósítása a Támogatottnak felróható okból
nem kezdődik meg és a késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, illetve határidő hosszabbítást
nem kér;
a Támogatott a támogatási szerződés aláírásától számított 180 napon belül a támogatás célra történő
felhasználását nem igazolja, illetve a célok megvalósulását, a megítélt pénzösszeg felhasználását a
támogatási döntést követlSen kelt hitelesített számlamásolatokat, számviteli bizonylatokat
(átutalással történő fizetés esetén az átutalást igazoló banki kivonat eredeti vagy bank által
hitelesített másolatát) igazoló elszámolást a Közreműködő részére nem küldi meg;
Támogatott a szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra, vagy eltérő
módon használja fel.
11. Azonnali hatályú felmondás esetén Támogatott köteles visszautalni az addig folyósított támogatást
a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal növelten Közreműködő
... „ „ „ „ .. „ ... „.„„ ... nél vezetett ...... „ ... „„.„ ..... „„.„. számú bankszámlájára.
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12. Támogatott köteles a felhasználást követ6 harmadik hónap utolsó napjáig, de legkés6bb 2019.
december 31-ig a célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról a támogatási
döntést követően kelt hitelesftett számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal ellátott elszámolást
a PRIMOM Alapítvány részére megküldeni.
13. A támogatási összeg felhasználása kizárólag a Közreműködő egyetértésével, és előzetes, írásbeli
hozzájárulásával módosítható.

14. Amennyiben a praxis tulajdonosváltáson megy keresztül (és az új praxis tulajdonos megfelel jelen
pályázati feltételeknek), a támogatással finanszírozott eszközt, berendezést átadhatja az új
tulajdonosnak, azzal, hogy nyilatkoznia kell, a beszerzés az egészségügyi alapellátás keretében
végzett háziorvosi tevékenységet szolgálja. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a
fejlesztést a támogatás felhasználásától számított 3 évig az egészségügyi alapellátásból nem vonja ki.
Amennyiben mégis kivonja, a Támogatott köteles a támogatás összegét egy összegben visszafizetni."
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Közreműködő a kötelezettség teljesítését évente jogosult
ellenőrizni.

15. A Támogatott köteles feltüntetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos címerét és logoját a
támogatással érintett beruházás helyszínén. Támogatott a clmer és logo használatát igazoló
dokumentumokat (pl. fotó) a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló mellékleteként minden
esetben köteles csatolni.
16. A jelen megállapodásban foglaltak teljesftésnek biztosítékául a praxist működtető háziorvos
... „„„ ..............
(név) „ ............. „ ..... külön megállapodásba foglalt készfizető kezesi
kötelezettségvállalást tesz, melyben kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Támogatott
bármely okból kifolyólag a folyósított támogatás visszafizetésére köteles és e kötelezettségének nem
tesz eleget, a Támogató írásbeli felszólítására készfizető kezes teljesít. Készfizető kezes fizetési
kötelezettségvállalása a Támogatott által még nem teljesített összeg erejéig áll fenn.

„...

17. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a vonatkozó
szabályai az irányadók.
18. Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
19. A jelen megállapodást a Szerződő Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Nyiregyháza, 2019„ .... „ ....... „„ •.

Hargitainé Tolnai Andrea
mikrohitel igazgató

Támogatott
pénzügyi ellenjegyző
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1. számú melléklet a támogatási szerződéshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pályázati felhívása

"NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS EGtSZStGÜGYI TÁMOGATÓ ALAP PROGRAM (ETAP)
a Nyiregyháza Megyei Jogú Várossal ellátási szerz6dést kötött felnéStt-, gyermek-, és fogorvosoknak"
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a... ./2019. (V. 30.} számú határozatával döntött az Egészségügyi
Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről, és annak végrehajtása érdekében szerzéídést kötött a
PRIMOM Alapítvánnyal.
A program célja
Az ETAP Program általános célja a Nyfregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő
háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi - továbbiakban: Kedvezményezett Praxisok) praxisok
működésének vissza nem térítendő támogatása a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi (házi
felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása és a
minőségi ellátás biztosítása, javítása.

Támogatható tevékenységek köre
• a 60/2003 (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai
műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése;
• az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás
biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzése, kivéve képalkotó diagnosztika (pl.
ultrahang);
• az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszköz beszerzése (pl. sürgősségi táska, defibrillátor)
abban az esetben, ha az orvosi rendelő kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális privatizációban
működtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább S éven keresztül, évente a
sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
• olyan mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához (pl.:
hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
• népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítása (ingyenes védőoltások, prevenciós
rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése,
promóciós anyagok beszerzése),
• a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzése (pl. klíma
berendezés, a levegő fertőtlenftésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító
berendezések beszerzése),
• egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és szoftver
beszerzése. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az
intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti)
informatikai integrációra."
azzal a feltétellel, hogy az az egészségügyi alapellátást szolgálja.
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POLGÁRMESTERE

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzata

a

PRIMOM

Vállalkozásélénkítő

Alapítvány

közreműködésével - jelen pályázati felhívásban foglalt feltételekkel - pályázat útján elnyerhető pénzügyi

támogatással segíti a háziorvosokat.

Rendelkezésre álló forrás
A támogató program megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 12.000.000 Ft vissza nem térítendő
támogatás.

A támogatás benyújtására jogosult személyek
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (praxis törvény) hatályos rendelkezései szerint a
területi ellátási kötelezettséggel mOködéS háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxis
tulajdonosa (továbbiakban: Támogatott Praxis), akinek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával
hatályos feladat-ellátási szerződése van és mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési és
egyéb szerződéses kötelezettségeit, nincs adó-, sem illeték-, sem szociális hozzájárulási adó tartozása.

Támogatási program lejáratának végs6 határideje
2019. szeptember 30.

Támogatás formája
A pályázaton elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A Támogatás mértéke
a) a megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 60%-a,
•
•

•

•
•

a 60/2003 (X. 20.} ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai
műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzésére;
az OEP szerződésben engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges minl:íségi definitlv ellátás
biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszköz beszerzésére, kivéve képalkotó diagnosztika (pl.
ultrahang);
az alapellátásban használható sürgősségi ellátás eszközeire (pl. sürgősségi táska, defibrillátor)
beszerzése abban az esetben, ha az orvosi rendellS kompetens alkalmazottja, vagy funkcionális
privatizációban mc:iködtetett egészségügyi szolgáltató munkavállalója vállalja legalább S éven
keresztül, évente a sürgősségi ellátás vizsgával egybekötött továbbképzését;
olyan mobil eszközök beszerzése is támogatható, amely szükséges a szolgáltatás ellátásához (pl.:
hordozható defibrillátor, esetleg hordozható EKG);
népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítására (ingyenes védőoltások, prevenciós
rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése,
promóciós anyagok beszerzése),

b) a megvalósítani kívánt beszerzés költségének legfeljebb 50%-a,
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a betegek komfortérzetét javító, egyéb kapcsolódó eszközök, berendezés beszerzésére, (pl. klfma
berendezés, a levegő fertőtlenítésére (elpusztítja a mikroorganizmusokat) alkalmas légtisztító
berendezések beszerzése),
egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítő IT fejlesztés: hardver és szoftver
beszerzése. A támogatásból létrehozott informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie az
intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintO egészségügyi szolgálatok közötti)
informatikai integrációra.

A támogatás összege

Jelen pályázat keretében igényelhető összeg minimum 50 OOO Ft, legfeljebb 400.000 Ft.
Támogatás 12 hónapon belül egy praxisra egyszer igényelhető.
Megkezdettség
Támogatás a pályázat benyújtása előtt megkezdett tevékenységekre nem igényelhető.
Támogatás igénylésének menete, szükséges dokumentumok
A pályázat benyújtásának határideje

2019. június 15-től szeptember 30-ig. A program lejáratának végső határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának formája

A pályázatokat 1 példányban papíralapon személyesen, vagy levélben postai úton lehet benyújtani a
PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítványhoz (Nyíregyháza, Luther u. 16.) ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-11.30 óráig.

A pályázat elbfrálásának határideje
A pályázatok elbírálása a meghirdetéstől számítva 3 hetes periódusokban történik folyamatosan.
Szerz6déskötés a nyertes pályázókkal, szerz6dési biztosfték
A nyertes pályázókkal a Bíráló Bizottság döntését követően az Alapítvány 10 munkanapon belül támogatási
szerződést köt. A szerződést magánokiratba kell foglalni, melyet ügyvéd ellenjegyez, az ellenjegyzés dlja a
pályázót terheli.
Ezen túl sem az Önkormányzat, sem az Alapitvány semmilyen díjat nem kér, és semmilyen, a pályázattal
kapcsolatban felmerülő költséget nem térit meg a Támogatott Praxis részére.
A támogatás célra történő felhasználásának biztosítéka a praxist működtető háziorvos készfizető kezesi
kötelezettségvá Ila lása.
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A támogatás felhasználásának határideje

A támogatást a támogatási szerződés aláírásától számított 90 napon belül fel kell használni. Különleges
esetekben {a beszerzés átfutási ideje, hosszabb, mint 90 nap) ügyfél kérelmére a Bizottság
meghosszabbíthatja a felhasználás határidejét, de maximum 6 hónap áll rendelkezésre a támogatás
felhasználására.
A támogatás folyósítása és a támogatás felhasználásának igazolása
Támogatott köteles a támogatási szerz6dés aláírásától számított 180 napon belül a támogatás célra történő
felhasználását igazolni és a célok megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról a
támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal (átutalással
történő fizetés esetén az átutalást igazoló banki kivonat eredeti vagy bank által hitelesített másolata
csatolandó} ellátott elszámolást a PRIMOM Alapltvány részére megküldeni.
Pályázathoz benyújtandó dokumentumok (mellékelve)
•
•
•
•
•
•

Pályázati adatlap nyomtatvány (1. sz. melléklet),
Nyilatkozatok (2. sz. melléklet),
Vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás másolata a vállalkozás nyilvántartási számáról,
gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
Árajánlat, vagy költségvetés megvásárolandó eszközről, berendezésről, gépről, szolgáltatás
biztosításáról,
bankszámlaszám.

Pályázatot Bíráló Bizottság
A támogatások odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt. A pályázatok elbírálását az Alapítvány mikrohitel
bizottsága végzi, melynek szavazati és egyetértési joggal rendelkező tagja Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármestere által delegált tag, valamint a Jósa András Oktató Kórház által delegált szakorvos, az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által delegált tag, tanácskozási joggal rendelkező tagja a
Közintézményeket Működtető Központ egészségügyi területért felelős szakembere.
A bizottság határozatképes, ha legalább 4 féS {ebből legalább 2 f6 delegált, szavazati joggal rendelkező) van,
döntését egyszerű többséggel - külön indokolás nélkül - hozza meg. A döntésről jegyzőkönyv készül.
A PRIMOM Alapítvány a döntésről a pályázó praxist, az Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályát
írásban értesíti.
A praxis fenntartására vonatkozó kötelezettségek
A Kedvezményezett Praxis a támogatási szerződésben vállalja, hogy a támogatás folyósítását követően
legalább 3 évig fogja a praxist működtetni. Amennyiben a praxis 3 éven belül tulajdonosváltáson megy
keresztül (és az új praxis tulajdonos megfelel jelen pályázati feltételeknek), a támogatással finanszírozott
eszközt, berendezést átadhatja az új tulajdonosnak, melyről nyilatkoznia kell, hogy a beszerzés az

eaéN~g. ü~i alapellátás keretében végzett háziorvosi tevékenységet szolgálja.
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A támogatott fejlesztést az alapellátásból kivonni nem lehet, amennyiben mégis kivonja a Kedvezményezett
Praxis akkor a támogatást egy összegben köteles visszafizetni.
Pályázattal kapcsolatos közlemények közzététele a Nyíregyházi Naplóban, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú
Város honlapján a wwww.nyiregyhaza.hu honlapon történik.
Az önkormányzat, valamint az önkormányzat megbízásából a PRIMOM Alapítvány munkatársai a támogatás
folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során, illetve célfeladat teljesítését illetően a
támogatás folyósítását követóen is jogosultak ellenőrzést végezni.
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2. számú melléklet a támogatási szerződéshez

PÁLYÁZATI ADATLAP
NVÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÓ ALAP PROGRAM (ETAP) IGÉNYLÉSÉRE

A Pályázati Adatlap átvétele nem kötelezi a Nyiregyháza Megyei Jogú Várost a támogatás biztositásáral

A1. Üzleti tervet átvettem .

.... „...................„ •........ „... , 2019 ......................... hó

„ .. „ ...... „.nap

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

POLGÁRMESTERE

A PÁLYÁZÓ PRAXIS ALAPADATAI

1.1. A Pályázó Praxis neve:

1.2. A pályázó Praxis ügyvezet6je
(amennyiben társas vállalkozásról van szó}:

1.3. Tevékenység megkezdése:

1.4.Adószám:

111111111

1 1 1 1 l 1 1 1 1-

D

0- rn

1.5. Számlavezet6 hitelintézet Számlaszám

t--------11-+-+-+lll- -+- +l- ;Il :111111111 :111111111
1.6 .Székhelye/Levelezési címe:
Helység:

1 1

1

1

1

Utca,házszám, emelet, ajtó:
Telefon/Fax:
E-mail:
1.7. A beszerzés helyszíne:
Helység:
Utca,házszám, emelet, ajtó:
Telefon/Fax:
E-mail:
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1.8. A pályázó praxis vezet6jének személyes adatai:
Név:

Anyja neve: csak szerződéskötéshez kell megadni

Mobiltelefonszám:

Születési hely, dátum: csak szerződéskötéshez kell
megadni
Adó azonosító jele: csak szerződéskötéshez kell
megadni
Állandó lakcfm, telefon:

Személyi igazolvány szám: csak
szerződéskötéshez kell megadni
Lakclmkártya szám: csak szerződéskötéshez kell
megadni
E-mail cím:

a. Kérjük rövid állítások formájában összegezze a támogatás felvételének célját!

2.2. Sorolja fel a beszerzés tárgyát, összegét!
Beszerzés megnevezése

Beszerzés tervezett költsége
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2.3. A támogatás felhasználásának rövid összefoglaló bemutatása

Saját forrás:
A kért vissza nem térftendő támogatás összege:
Egyéb forrás (amennyiben igénybe vesz)
A pénzigény összesen:

Kötelez6 melléklet: költségvetés vagy árajánlat

Nyíregyháza, 2019„ ............ „.„.... „

aláírás
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NYILATKOZAT

Alulírott

(vállalkozás):„...••.•.„ •••••••.•• „„ •••..••••...•. „ .............. „ .. „ .. „„ .. „ ..•.„„....•.. „ ....felel6s vezet6jeként:
hogy- az Egészségügyi
Támogató Alap Programban való részvétel jogosultsági feltételeit teljes mértékben megismertem és
elfogadtam.
••••.. „ •••••••••••••••••••••• „ •••••••••• „ •••••••••••••.•••••••• " •••• „ ••••••••••••.•••••••..•.•••••••••••••••• „ •••• „ ••••• kijelentem,

Vállalkozásomra az alábbi pontok érvényesek:
• alapellátásra szerződéssel rendelkezik,
• működő háziorvosi praxissal rendelkezik,
• a Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal szemben nincs köztartozásom.

Vállalkozásomra az alábbi pontok NEM érvényesek:
• csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van ellene folyamatban, és/vagy kiegyenlltetlen lejárt
(köz}tartozása van állami-, önkormányzati, vagy egyéb hatóság felé {kivéve, amennyiben az
adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)
• olyan eljárás van folyamatban ellene, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi
intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bfróság büntetőjogi intézkedésként
tevékenységének korlátozását rendelte el
• az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben,
továbbá a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből,
az Európai Unió előcsatlakozási eszközeib61, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely
támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesftette
• az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében
meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis}
támogatásban.

Hozzájárulok:
• hogy a PRIMOM Alapítvány a Nyíregyházi Megyei Jogú Városnál ellenőrizze az általam megadott
adatokat,
• adataimat a program során tárolják és abból az Önkormányzat részére, vagy ellenőrzési jogosultsággal
rendelkező szervezet részére megadja.

Egyéb kikötés:
A pályázó tudomásul veszi, hogy PRIMOM Alapítvány a pályázatot az alábbi konjuktív feltételek megléte
esetén nyilvánítja nyertesnek az igényelt támogatás a pályázati kiírásban megjelölt célnak megfelel és a
támogatás fedezete rendelkezésre áll.
A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási keretösszeg teljes egészében felhasználásra kerül,
a pályázat elutasításának van hely, forráshiány miatt.
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A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat elutasításából eredően a PRIMOM Alapítványt felelősség nem
terheli, illetve a pályázat elutasftásból eredően a PRIMOM Alapftvánnyal szemben semmiféle igényt nem
érvényesíthet, illetve arról kifejezetten lemond.
Pályázó tudomásul veszi, hogy a PRIMOM Alapftvány döntése ellen panasznak nincs helye, a döntés nem
érintő egyéb esetekkel kapcsolatos panaszok elbírálása az Önkormányzat hatáskörébe tartozik.

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

JELENLÉTI ÍV
2019. május 27-én megtartott bizottsági ülésről

Dr. Rákóczi Ildikó (elnök)
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
Faragóné Széles Andrea
Dr. Juhász Szabolcs
Csikós Péter
Nagyné Hermányos Zsuzsanna

Som Lajosné

Szilvásiné Bojda Márta
Mércséné Károly Gabriella
Erdei Tünde

Nyíregyháza, 2019. május 27.

A kiadmány hiteléül:
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Dr. Krizsai Anita
a Bizottság titkára

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke
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