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Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottságának 2018. február 19-én tartott nyílt üléséről.
Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Rákóczi Ildikó: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. Megállapítom, hogy a
bizottság határozatképes. A napirendi pontok sorrendjével aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokat.
1.

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet módosítására

1 fő bizottsági tag megérkezett.
Dr. Rákóczi Ildikó: Nyílt ülésünk első napirendi pontja a szociális rászorultságtól

függő

egyes pénzbeli

és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. önkormányzati rendelet módosításáról
szól. Szeretném megkérdezni az

előterjesztőtől,

hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a kiküldött

anyaghoz?
Dr. Krizsai Anita: Köszönjük szépen elnök asszony, leírtuk az

előterjesztésben

és az

előzetes

hatásvizsgálatban, hogy mit tartalmaz a módosítás. Részint technikai jellegű az Ákr. hatályba lépése
miatt, részint pedig bizonyos támogatás típusoknál, részint a jövedelemhatárt javasoljuk emelni,
részint a támogatás összegeket.
Dr. Rákóczi Ildikó: Jó, köszönjük szépen, valóban az előterjesztésbén jól látható, hogy milyen változás
következik és mi is indokolta ezeket a változtatásokat. Szeretném megkérdezni a bizottság tagjaitól,
hogy van-e kérdés az előterjesztőhöz? Én nem látom, hogy kérdés lenne. Szeretném megkérdezni,
hogy vélemény, hozzászólás van-e az előterjesztéshez? Jó, nem látok, akkor szavaztatnék. Kérem, aki
a rendelet-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, a bizottság hat
igen szavazattal elfogadta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja az előterjesztéssel 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 11/2018. (II. 19.) számú határozatát.
2.

Előterjesztés

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI.
adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(Xll.16.) önkormányzati
rendelet módosítására

törvényből

Dr. Rákóczi Ildikó: A második napirendi pontunk szintén ehhez hasonló, rendelet módosításról van
szó. Szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Dr. Krizsai Anita: Köszönjük, nincs.
Dr. Rákóczi Ildikó: A bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés? Kérdést nem
látok. Van-e megjegyzés, vélemény? Nem látok, akkor szavaztatnék. Kérem, aki a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a
bizottság hat igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Bizottság jelenlévő 6 tagja az előterjesztéssel 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 12/2018. (II. 19.) számú határozatát.
3.

Előterjesztés

a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2017. évi szakmai beszámolójának

elfogadására
Dr. Rákóczi Ildikó: A következő napirendi pontunk ugye a harmadik napirendi pont. A Nyíregyházi

Ifjúsági Kerekasztal 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról szól. Köszöntjük körünkben a
vezetőjét

és szeretném megkérdezni, hogy kívánsz-e szóbeli kiegészítést tenni?

Lengyelné Pogácsás Mária: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem.
Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretném megkérdezni, hogy az előterjesztőhöz kérdés van-e a bizottság

tagjaitól? Kérdés nincs. Megjegyzés? Nem látok. Akkor én szeretnék, látom, hogy nagyon sok civil
szervezet vesz részt. Önként csatlakoznak-e a szervezetek, vagy a civilek, vagy felhívásra
csati akozna k?
Lengyelné Pogácsás Mária: Nem, önként, önkéntesen csatlakoznak. Tulajdonképpen az is az egyik

feladatunk, hogy figyeljük a városban azokat a
foglalkoznak és hírül adjuk azt, hogy

működik

tevékenykedő

szervezeteket, akik az ifjúsággal

egy ilyen ifjúsági kerekasztal, de önkéntes a

csatlakozás. Hozzáteszem, hogy mindenki, aki benne dolgozik, kvázi társadalmi munka keretében
dolgozik benne.
Dr. Rákóczi Ildikó: Végigolvasva, már csak azért, hogy maradjak a saját szakterületemen, nagyon jól

tudjuk, hogy iskolában, általános és középiskolában dolgoznak iskola védőnők, iskolaorvosok. Én csak
javasolnám nekik, hogy csatlakozzanak esetleg, mert iskola egészségügyet ellátó szakemberek
ugyanúgy hasznos tagjai lehetnének ennek a kerekasztalnak. Csak egy megjegyzés volt, hogy ha
esetleg a

jövőben

van erre mód, hogy

őket

megszólítani, hogy csatlakozzanak ehhez. Mert

ők

is a

saját egészségügyi oldalukat hozzá tudják tenni, mert ifjúság sincs egészségügyi oldal nélkül sem,
ifjúságügy sincs egészségügy jobbítás nélkül sem.
Lengyelné Pogácsás Mária: Köszönjük szépen, még egy reagálást, ha lehet tenni. Azért nagy

feladatunk az, hogy nem csak az ifjúságot hogyan motiváljuk, hanem sok esetben az ifjúsággal
foglalkozó szervezeteket, kiemelten gondolok most az iskolákra. Mert annyira nagyon széles körben
végeznek tevékenységet, hogy azért ebben az ifjúsági kerekasztalban nyilván van

összekötő

kapocs,

illetve vannak olyan emberek, de azért ez egy elég nagy feladat. Egyébként mint Nyíregyházi Családés Gyermekjóléti Központ az iskolai, óvodai szociális munkával,

főleg szeptembertől

nagyon közeli

kapcsolata kerülünk az iskolákkal. Azért ott nemcsak a pedagógusokkal, hanem az iskolában dolgozó
valamennyi szakemberrel egy ilyen

összekötő

szerepet tudunk betölteni. Nyilván ez is egy ilyen

továbbgondolás.
Dr. Rákóczi Ildikó: Annál is inkább, mert a pedagógusok oktatnak, ami egy nagyon fontos feladat a
nevelés, aki pedig ott van, akár iskolai szociális munkás, védőnő, azért mégis kicsit a gyermek, tanuló
egészségével, személyiségével stb. foglalkozik. További megjegyzés? Ha nem, akkor szavaztatnék.
Kérem, aki a szakmai beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen,
megállapítom, hogy a bizottság hat igen szavazattal elfogadta a szakmai beszámolót. Köszönjük
szépen és további jó munkát és eredményes munkát kívánunk.

A Bizottság jelenlévő 6 tagja az előterjesztéssel 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 13/2018. (II. 19.) számú határozatát.
4.

a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának
elfogadására

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntjük Dombóvári Gábor urat, aki a negyedik napirendi pont tárgyalásához
érkezett. Ez a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi, szakmai, ezt
hangsúlyozom, elfogadásáról szól. Mi a szakmait tárgyaljuk. Szeretném megkérdezni, hogy van-e
szóbeli kiegészítése a kiküldött anyaghoz?
Dombóvári Gábor: Tisztelt Bizottság, nincs.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. A bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e
kérdésük? Én nem látom, hogy kérdés lenne. Vélemény, megjegyzés? Hát úgy tűnik, hogy a szakmai
beszámoló teljesen önmagáért beszél. Rendben, akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozattervezetben foglaltakkal egyetért, a szakmai beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság hat igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szakmai beszámolót.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja az előterjesztéssel 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 14/2018. (II. 19.) számú határozatát.
S.

Előterjesztés

a helyi önszerveződő közösségek 2018. évi támogatását célzó pályázati
felhívás meghirdetésére (Ifjúsági Alap)

Dr. Rákóczi Ildikó: A

Következő

napirendi pontunk a helyi

támogatását célzó pályázati felhívás
megkérdezni az

előterjesztőt,

meghirdetéséről,

önszerveződő

ifjúsági alapról van szó. Szeretném

hogy van-e szóbeli kiegészítés?

Dr. Krizsai Anita: Köszönöm elnök asszony! Tisztelt bizottság! Ez
Már amikor a

közgyűlés

közösségek 2018. évi

elfogadta az ifjúsági koncepciót, célul

elsőként

tűztük

kerülne meghirdetésre.

ki egy ifjúsági alapnak a

létrehozását és idén a költségvetésben erre a fedezet biztosítva lesz. Figyelembe kell venni a
vonatkozó jogszabályokat, hogy mit kell tartalmazni egy pályázati kiírásnak és ennek
készítettük

elő

a kollégákkal.

Elsőként

megfelelően

kerül meghirdetésre és esetlegesen várjuk a javaslatokat, vagy

észrevételeket erre vonatkozóan. A karácsonyi pályázattal, ami ehhez a bizottsághoz tartozik, ezzel
szemben ez egy kicsit más lesz, ugyanis itt egész évben pályázhatnak. Vagyis most nyújthatnak be
pályázatot, egész évre programok megvalósítására, tehát december 31-ig.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést. Szeretném megkérdezni, van-e kérdés a
bizottság tagjaitól? Nem látom, hogy kérdés lenne. Megjegyzés? Parancsolj!
Andó Károly: Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság, azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés,
hiszen a programokra mindig szükség van, pláne olyanra, ami a szociális szférát és az ifjúságot célozza
meg a városunkban, úgy hogy én úgy gondolom, hogy sokan fognak élni ezzel a
remélhetőleg

és köszönjük az

lehetőséggel

előkészítést.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. További kérdés? Bocsánat, megjegyzés, vélemény? Ha nincs, én
is azt gondolom, hogy nagyon jó és reméljük sokan fognak élni vele.
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alap, ahogy itt beleolvastam, hogy idézzek egy, nem én találtam ki ezt a szép gondolatot, egy nagyon
öreg professzor, aki azt mondta „tevékenységünk irányuljon az ifjúságra, hogy ismerjék meg az okos
jövő

alakításának szépségét", tehát minden olyan tevékenységet belevegyünk, ami és annyira,

eszembe jutott az a gondolat, hogy tényleg irányuljon az ifjúságra a tevékenységünk. Ez nagyon
fontos, mert akkor sok olyan dolgot meg lehet tenni és reméljük a civilek ezeket tényleg jól meg
fogják tudni ragadni és olyan programokat fognak ebben pályázni, ami tényleg hasznossá válik az
ifjúságnak. Amennyiben nincs több megjegyzés, vagy vélemény, akkor szavaztatnék. Kérem, aki a
határozat-tervezetben

foglaltakkal

egyetért,

kézfelemeléssel

jelezze.

Köszönöm

szépen,

megállapítom, hogy a bizottság hat igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozat-tervezetben
foglaltakat. Köszönöm a jelenlévőknek, a nyílt ülés ezennel véget ért.
A Bizottság jelenlévő 6 tagja az előterjesztéssel 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 15/2018. (II. 19.) számú határozatát.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

11/2018. (11. 19.) számú
határozata
a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Bizottság

az

előterjesztést

megtárgyalta és annak tartalma alapján a szociális rászorultságtól

függő

egyes

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) önkormányzati
rendelet módosításával egyetért.

Nyíregyháza, 2018. február 19.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:

1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

12/2018. (II. 19.) számú
határozata

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó
egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(Xll.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Bizottság

az

előterjesztést

megtárgyalta és annak tartalma alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI.

törvényből

adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló

54/2011.(Xll.16.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért.

Nyíregyháza, 2018. február 19.
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Dr.Rák~
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:

1. címzetes főjegyző
2.
3.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
13/2018. (II. 19.) számú
határozata

a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2017.
évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2018. február 19.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:

1.
2.
3.

címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
irattár
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

14/2018. (II. 19.) számú
határozata

a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a Kulturális Életért Közhasznú
Egyesület 2017. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2018. február 19.
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Dr. RákÓcZllraikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:

1.
2.
3.

címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

15/2018. (II. 19.) számú
határozata

a helyi önszerveződő közösségek 2018. évi támogatását célzó pályázati felhívás (Ifjúsági Alap)
meghirdetéséről

a Bizottság

az

előterjesztést

megtárgyalta és annak tartalma alapján a helyi

évi támogatását célzó pályázati felhívás (Ifjúsági Alap)

önszerveződő

meghirdetéséről

közösségek 2018.
a mellékletben

foglaltak szerint egyetért.

Nyíregyháza, 2018. február 19.
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A határozatot kapják:
1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. irattár
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Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita
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Jegyzői

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

NYÍREGYHÁZA

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUHJ TER 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Tisztelt

TELEFON; •36 •P 524-585; FAX: +36 42 524-586
E·MAIL: NYHSZOC@NVIREGYHAZA.HU

Közgyűlés 1

A hazai szociális segélyezés rendszerében 2014-től jelentős mértékű változások következtek be, ennek nyomán 2015.
március 01-től átalakított szociális támogatási struktúrán belül az állam és a települési önkormányzatok szociális
ellátásokkal kapcsolatos feladatai elváltak. Ezek közül legjelentősebb a jövedelempótló és a kiadáskompenzáló
támogatások szétválasztása. A jövedelempótló támogatások az állami rendszer részévé váltak, a kiadáskompenzáló
támogatások a települési önkormányzatok felelősségi körében maradtak.
A jogszabályi változás lehetővé tette, hogy a jogosultsági feltételekről az önkormányzatok szabadon dönthessenek. A
törvény bevezette az önkormányzatok részére a települési támogatást, mint új segélytípust, melyben az
önkormányzatok maguk határozhatták meg, hogy milyen ellátási köröket nevesítenek e támogatási formában. A
települési támogatáson felül a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban:
Szt.) 26. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat
kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más
pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátását
megtartotta, a helyi rendelet-alkotási kötelezettségének a jogszabályban meghatározott határidőn belül eleget tett. A
rendelet megalkotásakor utaltunk rá, hogy a mindennapi segélyezési gyakorlat során szerzett tapasztalatok, az
időközben felmerülő egyedi esetek szabályozása céljából szükségesnek tartjuk a későbbiekben a helyi rendelet
módosítását. 2017 évben történt módosításokat követően növekedett a jogosultak száma.
A segélyezettek száma Nyíregyházán 2016 és 2017-ben

Segély megnevezése
Települési támogatásként nyújtott
gyógyszertámogatás
Települési támogatásként nyújtott helyi
lakásfenntartási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás/települési
támogatásként nyújtott helyi adósságkezelési
szolgáltatás
Ápolási díj/települési támogatásként nyújtott
méltányossági ápolási díj
Települési támogatásként nyújtott rendkívüli
települési támogatás

A segélyben
2016 év

részesülők

száma (fő)
2017.év

519

850

1810

1905

80

143

363

386

2097

2417

Forrás: Polgármesteri Hivatal, saját adat, nem tartalmazza a gyermekvédelmi törvény hatálya alá tartozó ellátásokat, továbbá az
elutasító és megszüntető döntések számát, valamint a rendkívüli települési támogatásnál nem az esetszámot tartalmazza, hanem
a jogosultak számát.

Az elmúlt két év tapasztalatai, a szociális törvény módosításai, valamint az új közigazgatási törvény - az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény - 2018. január 1-vel történő hatályba lépése ismét szükségessé
tette a rendelet módosítását. A módosítás részben eljárási jellegű szabályok pontosítását jelenti. 2018. január l-től
változás történt a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátások tekintetében. Új támogatási formaként vezették be a
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tartós ápolást végzők időskori támogatását, melyet azok a nyugdíjasok, akik nyugdíjuk megállapítása előtt 20 éven át
1
saját háztartásukban ápolták, gondozták gyermeküket havonta 50 OOO Ft összegű támogatásra jogosultak.
Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a nyugdíjminimum) jelentősége, hogy annak különböző százalékos
mértékeiben határozzák meg az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások feltételeit és/vagy mértékét. 2018. január 1től ugyan nem változott az összege, továbbra is 28.500 Ft, azonban a százalékos mértékek igen. Emelkedett a normatív
közgyógyellátás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény jövedelemhatára. 2018 évben is emelkedett a minimál bér és bérminimum, valamint 3 %-kal a
nyugellátások mértéke is.
Mindezen változásokat figyelembe véve javasoljuk több támogatási forma esetében a jövedelemhatár megemelését,
valamint egyes ellátási típusoknál az adható támogatás mértékének emelését is.

A rendkívüli települési támogatás keretében adható kelengyetámogatás esetén az egy főre jutó havi jövedelem
összeghatárát az öregségi nyugdíjminimum 300 %-ában (85.500 Ft), az adható támogatás mértékét pedig 10.000 Ft
helyett 15. OOO Ft-ban javasoljuk meghatározni. A temetési költségekre igényelt rendkívüli települési támogatás esetén a
jövedelemhatárt az egyedül élők esetén a 300 %-ra kívánjuk emelni a korábbi 260 %-ról.
A lakásfenntartási támogatás esetén minden kategóriában az adható támogatás mértékét és két kategóriában a
jövedelemhatár emelését is javasoljuk. A módosítással a legrosszabb anyagi helyzetben lévők havonta 7200 Ft
2
támogatást, míg a jogosultak között a legkedvezőbb helyzetben lévők (76950 Ft/fő) havi 2900 Ft-ot kapnának. Az
adósságkezelési szolgáltatás esetén szintén javasoljuk a jövedelemhatárt emelni, többszemélyes háztartás esetén 230 %ra, az egyedül élő esetén 250 %-ra.

A rendszeres gyógyszertámogatásnál család esetén 230 %-ra, egyedül élő esetén 300 %-ra javasoljuk emelni a
jövedelemhatárt. 3
Az elmúlt két év statisztikai adatai alapján végzett számításaink alapján
fedezet biztosított.
Kérjük

a Tisztelt

a

segélyezésre a 2018 évi költségvetésben a

Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt tájékoztató tartalmát és

rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!
Nyíregyháza, 2018. február 6.

e

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető

1

Szt. 44/A. §
Szinte minden háztartás költ élelmiszerre és lakásfenntartással kapcsolatos kiadásokra. Mindkettő a háztartás fogyasztásának
egyharmadát tesz ki. Simonovits Bori-Szivós Péter: A háztartások fogyasztásának alakulása a válság idején és ma ln: Kolosi T.-Tóth 1.
Gy. szerk: Társadalmi Riport 2016. Budapest, TÁRKI
3
Tízből nyolc-kilenc háztartásban jelentkeznek rendszeresen orvosi és gyógyszerkiadások. Simonovits Bori-Szivós Péter: A
háztartások fogyasztásának alakulása a válság idején és ma ln: Kolosi T.-Tóth 1. Gy. szerk: Társadalmi Riport 2016. Budapest, TÁRKI
2
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1. számú melléklet a SZOC-002344-1/2018. számú

előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1.

A jogszabály megalkotásának szükségessége

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény Ill. Fejezete alapján a
szociális ellátások rendszere 2015. 03. 01-től átalakult. Az átalakulás érintette az önkormányzat rendeletalkotási
kötelezettségét. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.)
rendelkezései alapján felhatalmazást kapott az önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
Az Szt. 45. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és
természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési
támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli
települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása
az önkormányzat jogosultsága.
Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz(ott) korlátozást, a rendelet-alkotás
során, azonban az Szt. általános részében használt fogalmak (pl. jövedelem, vagyon, család, háztartás) alkalmazásától,
azok meghatározásától nem lehetett eltérni. Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely
feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe került.
Önkormányzatunk 2015 évben a rendeletalkotási kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tett.
A mindennapi segélyezési gyakorlat során szerzett tapasztalatok, az időközben felmerülő egyedi esetek szabályozása, a
jogszabályi környezet változása az elmúlt két évhez hasonlóan eben az évben is szükségessé teszi a rendelet
módosítását. A módosítás jelentős részben eljárási jellegű szabályok pontosítását jelenti, illetve a minimálbér és a
nyugdíjak összege emelkedésének eredményeként több támogatási típus esetén az egy főre jutó jövedelemhatárának a
megemelését, valamint a támogatás mértékének a növelését is célszerűnek tartjuk.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
Az egyes támogatási formák jogosultsági feltételeinek szabályozásánál figyelembe vettük a társadalmi és gazdasági
környezet jellemzőit, az egyes támogatás típusok megfelelő ellátást biztosítanak-e a rászorulóknak, azaz csökkentik-e,
kezelik-e a problémákat, jól célzottak-e, a valóban rászorulók részesülnek-e az ellátásban és milyen a költségvetési
hatásuk, a jogi szabályozás minden élethelyzetre kiterjed-e. A szabályozás Nyíregyháza város lakosságát érinti.
WWW.NYIREGYHl\2A.HU
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A minimálbér és a nyugdíjak növelésének elsődleges célja 2018 évben is az, hogy jobb életszínvonalat hozzon a
legalacsonyabb jövedelműeknek is. A lakásfenntartás problémái azonban nemcsak a társadalom legszegényebbjeit
érinthetik, hanem azokat is, akiknek a lakás mérete, a fűtési módja, a lakás hőszigetelése, komfortfokozata, stb. , miatt a
lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások megterhelhetik jövedelmüket.
Figyelembe véve, hogy a minimálbér és a nyugdíj emelésével az egy főre eső jövedelem felső értékhatárán elhelyezkedő
családok és személyek kerülnének ki a segélyezés rendszeréből, ezért javasolnánk ennek a támogatási formának az
emelését az egy főre jutó havi jövedelem értékhatárát tekintve. Továbbá javasoljuk a rendszeres gyógyszertámogatás
esetén is a jövedelemhatárt emelni. A 2015-ben újként bevezetett kelengye támogatás esetén mind a jövedelemhatár,
mind a támogatás mértékének emelését javasoljuk.
Ill. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosításáról az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal
belső szervezeti egységein keresztül gondoskodik. Az adatok egyeztetése és a feladat elvégzésének koordinálása a
Szociális és Köznevelési Osztály feladata.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A feladatok határidőben történő elvégzése a Szociális és Köznevelési Osztály jelenlegi létszámának fenntartásával
biztosítható.
V. Környezeti és egészségügyi következményei
Hatásai nem mérhetők.
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2. számú melléklet a SZOC-002344-1/2018. számú előterjesztéshez
RENDELET-TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

.... ./...... (.......... )
önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függ6 egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. {II. 20.) rendelete módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
(1) a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ör.) 2. § (1) bekezdés aa) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott
települési támogatás (a továbbiakban: méltányossági ápolási díj),"
(2)Az Ör. 2. § (1) bekezdés az alábbi aa) ponttal egészül ki:

„aa) halmozottan fogyatékos személyt ápoló részére nyújtott kiegészítő ápolási díj."

2.§
(1) Az Ör. 3. §{S) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rójuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, a
munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők nyilvántartásában
szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható időpontjáról.
(2) Az ör. 3. § (7) bekezdés a következő j) ponttal egészül ki:

nÜ hajléktalan életmódot folytató személyek részéről a Periféria Egyesület vagy az Oltalom Szeretetszolgálat igazolását
arra vonatkozóan, hogy a nyilvántartásukban szerepel, kapcsolatot az intézménnyel tartja. Az igazoláson szerepelnie
kell, hogy az adott szervezettől milyen szolgáltatást vesz igénybe."
WWW.NYIREGVHAZA.HU
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(3) Az Ör. 3. § (9) bekezdése az a következő g) ponttal egészül ki:
„g) bérelt lakós esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni azzal, hogy annak érvényességét a
tulajdonosnak igazolnia kell, mely igazolás a kérelem benyújtását megelőző 30 n(JJ!fltíl nem.l~tr~t r!SJ.'!..IJ.P.[:"

(4) Az Ör. 3. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A helyi adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési támogatásról szóló végleges
döntést tartalmazó határozat birtokában a hitelezővel szerződést köt a tartozása megfizetéséről."
(5) Az Ör. 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A megállapított támogatás összegét a megállapító határozat véglegessé válásától -havi részletekben folyósítandó
támogatás esetén, az adós önrészesedésének a szolgáltató általi igazolásától- számított 15 napon belül kell átutalni a
szolgáltatónak."
(6} Az Ör. 3. § (18b) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a méltányossági ápolási díj megállapítása iránti kérelem benyújtását követően, de a véglegessé vált döntés
meghozatalát megelőzően más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárást indít."

3.§
(l)Az ör. 5. § (1) bekezdés az alábbi cc) és d} ponttal egészül ki:
„cc) ha az ápolt személy nem minősül tartósan betegnek,
d} az ápolási díjra való jogosultsága a lakcíme szerint illetékes járási hivatal által azért került megszüntetésre, mert a
Jogosult az együttműködési kötelezettségét nem teljes/tette, a járási hivatal által előírt felülvizsgálati eljárásban nem
működött közre."

(2) Az Ör. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az (la) és a 6. § (6) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a havi méltányossági ápolási díjra való
jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával kell
megszüntetni."
(3) Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ápoló köteles a méltányossági ápolási díjat megállapító határozatával a határozat véglegessé válásától számított
30 napon belül a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központot (továbbiakban: Központ) felkeresni és a Központ által
meghatározott időpontokban első alkalommal 16 óra felkészítő (ápolási, gondozási ismeretek) foglalkozáson részt venni,
ezt követő minden évben 8 óra időtartamban tanácsadáson részt venni."
(4) Az Ör. 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
WWW .NVIRECi VHAZA.HU
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„a) a támogatást megállapító határozatával -beleértve a jogosultság felülvizsgálatát - a határozat-véglegessé válásától
számított 30 napon belül a Központot nem keresi fel,"
(5) Az Ör. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzat a méltányossági ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását az ellátásra való
jogosultságot megállapító/továbbfolyósítást elrendelő határozat véglegessé válásától számított egy éven belű/ legalább
egy alkalommal, az ápolt ápolási-gondozási szükségleteinek felülvizsgálatát a jogosultság feltételeinek fennállásával
együtt két éven belül legalább egy alkalommal felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a
feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja. Az évenkénti
felülvizsgálat során a jövedelem-igazolásokon kívül a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazolását is csatolni kell
arról, hogy az ápoló a szakmai felkészítő foglalkozáson, tanácsadáson részt vett, együttműködési kötelezettségét
teljesítette."

4.§
Az Ör. az alábbi '!/A. alcímmel egészül ki:
„~A. Kiegészítő

ápolási díj

7/A. §
(1) Az önkormányzat kiegészítő ápolási díjat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak a legalább 1 éve
életvitelszerOen Nyíregyházán élő nagykorú hozzátartozónak, aki az illetékes járási hivataltól az Szt. 41. §, 43. §, 43/A. §a alapján ápolási díjra jogosult és halmozottan fogyatékos személyt ápol.
(2) A kiegészítő ápolási díj havi összege az Szt. 44. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott alapösszegen felül az
éves központi költségvetésben meghatározott olapösszegnek halmozottan fogyatékos személyt ápoló esetén kiegészítő
támogatás jogcímen 70%-a.
(3) Halmozottan fogyatékos az o személy, akinek az Szt. 41. § {3) bekezdés a) pontjában meghatározott súlyos
fogyatékosságok l(özül legalább két fogyatékossága van.
(4) A kiegészítő ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását az ellátásra való jogosultságot
megállapltó/tovóbbfolyósítóst elrendelő határozat véglegessé válását követő kétéven belül legalább egy alkalommal kell
felülvizsgálni.
(5) A kiegészítő ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró
körülmény következik be."
(6) Az ápolt személy halála esetén a kiegészítő ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó
napjával kell megszüntetni."

5.§
(1)Az ör. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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„(6) A hozzájárulás folyósításának feltétele, hogy az együttműködésre kijelölt szerv havonta igazolja, hogy a jogosult a
bérleményben lakik és a megállapodásban foglaltakat teljesíti, melyről jogosultanként havonta - első alkalommal o
határozat véglegessé válását követő 8 napon belül, ezt követően minden hónap 30. napjáig - tájékoztatja a Szociális és
Köznevelési Osztályt. A Jogosult egyéb szerződésszegésérő/ a tudomására jutástól számított 8 napon belül értesíti o
Szociális és Köznevelési Osztályt. n

6.§
(l)Az Ör. 15. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kelengyetámogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki legalább 3 éve Nyíregyházán él gyermeke
születésekor, amennyiben nevezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, 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."
(2) Az Ör. 15. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

H(3) Az önkormányzat temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást állapít meg annak,
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 30096-át."

7. §
(1) Az Ör.17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő esetén 270 %-ót és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona."
(2)Az Ör. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép az alábbi (la) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 25%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

főre

jutó havi

b) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdljminimum 18%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
c) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 14%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át,

www.NYIREGYHAZA.HU
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d) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 10%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át."

„(1a) A támogatás mértékét 100.-/oríntra felfelé kerekítve kell megállapítani."

8. §
(l)Az Ör. 21. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,,-}J') akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, de
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át, egyedül élő esetén 250%-át és vagyona
sem neki, sem a vele egy háztartásban élőknek nincs, valamint"
(2) Az ör. 22. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott helyi adósságkezelési tanácsadás feladatait a Nyíregyhózi Családés Gyermekjóléti Központ útján látja el."
(3)A 22. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján
folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, melyről jogosultanként
havonta - első alkalommal a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül, ezt követően minden hónap 30. napjáig
- tájékoztatja a Szociális és Köznevelési Osztályt. A Jogosult egyéb szerződésszegéséről a tudomására jutástól számított
8 napon belül értesíti a Szociális és Köznevelési Osztályt."
(4) A 22. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) az adósságkezelési támogatásról szóló végleges döntést tartalmazó határozat birtokában, a hitelezővel a tartozása
megfizetéséről szerződést kötni, a szerződés megkötésének bármely okból való meghiúsulásáról, az ok bekövetkezésétől
számított 15 napon belül pedig a Tanácsadót és az önkormányzatot tájékoztatni,"

(5) A 22. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"e) a jogosult havonta köteles a kezelt hátralék önrészét és a tárgyhavi befizetéseket igazoló dokumentumokat az
önkormányzathoz benyújtani."

9.§
(l)Az Ör. 9. pontja helyébe a következő cím kerül:

n9· Rendszeres gyógyszertámogatásN
(2) Az Ör. 23. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

WWW.NYIREGYHAZA.HU
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„a) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át, egyedül élő esetén annak, 300%-át nem haladja meg feltéve, hogy
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át
m~ghaladja és betegsége legalább 3 hónapja fennáll."
(3) Az Ör. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)A gyógyszertámogatás egy hónapra jutó összege
a) 3000 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20 %-át,
aa) 2500 Ft, ha a jogosult családjában egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 230%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20 %-át,
ab) 2000 Ft, ha a jogosult havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%ót és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át,
b) 4000 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 30 %-át,
ba) 3500 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 230%-át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 30 %-át,
bb) 3000 Ft, ha a jogosult havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%át és a gyógyszerköltség nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át,
c) 5000 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-ót és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
30 %-át,
ca) 4500 Ft ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 230%-át és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
30%-át,
eb) 4000 Ft, ha a jogosult havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%ót és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át."
(4)Az ör. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszertámogatásra való jogosultságot az önkormányzat végleges döntést tartalmazó határozata alapozza meg."

www.NYIREGYHAZA.HU

11

Ny

REGYHÁ ZA

•

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

(S) Az Ör. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A határozat véglegessé válásával egyidejűleg, majd ezt követően negyedévente egy alkalommal hivatalból az
önkormányzat hatósági bizonyítványt állít ki a jogosultságról, valamint a gyógyszertámogatás mértékéről."

10.§
(l) Az Ör. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendelet
a) 3. § (18) bekezdésében biztosított hatáskörének
b) 4-7. §-aiban szabályozott méltányossági ápolási díj,
ba) 7/A. §-aiban szabályozott kiegészítő ápolási díj

e) 14-16. §-aiban szabályozott rendkfvüli települési támogatás,
d) 17-20. §-aiban szabályozott helyi lakásfenntartási támogatás,
e) 21-22. §-aiban szabályozott helyi adósságkezelési szolgáltatás,

f) 23-24. §-aiban szabályozott rendszeres gyógyszertámogatás,
g) 25. §-ában szabályozott tanszer támogatás megállapítására biztosított hatáskörének gyakorlását Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Polgármesterére ruházza át."

11.§
(l) Hatályát veszti az Ör.
a) 2. § (1) bekezdés e) pontja,
b) 19. § (4a) bekezdése,
e) 21. § (4a) bekezdése,
d) 22. § (lla) bekezdése,
e) 25/A. §-a,
f) 26. § (1) bekezdés h) pontja.

12.§
Az Ör. 1-7. melléklete helyébe jelen rendelet 1-7. melléklete lép.

13.§
Ez a rendelet 2018. március l-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a hatályba lépést
követően indult ügyekben kell alkalmazni
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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1. melléklet a ..................... önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
MÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSI DÍJ vagy
KIEGÉszfTÖ ÁPOLÁSI DÍJ
megállapítására

1. Az. ápolást végző személyre vonatkozó adatok
1. Személyes adatok:

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

.....••.....••••.•......••••...•••

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

Anyja neve:............ „ .........................................................................................................„ ............................. .
Születési hely, idő (év, hó, nap):...................................................„
lakóhelye: ..................................„

.•••••..... „

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

.......••......• „ .........••................ · .....••. „ ..... ·········•••· ·······•··· ....•••.•.......•.••....• „ .... .

Tartózkodási helye: ....... „ •••.....•.•......•.•.. „

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

..

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................
Adóazonosító jele: .................................. „.„ .... „ ......................... „ .................. .
Állampolgársága: .... „ ...... „ ......••..................•„ •........................••...... „ •.........•.....
A kérelmező idegenrendészeti státusza:
(nem magyar állampolgárság esetén)
o szabad mozgás és tartózkodás jogával
o EU kék kártyával

rendelkező,

rendelkező,

vagy

vagy

o bevándorolt /letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.
Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat: „ ........................ „ ................ „. „ ......•..•...•..• „„ .. .
Kérelmező telefonszáma:

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

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

a) A méltányossági ápolási dij megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:
* 18. életévét betöltött tartósan beteg
* halmozottan fogyatékos személy
b) A halmozottan fogyatékos személyt ápoló részére nyújtott kiegészftő támogatás megállapítását azért kérem, mert az ápolt
személy:

•

*súlyosan fogyatékos
WWW.tffiREGYllAZA.HU
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*fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos és a Járási Hivatal emelt összegű ápolási dijat állapított meg
nem vagy csak részben képes vagy
*súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékra jogosult, s aJárási Hivatal
kiemelt ápolási dijat állapított meg
(*kívánt részt aláhúzandó !)

•
•
•

*jelentős egészségkárosodással rendelkező önellátásra

Fogyatékosságának jellege:
- Látássérült
- Hallássérült
• Mozgássérült
- Értelmi sérült
(A megfelelő rész aláhúzandó)
e) Kijelentem, hogy
keresőtevékenységet

o nem folytatok
o napi 4 órában folytatok
• nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok

o otthonomban folytatok

- rendszeres pénzellátásban
o részesülök és annak havi összege: ............................ „...

o nem részesülök

-az ápolási tevékenységet:
o
o

a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen
az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem.
-életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzand6}
d) Az ápolt személy:
o közoktatási intézmény tanulója,
o felsőoktatási intézmény hallgatója.

o nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTI ÉLŐ-OTI BEJELENTETI LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL
RENDELKEZŐ· KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK, AZAZ A CSAL.AD TAGJAINAK ADATAI:
B

A

e

D

E

F

G

Társadalombiztosítási

Családi
kapcsolat
megnevezése

Közeli
hozzátartozó
születési
ideje

Megjegyzés•

Születési

1.

Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)

helye,
Anyja neve

ideje (év,
hónap,
nap)

azonosító jele

2.
3.

4.
1
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1

6.

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

kérelmező

lakásának

használati

'

jogcíme:

2

A lakás nagysága: ...... „. m , fenntartási költsége:

„ ..... „„.

tulajdonjog,

bérlet,

albérlet,

haszonélvezet,

egyéb:

,-Ft/hó.

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

Kérelmező

A jövedelem típusa

jövedelme

Házastárs/élettárs
jövedelme

A családban élő további
közeli hozzátartozó(k)
jövedelme

1.) Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem ebből
közfoglalkozatásból
származó
2.) Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem
3.) Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
4.) Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
ellátás
5.) Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátás
6.) Egyéb jövedelem
WWW.Nl'IRtGl'HAZA.Hll
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j 7.) Összes jövedelem
Egy hónapra jutó nettó jövedelem: .......................................... „ .. „.... „.... „.... „Ft
Egy főre jutó nettó havi jövedelem: ... „„„ .. „.. „ „„ ..... „. „„„ „ „.„„ .. „ .. „ .. „. „„.„ Ft
A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA

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

Az. ápolt személyre vonatkozó adatok
1.

Személyes adatok:

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

cselekvőképtelen

vagy

cselekvőképességében

neve: ...... „.„ .. „ .... „„.„.„ .. „ .. „.„.„ ............... „................... „„ ..... „

teljesen korlátozott, a törvényes

..............

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

képviselő

.... .

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

o
o

Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat a méltányossági ápolási díjat kérelmező
hozzátartozóm végezze.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel összefüggésben az ápolási
igény megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezzék.

Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat az
méltányossági ápolási díj megállapításával és folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervek, illetve a határozatban megjelölendő gazdálkodó szervezet tudomására hozzák.
\"1\N\'V~N
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Dátum: 20 .. „ ....... „ ............................ .

az ápolást végző személy aláírása

az ápolt személy vagy törvényes
képviselőjének aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

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

1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását kéri, ahhoz
szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.2.1. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van;
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége.
1.4. közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti
gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e
jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc}korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt {a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd} a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő
házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az
Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti
adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a
fizetett tartásdíj.
11
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1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési támogatást, a
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi
munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli
keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a
szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az
életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor„
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
1.5.7.3. Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj,
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi
járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes
özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy
legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti
táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok
egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai,
WWW.NVIREGYHAZA.HU
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a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak
járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az
ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati
járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként
folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási
díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj,
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.S. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az
ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított
keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást
elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó
jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem,
életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az
előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.1.7 A jövedelemről • a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a
fogyatékossági támogatás kivételével • a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy annak másolatát.
3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem
beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a
folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy
banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott hivatalos
igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás
összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, a
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munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők
nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható
időpontjáról.

-vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi bontásban könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével); továbbá a lezárt
gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt
táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást;
- őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12
hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője által kiadott - tételes igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői
tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került,
továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolás;
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji
összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető
határozat fénymásolata}
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő
gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a
házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát;
vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas
vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló
dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem
részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendel6 és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú
rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi
pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
- továbbá csatolni szükséges a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt tartósan beteg, állandó és
tartós gondozásra szorul. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a gondozás várható időtartamát,
- a kérelmező adó- és tajkártyájának, lakcímkártyájának fénymásolatát
- magánnyugdíjpénztári tagságról szóló nyilatkozatot, valamint szerződés fénymásolatát
- utolsó rendszeres pénzellátása megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát
- amennyiben a kiegészítő ápolási díj megállapítását kérelmezi, akkor kizárólag a járási hivatal végleges döntést
tartalmazó határozatát a fogyatékosságra tekintettel megállapított ápolási díjról szükséges csatolnia, valamint a
háziorvos által kiállitott Igazolást arról, hogy az ápolt halmozottan fogyatékos. Ezt a háziorvosnak az igazoláson
fel kell tüntetnie.
A méltányossági ápolási díjra való jogosultság feltételeiről a www.nyiregyhaza.hu weboldalon tájékozódhat.
Nyíregyháza, 2018. március 01.

Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető
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IGAZOLÁS

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

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

p.h

ügyintéző
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KÉRELEM
HELYI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
megállapítására
1. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ......... „ ........... „ ..... „

................•...

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

Születési neve: „ .... „„ ... „ ........ „.„ .. „ .... „ .. „.„ .. „.„ ...................... „ .„ .. „

••••••

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

Anyja neve: „ ...... „ ...... „„ ....... „ ............. „ .. „ ............ „ „ ....... „.„„. „„ ..... „ .. „„ „ ... „.„ „ .... „ .. „ .. „ „ .. „ ...... „ ..... „.„
Születés helye, ideje: „ ...... „„ ..... „„ .. „.„„ ..... „ ....... „ .......... „ ........ „ ....... „.„„ ...... „ .... „ ... „ ...... „ ........... „ ........ „
Lakóhely: ...... „„ ...... irányítószám.„„ ......... „„ ... „.„ .•. „ ....... „.. „.„„ .. „.„ ..... „„ .... „.„ ... „ ......... „ ......... „település
.. „ ... „ ... „.„ .... „ ...... „.„„ ... „.„.„.„.„ ........ „„„„„ ... „.„„utca / ut
' /ter
' .. „ .. „„„ .. h
azszam„„„
''
.. „.
epu
'"1/1'
et epcso"h'az
emelet, ajtó
Tartózkodási hely:„„ .. „.„.irányitószám.„ .. „„„.„.„ .. „„ .... „.„ .... „„ ............ „ ......•.... „ ..... „.„ ... „ .. „.tetepülés
........ „„ ........ „ ......... „ .. „ .. „... „ .. „„ ...... „ ............... „ .•• „ ... utca/út/tér ........ „ .... „ ...... házszám„„.„ ................... épület/lépcsőház
... „„.„„. emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .... „ .... „„ ... -.„ ... „..... „.-„.„ .. „ ...... „
Állampolgársága: ............. „ ....... „ ... „ .... „„„.„ ..... „
Telefonszám: ......... „ ................ „ ..... „ ... „ ....... .
E-mail dm (nem kötelező megadni): „„.„„„„.„„.„ ... „„.„.„.„ .... „„ .. „„.
2. A

kérelmező

idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

D szabad mozgás és tartózkodás jogával
0 EU kék kártyával

rendelkező,

rendelkező,

vagy

vagy

D bevándorolt /letelepedett, vagy
0 menekült/oltalmazott/hontalan.
3. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élők száma: „„ .. „.„. fő
4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Születési helye,
Társadalombiztosítási
Anyja neve
Név
ideje
azonosító jel
(év, hónap, nap)
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6. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett
tagjai között van olyan személy:
- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma „ ...... „ „ fő
- aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma ...... „ .. fő
- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma ..... „ ... fő

II. Jövedelmi adatok-(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

B.

A.
A jövedelem típusa

1.

2.

3.
4.

s.
6.
7.

e.

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

Ill. Lakásviszonyok
2
'
'
1'enntett
.
1ak'as nagysaga:
'
„„„.„„.„ m
At amogatassa
A lakásban tartózkodás jogcíme: ... „ .. „ . „ „ •. „ ... „ ... „ „ ...•• „ „ „ . „ . „ „ . „ „ ... „ „ „ „ . „ „ ... „ . „ „ .... „

...• „ „ . „ . „

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

(*Az Ön(ök)re vonatkozó résznél X-szel jelölje a négyzetet !)
* ........ „ ....... „ ......... közüzemi szolgáltatóhoz vagy
*fűtési

támogatásként egyösszegben kérem megállapítani

*Tekintettel arra, hogy albérletben lakom, ezért saját kezeimhez kérem megállapítani a
támogatás összegét.
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben
felhasználásához.

Dátum:

szereplő

adatoknak a szociális igazgatási eljárás során

történő

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

kérelmező

aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

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

„

- - - - - - - - - - - - - -
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető), erre a célra
szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére
vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk
ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által
megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében
adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz
igénybe.
Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ
kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását kéri, ahhoz
szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége.
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége.
1.4. közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti
gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e
jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő
házastársa vagy élettársa, valamint a db} vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az
Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti
adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a
fizetett tartásdíj.

N y

R E G Y H Á Z A

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉS! OSZTÁLY
4401 NYÍREC.YHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 5~4-585; FAX:+ 36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési támogatást, a
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi
munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli
keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a
szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az
életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor„
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5. 7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
1.5.7.3. vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog,
továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra
WWW.N\'IREGYHAZl\.11ll
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2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként
folytatott· személyes közreműködést igénylő· tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási
díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj,
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az
ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított
keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást
elc5segítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó
jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem,
életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az
előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.1.7 A jövedelemröl - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a
fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy annak másolatát.

3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem
beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a
folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy
banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkez6, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott hivatalos
igazolást a kérelem beadását megelőz{) hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás
összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
·azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, a
munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők
nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható
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időpontjáról.

-vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi bontásban könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével továbbá a lezárt
gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt
táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást;
-őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12
hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője által kiadott - tételes igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői
tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került,
továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolás;
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji
összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető
határozat fénymásolata)
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő
gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a
házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát;
vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas
vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló
dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem
részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú
rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi
pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
- csatolni szükséges továbbá a vagyonnyilatkozatot,
- igazolást a lakásban tartózkodásának jogcíméről (pl.: bérleti szerződés),
- bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni, azzal, hogy annak érvényességét a
támogatás benyújtásának időpontjával megegyezően a főbérlőnek igazolnia kell, valamint
- a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az általa igénybe vett szolgáltatásról a szolgáltató általi
azonosításához szükséges adatot a jogosult által az előző hónapban fizetendő közüzemi elszámoló lapok és
számlarészletezők fénymásolatával, ennek hiányában a közüzemi szolgáltató által kiadott hivatalos igazolással kell
igazolni.
- gépjármű esetén forgalmi engedély fénymásolatát, amennyiben lízingelt az erről szóló szerződés fénymásolatát
A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság részletes szabályairól a www.nyiregyhaza.hu weboldalon
tájékozódhat.
Nyíregyháza, 2018. március 01.

Dr. Krizsai Anita s.k. osztályvezető

www.NYmtCVHAlP•• ttu
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

HO! NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 4~ 524-585; FAX: •36 42 524-586

E-MAIL: NYHSZOC@N\'IREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERI HIVATALA

IGAZOLÁS

Alulírott

a

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Városi

Szociális

és

Köznevelési

Osztály

képviseletében

igazolom,

hogy .... „ ..................................... „ ....... Nyíregyháza,............. „ •..................... „ ..........•..........•......... „.„ ... szám alatti lakos helyi lakásfenntartási
támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmét és előírt mellékleteit átvettem, egyben tájékoztatom, hogy a kérelem
elbírálására irányuló eljárást megindítottam.

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

ügyintéző

p.h
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍRECYHÁZA, KOSSUTH TÉ.R t. PF.: S3.
TELEFON: +36 42 524-585: FAX: +36 42 5~4'586
E-MAll: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.H!J

KÉRELEM
LAKBÉR HOZZÁJÁRULÁSI TÁMOGATÁS

megállapítására
A KÉRELMEZŐ ADATAI:

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

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

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

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

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

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

TAJ SZÁMA: „ ...... „

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

.... „.„„.„ .... „... „.....

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

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

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

(nem kötelező megadni)

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

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

LAKÁS

HASZNÁLATÁNAK

JOGCÍME:

bérlet,

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

albérlet,

haszonélvezeti

jog,

szívességi

használat,

egyéb:

LAKÁSBAN ÉLŐK SZÁMA: .„.„.„„.„.

Kérem jelölje, hogy az alábbiak közül mely díjakat fizeti:

Bérleti díj

Albérleti díj

lakáshasználati díj

Villamos energia díj

Társasházi közös költség

Távhődíj

Gázenergia díj

Szemétszállítási díj

Vízdíj
Kedvező

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

.... „„ .. „... „.„ .. „.„„.„ .. „.„.„ .. „.„„ ... számlaszámra kérem

WWW.NYIREGYHAZf,.Hu
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍRE:GYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

POLGÁRMESTERI HIVATALA

Tt.LEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 41 524·)86
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

A kérelmezővel egy lakásba költözők, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek (a
háztartásban együtt élők) adatai:

Név, leánykori név

Születési

idő

Anyja neve

Családi állapota

Foglalkozás

W\\"W.NYIREG '"t<AZl\.MU
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.; 83.

TELEFON: .;36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586

POLGÁRMESTERI HIVATALA

E·MAIL: NYHSZOC@lNYIREGYHAlA.HU

JÖVEDELEMRŐL NYILATKOZAT

JÖVEDELMEK
TIPUSAI:
MUNKAVISZONYBÓL,
MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ
EGYÉB JOGVISZONYBÓL
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM,
TÁPPÉNZ
TÁRSAS ÉS EGYÉNI
VÁLLALKOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
INGATLAN-, INGÓ
VAGYONTÁRGYAK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL, VAGYONI
ÉRTÉKŰ JOG ÁTRUHÁZÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
NYUGELLÁTÁS, BALESETI
NYUGELLÁTÁS,
EGYÉB
NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK
GYEMREK ELLÁTÁSÁHOZ ÉS
GONDOZÁSÁHOZ KAPCSOLATOS
TÁMOGATÁSOK:
GYED, GYES, GYET, CS.P., GYT.
DIJ, ÁRVAELLÁTÁS
ÖNKORMÁNYZAT ÉS
MUNKAÜGYI SZERVEK

KÉRELMEZŐ

HÁZASTÁRS;
ÉLITTÁRS

GYERMEK

EGYÉB
HASZNÁLÓ

EGYÉB
HASZNÁLÓ

Í'l~~:g~\~~~~nLLÁTÁS:
rendszeres szoc. segély,

á~olási díj1
áláskeresesitámogatás
FÖLD
BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
EGYÉB: kapott tartásdíj,
ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kisösszegű
kifizetés, stb.

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

--··-----·---·---

(/
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEFON: +36 42 524-58); FAX: ~36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERI HIVATALA

A kérelmező által fontosnak tartott körülmények:

Nyilatkozatok a lakbérhozzájárulási támogatás megállapításához:
Alulírott„ ... „.„ ..........•. „ .. „ .. „„.„ .... „.„ ........... „ .. -„ .. „ ....... „.

büntetőjogi

felelősségem

tudatában

kijelentem,

hogy

a

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

Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat a
lakbérhozzájárulási támogatás megállapításával és folyósításával

összefüggően

más - az ügyben hatáskörrel

rendelkező

- államigazgatási szervek, illetve természetbeni segélyezés esetén a határozatban megjelölendő magánszemély, vagy
gazdálkodó szervezet tudomására hozzák.
Nyíregyháza, 20.„.„ .. „.„.„ .. „ ........... hó ..... „.„.„ ..... napján

a kérelmező aláírása

WWW.NY!RtGl'HAZA.Hl!
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

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

KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

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

Személyi adatok:
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ................. „ ...... „ ..................... „.„ .... „„„.„„ .... „ ............... „ ... „„„ .. „.„.„.„ .... „ .... „ ... „ .. „ ....... „... „„ ..... „ ... „
Születési neve: „ .. „.„„ .. „ .... „„ ...... „.„. „„ ............... „ ...... „ ...... „ ................ „ ............ „ ... „ ............ „ ... „ ...... „ .... „ .. „.
Anyja neve: „ ......... „„„ „„.„ .„ ..... „ .............. „ ....... „„ .. „.„ ... „ .. „.„„ ..... „ ... „„„ ........... „„ ........... „„ ... „ ...... „ ... „„ ... .
Születés helye, ideje: .„„ ..... „ .... „ .. „ ..... „„.„ ..... „ ........ „ ...... „ .... „„ ...... „ ... „ .... „ ..... „ ... „„ ... „ .. „ ..... „.„ .. „ ............ „
Lakóhely:

irányítószám

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

település
épület/lépcsőház

„„„emelet .„ .. „ajtó

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

kérelmező

családi állapota

rn egyedülálló
rn házastársával/ élettársával él együtt
3. A HÁZASTÁRS/~LITTÁRS ADATAI

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

..••.

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

Születés helye, ideje: .„ ......... „ ........... „„ ......... „ ........ „„ ... „ ..... „ ... „ ....... „ .. „.„ .. „ ... „ .... „„„„.„ .... „.„ „„.„ .„.
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON;+ 36 42 524-<;85: FAX: • 36 42 524-586

MEGYEI JOGÚ VÁROS

f-MAll: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.Hll

POLGÁRMESTERI HIVATALA

irányítószám

Lakóhely:
.... „ ............... „ ...••.... „ ...... „ ..

település

utca/út/tér .. „„.„ .. „. házszám

„„„ ...... épület/lépcsőház

„ „ ..

Tartózkodási hely: ................ „ irányítószám „ ................. „ .......... „ . „ •. „ ........... „ település
.„.„„ .. „ ..

házszám

„ „ „ „ ..

épület/lépcsőház

.. „

.. „ ..

emelet

„ .••.• „.„ ..

emelet ....... ajtó

„.„.„.„„ ... „ ..... „ „ „ . „ ...

utca/út/tér

ajtó

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

... „.„.„ .••••. „

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

A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA:

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTI ÉLŐ - OTT BEJELENTETI LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL
RENDELKEZŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK (LÁSD A KÖVETKEZŐ OLDALT), AZAZ: A CSALÁD TAGJAINAK ADATAI:

- N1v~iEArl.ivlccíR1
NÉV

-SZULET~SI

IDéC-- ----------

ROKONSÁG

ANYJA NEVE

CSALÁDI ÁLLAPOTA

TAJ-SZÁM

MEGJELÖLÉSE

----------------------.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR t. PF'.: 83.

TELEFON: • 36 42 524-sB5; FAX: • 36 42 524-5S6
E·MAJL: NYHSZOC@N\'lREGYHAZA.HV

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

A JÖVEDELMEK
JOGCÍME:

1

KÉRELMEZŐ

HÁZASTÁRS/
ÉLETTÁRS

20 ÉVESNÉL
FIATALABB
ÖNNÁLLÓ
KERESETTEL
NEM RENDELKEZŐ
GYERMEK

23 ÉVESNÉL
: FIATALABB, ÖNÁLLÓ
KERESETTEL
NEM RENDELKEZŐ,
A NAPPALI
OKTATÁS
MUNKARENDJE
SZERINTTANULMÁNYOKAT
j FOLYTATÓ GYERMEK
--·--

MUNKAVISZONYBÓL,
1 MUNKAVÉGZÉSRE
. IRÁNYULÓ EGYÉB
JOGVISZONYBÓL
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM,
TÁPPÉNZ
TÁRSAS
ES~YTNI~
VÁLLALKOZÁSBÓL
1
SZÁRMAZÓ JOVEDELEM
. INGATLAN-,WGÓ - - - - - ·

25 ÉVESNÉL
FIATALABB,
ÖNÁLLÓ
KERESETTEL
NEM
RENDELKEZŐ,

FELSŐOKTATÁSI
TANUL·
MÁNYOKAT
FOLYTATÓ
GYERMEK
·-

i

KORHATÁRRA
TEKINTET NÉLKÜL
A TARTÓSAN
BETEG, ILLETVE
FOGYATÉKOS
GYERMEK

i
1

·---~------·--

-··-·

.

1

I VAGYONTÁRGYAK
ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL,
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG
ÁTR UHÁZÁSÁB Ól
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM

NYUGELLÁTÁS,

- ----~------

BALESETI NYUGELLÁTÁS,
EGYÉB NYUGDÍJ, . RENDSZ ..
SZOC. JÁR .
. GYERM_E_K_E-LLA-,TÁSÁ-VAL___

~-

-----

-----

ÉS
GONDOZÁSÁ-VAL
KAPCS. TÁMOGATÁSOK:'
1 GYET;
GYED, GYES, CSP.
GYT. DIJ
. ÓNKORMÁNYZATI ÉS __ _
MUNKAÜGYI SZERV
ÁLTAL FOLYÓSÍTOTI
. RENDSZERES PÉNZ-

__j__ - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·--···---·---~··-·---._.„
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MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
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támogatás, rendszeres

;...;·~c..,,~.:...;to'""iá"-'lis:...:s:.;;.e,._gé'--'lv,_,_;"-st_b._ _- + - - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - 1 - - - - - - - · ··--- __ _
BÉRBEADÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM

f----:--------r------+--------i---------r---------·--·----1------+-------\

EGYÉB:(pl. ösztöndíj,
értékpapírból származó

jövedelem, kisösszega

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

NYILATKOZATOK
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ

Alulírott: ..... „.„„.„ .... „ ........ „ ...... „ ...... „.„„.„ .. „ ... „ .. „ ...... büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a
kérelmemben meghatározott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatokat
teszem.
Kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó)
- hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat az
rendkívüli települési támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel
rendelkező - államigazgatási szervek, illetve természetbeni segélyezés esetén a megállapító határozatban megjelölt
kereskedelmi szervezet tudomására hozzák.
Nyíregyháza, 20.„ .. év .„ .. „

.•••••

„.„ .. „.„.„hó .„„„„„.„ napján

a kérelmező aláírása
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A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY HATÁROZATI JAVASLATA:

1

Ft

Megállapított havi összes jövedelem:

...•..........•.•.. „ .....•

Megállapított egy főre jutó havi jövedelem:

„„ ... „ .... „„ .. „ .... „ Ft

Az egy főre jutó jövedelem alapján a kérelem elutasítását javaslom.
A rendkívüli települési támogatás javasolt összege:

..... „ .. „

.••••.. „

.. „ .....

Ft

A rendkívüli települési támogatás formája:
PÉNZBELI
/ TERMÉSZETBENI
A tárgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatás száma:
.... „ ...... „ ... „ ....... „ .. .
.... „„ ... „„„„.„„ ... „„
A tárgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatások együttes összege:
A tárgyévben nyújtott rendkívüli települési támogatások száma/együttes összege alapján
a kérelem elutasítását javaslom.
A megállapított rendszeres települési támogatás időtartama és összege:
201..„.„ ... napjától 201.. ... „.„„ napjáig havi .. „„„ ... „.„.„„ ... Ft. összegben.
Nyíregyháza, 20„ ..... „„„„ hó ... „.napján.

Ügyintéző.„ .......... „........... „
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Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem nyomtatványát a valóságnak megfelelő adatok
alapján szíveskedjen kitölteni, mert a valótlan adatok közlése büntetőjogi felelősséget von maga után.
Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul
csatolja hozzá kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni !
Tájékoztatjuk, ha kéri, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell
foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül.
Ügye elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.2. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
1.3. közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek,
örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya
keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos
vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa
vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
1.4. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.}
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv.
27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes
bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.4.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
1.4.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj.
1.4.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
1.4.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek
minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak,
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a
bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő

összeggel.
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1.4.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési támogatást, a
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági
támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek
pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet
által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könywel történő
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi
ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz
nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet)
tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog
ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját,
vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog
vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy
a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor„
1.4.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.4. 7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.4.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.4.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi
szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses szolgálati
jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstennelöl, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem:
itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a
gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj,
csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj,
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi
pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.S. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási
díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló
juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő

megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem,
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ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és
más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, ílletve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került
feltüntetésre.

2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a fogyatékossági
támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti

ellátás, a szolgálati járandóság, a

táncművészeti

életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott

személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt

munkaképességű
összegű

öregségi,

munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán
árvaellátásra jogosult fogyatékkal

élő,

illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról

gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított
pénzbeli ellátás, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak
pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást
időskorúak

segítő

ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az

járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az

ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék,
valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

A kérelemhez szíveskedjék csatolni:
•

•

•
•
•

•
•

•

nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a
folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvények vagy
folyószámla-kivonat fénymásolatát;
árvaellátás folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen/folyószámla-kivonaton kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
által küldött összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az
elutasító/megszüntető határozat fénymásolatát);
munkaviszonnyal rendelkező esetében: a munkáltató által kiadott hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző 1
havi nettó jövedelméről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve;
Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás
összegéről az előző 1 hónap szelvényének másolatát;
azon kérelmezők, akik a 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, az
állami foglalkoztatási szerv által kiadott hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők
nyilvántartásában szerepel-e, vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható
időpontjáról, s a mellékelten csatolt nyilatkozatot kitöltve;
nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről szóló nyilatkozatot;
tartós jövedelem-csökkenés esetén: a rendszeres pénzellátás, jövedelem megszüntetéséről szóló dokumentum
fénymásolatát, vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról,
társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről készült dokumentum fénymásolatát;
vállalkozó esetén: a kérelem beadását megelőző 12 havi nettó jövedelemről - tételes bontásban - könyvelő által
kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
igazolását az előző gazdasági évre vonatkozólag; amennyiben ezen időtartam alatt táppénzellátásban is részesült,
annak nettó összegéről hivatalos igazolást;
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őstermelő esetén: az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 havi
nettó átlagjövedelméről szóló igazolást. Az őstermelő/könyvelője által kiadott - tételes - igazoláson fel kell tüntetni,
hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó
mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került. Továbbá lezárt gazdasági
évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást.
a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági,
illetve gyámhatósági döntést;
gyermektartásdíjról szelvényt vagy igazolást;
házasság felbontása esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolatát a gyermek elhelyezését és
tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget jóváhagyó végzés fénymásolt példányát;
Amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset vagy bírósági idéző végzés fénymásolatát.
tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló
dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
az ösztöndíj előző havi nettó összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást,; amennyiben nem
részesül ösztöndíjban, erről az oktatási intézmény által kiadott hivatalos dokumentumot;
amennyiben jövedelmét levonás terheli, annak jogcíméről és a levonás kérelem benyújtását megelőző havi nettó
összegéről igazolást;
amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát.
pénzbeli ellátásának megszüntetéséről szóló határozat másolatát, illetve szabadlábra helyezéséről szóló igazolást;
elemí kár esetén nyújtott segély esetén a jövedelem-igazolásokon felül a helyreállítás költségeiről készített
kimutatást;
gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül - a társadalombiztosítás által nem támogatott -gyógyszer-támogatásként
annak költségét igazoló hivatalos dokumentumot a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
várandós anya részére nyújtott támogatás esetén a terhesgondozásról szóló igazolást a jövedelem-igazolások
csatolása mellett;
keresőképtelenség miatt megállapított támogatás esetén a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi
igazolást a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
azon kérelmezők, akik a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz kérelmezik a támogatást, a
jövedelem-igazolások csatolása mellett a kapcsolattartást igazoló dokumentumot;
iskoláztatás biztosítása érdekében benyújtott támogatás iránti kérelem esetén a jövedelem-igazolások csatolása
mellett a tankönyv és/vagy tanszerellátás költségét igazoló számla.
temetési költségekhez való hozzájárulás esetén a jövedelem-igazolások csatolása mellett a temetkezési számla 1.
számú eredeti példányát!

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

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

ellátás formájában fogják megállapítani.
www.NVIREGYHAZA.fül
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TELEFON: +36 42 524-585: FA..X: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@N\'!REGYHAZA.HU

Felhívom szíves figyelmét, hogy a kérelem valótlan adatokkal történő kitöltése büntetőjogi felelősségre vonással járhat!
A fentiek után kérjük, hogy a kérelmét tartalmazó nyomtatványt pontosan és olvashatóan kitöltve az előírt mellékletekkel
együtt, lehetőleg személyesen, vagy meghatalmazottja útján a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában
szíveskedjen benyújtani.
Nyíregyháza, 2018. március 01.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető
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TÁJÉKOZTATÓ
a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem adatlapjának kitöltéséhez

Tisztelt Ügyfelünk!
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11.20.) számú helyi önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 14-16. §-ának
rendelkezései alapján Önkormányzatunk a létfenntartást veszélyeztető rendkfvüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő szociálisan rászorult személyek részére rendkívüli települési
támogatást nyújt.
Az Ör. 14. §-ának (1) bekezdés a) pontja szerint a pénzbeli, vagy természetben nyújtott ellátásra szociálisan rászorultnak
tekinthető az az egyedül élő személy, akinek a havi - a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán nyugdíjpénztári tagdíjjal,
valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének százhetven százalékát / 2018. évben: 48.450 Ft /, illetve az akinek családjában az egy főre jutó
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át / 2018. évben: 37.050 Ft/.
A Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontja értelmében közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs a húszévesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a
Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a
továbbiakban: nevelt gyermek), korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), a 18. életévét be nem
töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa valamint a
18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy
élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
Az Ör. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a tanulmányi félév
megkezdésével járó többletkiadásokhoz történő hozzájárulásként rendkívüli települési támogatás adható, ha családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át; azaz: a 2018.
évben a 48.450 Ft-ot.
Az Ör. 15. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatást
állapít meg annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át (2018. évben: 57.000.-Ft.), egyedülélő esetén annak 300%-át (2018. évben: 85.500.-Ft.).
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális és Köznevelési Osztály
IGAZOLÁS
Alulírott a Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében igazolom, hogy .......... „ ..•••..•..•••••.. „ .... „ .. „. 44 ....... „ Nyíregyháza,
...... „ ...... „ ..... „„ ......•.... „.„ ......... szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmét és mellékleteit a
mai napon benyújtotta, egyben a kérelmének elbírálására irányuló eljárást megindítom.
Nyíregyháza, 20

„„ .......... .

p.h
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POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÉRELEM
ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS

megállapítására
A kérelmező adatai:
Neve: ..................................... „ ............... „.„ ............... „ ............................. „ ................................................ .
Születési neve: ............................. „

..................•...

Anyja neve: .„ ... „ .......... „ ........... „ .... „ ..... „
Születés helye, ideje: ......... „ ............. „

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

..............

„ ..... Családi állapota .......................................... „ ......... .

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

... .

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

...

„„ .. „..... „

•.•..

„.„.„ ..... „ .. „„„ ... „

.................•••

„....... „...... .

D D 0- D D D-D D D

Állampolgársága:.„„ .. „.... „ .. „„„ .... „.„.„„ ... „ .. „„.„.„.„.„.„ ....... „.„ ... „.„ .. „ ... „.„.„.
A kérelmező idegenrendészeti státusza:
(nem magyar állampolgárság esetén)
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkez6, vagy
o bevándorolt /letelepedett, vagy
n menekült/oltalmazott/hontalan.
Lakás nagysága: „„ .. m2

Helyrajzi szám:.„.„„.„„ .. „„„„.

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

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

havi összes jövedelme:
.. „ .. „.„.„ .. „„.„ .. „.„„. Ft
egy főre jutó havi jövedelme: „„.„.„„.„„„„ ... „„„„. Ft
'A helyi adósságcsökkentési támogatás megállapítását - elutasítását javaslom.
~háztartás

Hitelező

közüzem

Futamidő

Tám./hó

Önrész/hó

20„.„„„.„„ .. 20.„„„„.„.„
20„ .... „„ ... „ - 20.„„„„ .... „
20„ ... „.„.„„ - 20.„.„„.„„„
20„ ...... „ ... „ - 20.„„ .. „„.„.
20„ .. „.„„„„ - 20.„.„ .. „„„.
20.„„„„.„.„ - 20 .... „„„„ ...
WWW.NYll~tG YHAZA.HlJ
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!Nyíregyháza, 20 ...... „ ..... „
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.. . „ ,
ugyintezo:
... „ ..... „ „ „ ... „„.„ .•....: 1

..•.... „ .•••. „„.

LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADÓSSÁG TÍPUSA ÉS ÖSSZEGE

Az adósság összege

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

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTTÉLŐ, OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL
RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK /HÁZTARTÁS/ ADATAI:
/LÁSD A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZATOT IS/
SZÜLETÉSI ÉV, HÓ,
NAP,
ROKONSÁG
MEGJELÖLÉSE

NÉV,
SZÜLETÉSI NÉV

ANYJA LEÁNYKORI
NEVE

CSALÁDI ÁLLAPOTA

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
AZONOSfTó JELE

WWW.NYiREGYl111ZA.HV
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A LAKÁS KOMFORTFOKOZATA
összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli, szükséglakás, lakásként használt nem lakás céljára szolgáló
helyiség, üdülő, egyéb:

A KÉRELEM RÖVID INDOKLÁSA:

JÖVEDELEM-NYILATKOZAT
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)
A jövedelem összegét a szerző személy alatti rovatba Ft-ban kell beírni!
i

A JÖVEDELMEK TÍPUSAI

,

A

i KÉRELMEZŐ : H~ZAST RS,
'

ELETTÁRS

GYERMEK

SZÜLŐ

NAGYSZÜLŐ

EGY~B

HASZNÁLÓ

MUNKAVISZONYBÓL;
MUNKAVÉGZÉSRE
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JOGVISZONYBÓL
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM,
TÁPPÉNZ
TÁRSAS
ÉS EGYENI
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SZÁRMAZÓ JOVEDELEM
INGATLAN-,INGÓ ..
VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉBÖL,VA-GYONI
i ÉRTÉKŰ JOG
'ÁTRUHÁZÁSÁBÓL
! SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM
, NYuGELLA.rft.s;·
BALESETI NYUGELLÁTÁS,
. EGYÉB NYUGDÍJ,.

l RENDSZ. SZOC. JÁR.:

__
GYERMEK ELLÁTÁSÁ-VAL
: ÉS
GONDOZÁSÁ-VAL
' KAPCS. TÁMOGA-TÁSOK:
GYET; GYED, GYES, CSP.
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ÍALTALFOLYÓSlTOTT i RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS: álláskeresési
támogatás, rendszeres
1

1

•szociális segé)y; st_!>_:_ ___________ ~
FÖLD
BÉRBEADÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ
JÖVEDELEM
ff:GYEB:(pl.: kapott tartásdíj, ösztöndíj,
· értékpapírból származó
1jövedelem, kisösszegű
1

!~~f~zJ__.
EGY HÓNAPRA JUTÓ NETTÓ JÖVEDELEM: ...................... „ „ ..•• „ ..... „„ ....... „ ............... „ ....................... „ .•. Ft.
EGY FŐRE JUTÓ NETTÓ HAVI JÖVEDELEM: ........ „ ••.•••••. „ ••• „ ..... „„ .... „ •..... „ •• „ .............. „ ......................... Ft.
NYILATKOZATOK
A HELYI ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Alulírott - a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében - büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben a már folyósított
támogatás visszafizetésének terhe mellett az alábbi nyilatkozatokat teszem:
a helyi adósságkezelési szolgáltatás feltételeként előírt helyi adósságkezelési szerződést a Tanácsadóval
megkötöm és az együttműködésből eredő kötelezettségeimet maradéktalanul teljesítem.
részletekben nyújtandó helyi adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó önrészesedésemet a
megállapodásban foglaltaknak megfelelően havi, illetve a határozat előírása szerinti részletekben megfizetem.
szükség estén a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (1) bekezdés a)
pontja, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (1) bekezdés e) pontja alapján külön
aláírásommal meghatalmazom a Tanácsadót, illetve a Szociális és Köznevelési Osztályt, hogy a kérelmem
elbírálásához mellőzhetetlenül szükséges bank-, továbbá adótitkaimat megismerje.
hozzájárulok, hogy személyi adatimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat a
helyi adósságkezelési szolgáltatással összefüggően más, az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek,
illetve a határozat szerinti hitelezők tudomására hozzák.
Kérelmem kedvező elbírálása esetére az ügyemben hozandó határozat elleni fellebbezési jogomról lemondok.
Nyíregyháza, 20 ... „.„ ..... „ .„
a kérelmező aláírása

háztartás nagykorú tagjainak aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Centrumában beszerezhető (vagy a Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető), erre a célra
szolgáló kérelmezőlapot! Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére
vonatkozóan - maradéktalanul csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk
ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, - ha kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által
megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében
adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz
igénybe.
Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ
kártyáját (vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását kéri, ahhoz
szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége.
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége;
1.4. közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti
gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e
jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő
házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc} alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az
Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti
adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a
fizetett tartásdíj.
WWV>.'.NYIHEGYHl\ZA.HU
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1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési houájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési támogatást, a
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatásj kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi
munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli
keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a
szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az
életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor..
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7 .2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
1.5.7.3. vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog,
továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra
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gépjármű;

2. Jövedelem típusai:
2.1.l. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként
folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási
díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj,
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az
ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított
keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást
elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állam papírból származó
jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem,
életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az
előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a
fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy annak másolatát.

3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem
beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a
folyósítás jogcíméről és összegéről; valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy
banki igazolás} fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott hivatalos
igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás
összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, a
munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők
nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható
WWW.hYIHéGYHA24.HU
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időpontjáról.

-vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi bontásban könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével), továbbá a lezárt
gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt
táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást;
-őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12
hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője által kiadott - tételes igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői
tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került,
továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NA V által kiadott jövedelemigazolás
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji
összesítő fénymásolatát !amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető
határozat fénymásolata)
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő
gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a
házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát;
vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas
vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló
dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az el6ző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem
részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú
rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi
pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
- csatolni szükséges továbbá a vagyonnyilatkozatot,
- igazolást a lakásban tartózkodásának jogcíméről (pl.: bérleti szerződés),
- bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni, azzal, hogy annak
érvényességét a támogatás benyújtásának időpontjával megegyezően a főbérlőnek igazolnia kell,
- egy hónapnál nem régebbi szolgáltatói igazolást azon adósságának jogcíméről és összegéről, amelynek
kezelését kéri, vagy a közszolgáltatás kikapcsolása esetén azt igazoló dokumentumot,
-nyilatkozatot arról, hogy vállalja az adósságkezelési programba bevont adósság és a települési önkormányzat
által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, valamint arról, hogy vállalja az
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
Felhívom figyelmét, hogy a jövedelem-igazolásokat a szolgáltatói igazolások meglétét követően szerezze be,
mivel a szolgáltatói igazolások beszerzése hosszabb időt vehet igénybe, a jövedelmekről kiállított igazolás csak
abban az esetben fogadható el, ha az a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazolja! A helyi
adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság részletes szabályairól a www.nyiregyhaza.hu weboldalon
tájékozódhat.
Nyíregyháza, 2018. március 01.

Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető
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IGAZOLÁS

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

Nyíregyháza, 20 .... „ ......................... .
p.h.
ügyintéző
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KÉRELEM
RENDSZERES GYÓGYSZERTÁMOGATÁS
megállapítására

1. A

kérelmező

személyre vonatkozó adatok:

1.1. Neve: .„ ....... „ .. „ ......... „.„ ... „„ ... „ ... „„ ... „„ ... „ ...... „ ...... „ ..... „.„ .... „ ..... „ ••••••.••• „.„ .. „ ............. „ ... „ .. „ ...... „„ .. „„
1.2. Születési neve: „.„„ ..... „.„.„ ... „ .. „ .... „„ .... „„ ... „ ... „ ... „ ... „„.„„„„.„.„.„„.„ .... „ .. „ ....... „ .... „„„ ..... „ .. „.„„„.„ ... .
1.3. Anyja neve: „.„.„ .... „„.„„„ .. „ .. „„ .... „ .. „„ ... „„.„.„ ..... „ ........... „.„ .... „ ...... „ ..... „„ .. „ .. „„ ... „„ ... „ .... „ .... „„„.„ ... .
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap}: .„„„ ...... „ .... „„ .. „.„„ .. „ .... „ ... „ .. „ ......... „ ...... „„.„ .. „ .. „„.„ ...... „ .. „.„„ ...... .
1.5. Lakóhely: ...... „„ ... „ ... „ ... „.„ ....... „.„.„„ .. „........ „ ... „„„ .... „.„„ ....... „„„„ ......... „„„.„ ....... „ ... „.„„ ........ „ ...... „ ..
1.6. Tartózkodási hely: „ .................... „ .. „.„ ..... „„„ ... „ .......... „ .... „„.„„ ... „.„.„ ... „.„„ .. „ .......... „„.„„.„ ........ „ ...... „ ..

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

DD D-D DD-DD D

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

2. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

O Méltányossági jogcímen kérem a rendszeres gyógyszertámogatás megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas
gyógyszerköltségemre tekintettel.
(Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplő, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot!)
3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

3.1. A kérelmező családi körülménye:
3.1.1. o egyedül élő
3.1.2. o nem egyedül élő
3.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
3.2.1. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:.„„„„ fő.
B

A

e

D

E

Társadalombiztosítási

Családi
kapcsolat

Születési

1.

Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)

Anyja neve

helye,
ideje (év,
hónap,

azonosító jele

F
Közeli
; hozzátartozó
, születési

megnevezése j

G

Megjegyzés*

ideje
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2.
3.
4.

s.
1

6.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt, illetve a szülő házastársát vagy élettársát,
valamint a testvért.
- 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató,
- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelőzően is fennállt.
3.3. Jövedelmi adatok: a kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:
(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

1.

2.

3.

4.

s.
6.
7.

e

B

A
A jövedelem típusa

A családban élő közeli hozzátartozók

Kérelmező

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó: ebből
közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
'

Egyéb jövedelem
„.------ --------------

8.

Összes jövedelem

1
1
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4. Nyilatkozatok
4.3.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen/ a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.3.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező
lakcímen élnek,
4.3.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi Ill. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
4.5. Kijelentem, hogy az ellátásra vató jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15
napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
4.6. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához,
továbbá a gyógyszertámogatás nyilvántartásban szereplő adatoknak a gyógyszertámogatás információs rendszerében
történő felhasználásához.
Nyíregyháza, 20.„ ... „.„ ... „

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

kérelmező

•• „

aláírása

..

kérelmező

házastársának/élettársának aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

1. A kérelem benyújtásának lehetőségei
1.1. Az alanyi és a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás iránti kérelmet annál a járási hivatalnál kell
benyújtani, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye van. Ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett
tartózkodási helyén lakik, a kérelmet a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtani. A kérelem a
kormányablaknál is előterjeszthető, ebben az esetben a kormányablak továbbítja a benyújtott kérelmet a járási
hivatal felé.
1.2. A méltányossági jogcímen megállapítható gyógyszertámogatás a kérelmező azon lakcíme szerint illetékes
települési önkormányzat polgármesterénél kell benyújtania, ahol életvitelszerűen tartózkodik.
FIGYELEM! Méltányossági jogcímen a gyógyszertámogatás kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha az igénylő
alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult közgyógyellátásra!
Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Centrumában beszerezhető (vagy Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető), erre a célra szolgáló kérelmezőlapot!
Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök} helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul
csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni!
Tájékoztatjuk, - ha kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba
kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak
minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.

Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját
(vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
1. A jövedelmi adatok kitöltéséhez
1.1. Abban az esetben, ha a kérelmező a méltányossági ápolási díjra való jogosultság megállapítását kéri, ahhoz
szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
1.2. egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
1.3. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók
közössége.
1.3.1. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége;
1.4. közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti
gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e
jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő
házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
1.5. Jövedelem: „Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.)
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az
Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti
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adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
1.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
1.5.2. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a
fizetett tartásdíj.
1.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
1.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési houájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
1.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési támogatást, a
lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön
ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági
támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi
munkavállalói könywel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli
keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a
szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az
életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor„
1.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfogtalkoztatásból származó havi jövedelemnek a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
1.5.7. A havi jövedelem kiszámításakor
1.5.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt,
1.5.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
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2. Jövedelem típusai:
2.1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi,
igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként
folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenységből származó jövedelem.
2.1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermeléSi, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
2.1.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási
díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
2.1.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj,
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
2.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az
ápolási díj; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított
keresetpótló juttatás.
2.1.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást
elősegítő megélhetési támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó
jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem,
életjáradékbót, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az
előző sorokban nem került feltüntetésre.
2.1.7 A jövedelemről - a családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a
fogyatékossági támogatás kivételével - a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot
vagy annak másolatát.
3. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem
beadását megelőzéS hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a
folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy
banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott hivatalos
igazolást a kérelem beadását megelőző hónap nettó keresetéről;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás
összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, a
munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők
nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható
időpontjáról.

- vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi bontásban könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével), tovóbbó a lezárt
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gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt
táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást;
-éSstermel6 esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12
hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője által kiadott - tételes igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői
tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került,
továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolás,
- árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji
összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető
határozat fénymásolata)
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésr61 szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő
gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a
házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
• tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát;
vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas
vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló
dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem
részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendeléS és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú
rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi
pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
- amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
-továbbá csatolni szükséges a háziorvos igazolását arra vonatkozólag, hogy kérelmezéS betegsége legalább három
hónapja fennáll.
• a havi rendszeres gyógyító ellátás költségéről háziorvos által kiadott igazolást.
Tájékoztatom, hogy a támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző két hónapban is
benyújtható.
Nyíregyháza, 2018. március 01.
Dr. Krizsai Anita s.k. osztályvezető

IGAZOLÁS
Alulírott
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Köznevelési

Osztály

képviseletében

igazolom,

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

.•........ „

........... .
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KÉRELEM
KÖZTEMETÉS
megállapítására

A KÉRELMEZŐ ADATAI:

Neve: ......... „ ... „ .. „ ...... „„„.„„ .. „ .. „

...

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

Születési neve: .... „ .. „ .. „ ...... „ .. „„ .. „.„„„„.„.„.„„„ .. „........ „ .... „ .... „ .... „.„ .. „ .......... „ ....... „ ............ „.„.„„ ...... .
Születési helye:„ .... „ .. „„.„.„ .... „„„ .. „..... „.... , ideje:„.év .... „„ .. „„ .. „.hó„ .. „... nap
Anyja neve:„.„ ........ „ .•.•••• „ ... „..... „ ... „.„.„ ....... „.„.„.„.„.„ ........ „............ „.„.„ ... „.„ ....... „........... „„ ..... „.„.„ ... „.„ .. „
TAJ száma:: „.„.„„„ .... „ ... „„„ .... „ ..... „„.„„„„.„ .. „.„ ... Adó azonosító jele:: „.„„„.„„ ...... „„„ .. „„ ... „„„ ...... .
Családi állapota:„ .. „„„ ..... „.... „.. „.„.„„ .... „ .. Állampolgársága: .... „.„ ..... „ ....... „..... „

...

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

Lakóhelye:„.„ ..... „„.„.„.„ ..... „..... „„.„. „„„„.„.„„ ............. „.„.„ .. „.. „ ...... „ ........... „ ..... „ .. „ ......... „ .. „ ..... „...... „
„„„„„ .. „.„ .. „„.„ .. „„.„.„ ... „„.„„út, utca, tér .„„„.„sz. „„ .. „ em„ fszt. „„.„.„„asz.
Tartózkodási helye: ... „.„ ...... „„ .. „.„.„„ .. „... „....... „.... „.......... „... „.... „.„.„ .. „„.„ .. „.... „ .... „ ... „.„ .. „ ... „.„ .... „.. „..... .
Telefonszáma (nem

kötelező

megadni):„ ............ „... „„.„ .......... „.. „.„.„.„ .. „„ ......... „ ... „„ .... „ ... „ .. „ ... „ .. „„ ... .

Jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonossági adatai:
(ha a

kérelmező

kiskorú vagy gondnokolt abban az esetben kell a törvényes

képviselőnek

kitölteniel

Név.„„ .. „„ .. „.„ ......... „.... „.. „„.„.„.„.„.„.„ .. „„.„.„ .... „.. „.... „.„„.„.„ .... „ .. „.„.„.„.„„ .. „.... „„ ........ „... „.. „„ .. „„ .... „.„ ..
Anyja neve ....... „.„„.„.„„„„„.„ ... „„„ .. „.„.„.„ ... „ ... „.„„„„„ ... „„„.„„„„„ .. „.„.„.„„„ ... „„ .. „.„ ..... „.„„.„.„„„„„ ...... „
Születési helye, ideje:„ .. „...... „.... „.„ .. „„.„.„.„.„ .. „„ ..... „„ ..... „.„„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„ .. „.„„ .. „„.„.„.„.„ .... „.. „.... „ „.
Az Szt. 3.§. (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcíme, hozzátartozó esetén rokoni
kapcsolata:„.„ .... „.„ .. „....... „„ .. „„.„ ..... „„.„.„.„ .... „..... .
AZ ELHUNYT ADATAI:
Neve: .................................................................. „ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Születési neve: ............ „ .. „ ... „„.„.„ .. „ .. „ .. „.. „„„ .. „.„. „ .. „.„„.„ .. „.. „ .„„ .. „„.„ .. „
Születési helye„.„ ..... „.„ .... „ ... „.„„.„„„„ ideje:„ .... „év.„„ ..... „.„„ ... hó.„.„„ .. nap
Anyja neve:.„.„„ .. „„.„.„.„„„„.„„„ ... „.. „.„ .. „„„„.„„.„„„.„„.„.„.„.„„„ .. „„ .. „„ ...
TAJ száma:: „„.„ .... „.„„ .. „.„ ... „ .. „Családi állapota: ... „„ .. „.. „ ... „. Foglakozása:„ .. „„ .... „„„„„„„ ...... „ ... „... .
Utolsó bejelentett lakóhelye: .. „ ... „.„„„ ....•••............„ •......•..„„.„.„„„„....... „ .. „„ ....••..„ ...•„ ••.„„ ...„ ... „ ..•..„

Tartózkodási helye:.„„ .... „.. „

...

„.. „„„.„ ... „„ ..... „„.„„.„„.Állarnpolgársága:„.„.„ .. „ ..... „ ... „„.„ .. „„„„„ .. „ .. „„ .. .

Halotti anyakönyvi kivonat száma: .. „.„.„„ ... „„„„ ... „„.„„.„„„Vallása (nem

kötelező

megadni):.„„„„.„ ..... „
\VWW.NYIRf.GVHAZA.HU
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA

4401 NVÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 4l 524-585; FAX: •36 41524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

A KÉRELMEZŐVEL EGY LAKÁSBAN EGYÜTT ÉLŐ-OTT BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI HELLYEL
RENDELKEZŐ- KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK, AZAZ A CSALÁD TAGJAINAK ADATAI:
NÉV, LEÁNYKORI
NÉV

SZÜLETÉSI IDÖ,
ROKONSÁG
MEGJELÖLÉSE

ANYJA
LEÁNYKORI
NEVE

CSALÁDI
ÁLLAPOTA

FOGLALKOZÁS

A KÉRELEM RÖVID INDOKOLÁSA (A megfelelő indokolást kérjük aláhúzni!}
... „ ••..... „.„ •••..••••••.... „ ••••••. „ •• „ .. helységben 20 .••. év •.. „ ....••••••..... hó .... „ •••••.. napján elhunyt

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• {név)

hozzátartozóm eltemettetéséről nem tudok gondoskodni, mivel a temetési költségek viselése a magam,
illetve a családom megélhetését veszélyezteti,
az elhunytnak nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésére köteles hozzátartozója,
ezért kérem az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését.
Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél
bejelenti!

WWW.!11\'IRECYHAZA.HU
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

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

Kérelmező

A jövedelem típusa

jövedelme

Házastárs/élettárs
jövedelme

A családban élő további
közeli hozzátartozó(k)
jövedelme

1.) Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem

2.) Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
jövedelem

3.) Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

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

7.) Összes jövedelem

EGY HÓNAPRA JUTÓ NETIÓ JÖVEDELEM: „ ..... „ ....................................... „ ...... „ ..... „.Ft
EGY FŐRE JUTÓ NETIÓ HAVI JÖVEDELEM: .... „ „ .. „ ............. „ ...... „ ... „ ...... „ ................ Ft
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: ll3.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYH5ZOC@NYIREGYHAZA.HU

NYILATKOZATOK
A KÖZTEMETÉS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ:

Alulírott: ................................ „ ............ „„ .. „„ .. „ ... „ ......... „„„ ........ „„„.„.„ .. „.„ ... „.. „ .... „.„.„.„„.„„ .. „„ ..... „„.„.„ .. „„.„ .. „ .... „.„„.„„ ..
„.„ ... „ ... „„ .. „.„ .. „„ .. „„„ szám alatti lakos,
- a kérelemhez mellékelt tájékoztatóban foglaltak ismeretében - büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a kérelmemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, egyben az alábbi nyilatkozatokat teszem
Hozzájárulok, néhai ......... „........ „.„„ .. „...... „........ „.„.„.„.„„ .... „„ .. „.„„ .. „.. „„ ..... „.. „„„ ... „.„ ...... volt
„.„.„.„„........
történő

„.. „ .... „.„ ... „.... „...... „ .. „.„„„„ .... „.. „.... „„„„„ ... „........ „... szám alatti lakos hamvasztással (bemosással)

köztemetéséhez.

Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat a
köztemetés megállapításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - igazgatási szervek, illetve a
határozatban megjelölendő gazdálkodó szervezet tudomására hozzák.

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

a

kérelmező

aláírása

A SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY KÖZTEMETÉSSEL KAPCSOLATOS FEUEGVZÉSEI:
A temetés költsége: ... „..... „„ .. „.„ ... „........ „„ .. „„ ... „ ... „„ ..... „„.„ ..... „„.„.„ ... .

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

kötelezhető.
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MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586

E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.Hll

POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

A köztemetés szolgáltatási csomagjától

eltérő

kegyeleti terméket, szolgáltatást a hozzátartozó nem kérhet!

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

A kérelemhez csatolni szükséges:
halotti anyakönyvi kivonatot;
halottvizsgálati bizonyítvány IV. példányát;
az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy(ek) hozzájárulását a köztemetés jóváhagyásáról.
a kérelmez6 (és családja) jövedelemigazolását
Nyíregyháza, 2018. március 01.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezető

IGAZOLÁS
Alulírott a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály képviseletében
igazolom,
hogy .....................................................................Nyíregyháza,
.......................••.......•.......•....•..•••••.•..•••......••......•.. „ ........ „ ........................................................... szám alatti lakos
..................... ......... ... ...................... köztemetése iránt benyújtott kérelmet és előírt mellékleteit átvettem, egyben
tájékoztatom, hogy a kérelem elbírálására irányuló eljárást megindítottam.
Nyíregyháza, 20 ................................. .
p.h.
ügyintéző
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFOlll: +36 42 524-585; FAX.: +36 42 524.586
fo-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

TÁJÉKOZTATÓ
köztemetés megállapítása iránt benyújtott kérelemhez csatolandó dokumentumokról

1.
Kérjük, szíveskedjen pontosan és olvashatóan kitölteni a Nyíregyháza Megyei Jogú Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Centrumában beszerezhető (vagy Polgármesteri Hivatal honlapján letölthető), erre a célra szolgáló kérelmezőlapot!
Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat - az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan - maradéktalanul
csatolja a kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni!
Tájékoztatjuk, - ha kéri -, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba
kell foglalnia, mely az ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak
minősül. Ügyének elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.
Kérjük, hogy a pontos adategyeztetés érdekében a kérelmező személyi igazolványát/lakcímkártyáját/TAJ kártyáját
(vagy annak másolatát) bemutatni szíveskedjenek!
11.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és vele egy lakásban élő közeli hozzátartozó(k) részéről a kérelem
beadását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolásokat:
- nyugdíjas esetében a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a
folyósítás jogcíméről és összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjigazolás (szelvény vagy
banki igazolás) fénymásolatát;
- munkaviszonnyal rendelkező, illetve GYED-ben részesülő esetében a munkáltató által kiadott hivatalos
igazolást a kérelem beadását megeléSző hónap nettó keresetéréSI;
- Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, a folyósított ellátás
összegéről az előző egy hónap szelvényének másolatát;
- azon kérelmezők, akik 65. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt nem töltötték be és állástalanok, a
munkaügyi központ által kiállított hatósági bizonyítványt kell benyújtaniuk arról, hogy az álláskeresők
nyilvántartásában szerepelnek-e vagy az álláskeresők kiskönyvének egyszerű másolata a jelentkezés várható
időpontjáról.

- vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről - tételesen havi bontásban könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével), továbbá a lezárt
gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást, amennyiben ezen időtartam alatt
táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegéről hivatalos igazolást;
• 6stermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12
hónap nettó jövedelméről - tételes bontásban - szóló igazolás. Az őstermelő/könyvelője által kiadott - tételes igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői
tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre
került, továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást.
-árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényen kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji
összesítő fénymásolatát (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult az elutasító/megszüntető
határozat fénymásolata)
- válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a megállapított/fizetendő
gyermektartásdíj összegéről 1 hónapra visszamenőleg szelvényt vagy igazolást (amennyiben válófélben vannak, a
házasság felbontására irányuló kereset fénymásolatát)
•

www.~t!REGYHAZA.HU
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E-MAIL: NYHSZOC@NYIRE.GYHAZA.Hll

- tartós jövedelemcsökkenés esetén a rendszeres pénzellátás megszűnéséről szóló dokumentum fénymásolatát;
vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas
vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről szóló dokumentum fénymásolatát;
- tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló
dokumentum - a tagozat jelölésével -fénymásolatát;
- az előző havi ösztöndíj összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást, amennyiben nem
részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát;
- gyámkirendelő és/vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozat fénymásolatát;
- tartósan beteg állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági járadék, saját jogú
rokkantsági nyugdíj folyósítását igazoló irat másolatát;
- autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása esetén a magasabb összegű családi
pótlék, vakok személyi járadéka, fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irat;
·amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát;
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POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELESI OSZTÁLY
4401 N~'!RECYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83.
TELE!"ON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 ~24·586
E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

KÉRELEM
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA IRÁNT

l. Kérem a Hatóságot, hogy részemre:
(név)
(szül. helye, ideje)
(anyja leánykori neve)
(taj-száma)
(szig. száma)
(lakóhelye/tartózkodási helye) ... „.„ ..... „„ .... „ •.......... „ ... „ .. „„ ........ „.„.„„ ....... „.„.„„„.„.„.„ ...... „ ...... .

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

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

3.

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

A hatósági bizonyítvány kiállításánál
figyelembe venni.

„„„ .... „„.„„ •... „„.„

napjától ........ „„„„„.„ ........ „. napjáig terjedő időszakot kérem

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

neve

(*a megfelelő rész aláhúzandó !)
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KÉRELEM
VÉDENDŐ FOGYASZTÓKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNÍTÁSBA VÉTELHEZ

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

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

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

..... „ ... „ ...................

(tart. helye) .... „.„ .•..•.••• „ .•..• „.„„ .. „.„ ... „ .. „

szíveskedjen igazolni, hogy jogosult vagyok

védendő

fogyasztóként

történő

FŐGÁZ Zrt-hez

E-ON Zrt-hez

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

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

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

a)
b)

(szül. idő) .. „

... „.„ ................. „„.„ .. .

nyilvántartásba vételre

Nyírségvíz Zrt-hez

helyi lakásfenntartási támogatásban részesülök
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök

Amennyiben nem saját jogomon, hanem közeli hozzátartozóm jogán kérem a

védendő

fogyasztóként

történő

nyilvántartásba vételemet:
(név) .............................. „ ..............•••...........•....•••••• (születési név) ..................... „.„.„.„ .... „ .. „
(szül. hely) ..... „ . „ ••••••••••••••• „ ........ „

.......•••.•.... „ .. „ „

(sz.

idő)

„ ..................... „ ... „ „ ..

(taj-szám)

.•.............. „ .. „ .......•.

„ ..... „ ........•.. „ ... „ „ ..

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

Nyíregyháza, 20.„.„.„.„„ .. „

... .

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

.....•.•.• „.„ „

ügyfél aláírása

(Amennyiben közeli hozzátartozója jogán kéri védendő fogyasztóvá nyilvántartásba vételéhez az igazolást, a felső részre
annak az adatait kell írni, akinek a közüzemi számla a nevére szól, az alsó részt annak az adataival kell kitölteni, aki a
fentiekben felsorolt ellátások valamelyikében részesül. Mindkét fél részéről szíveskedjen adategyeztetés céljából a
személyi igazolványt és lakcímkártyát bemutatni!)
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4401 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH l'É.R 1. PF.: 83.
TELEFON: ->36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586

E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

melléklet a .„ ........... „

.......

önkormányzati rendelethez

Vagyonnyilatkozat
1. A kérelmező személyes adatai
Neve: .. „

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

Születési neve: .„ .. „.„.„ ... „ . „ ••. „ ... „.„ .. „ „ „ . „ „ ...•.... „
Anyja neve: ............. „

............ „ ........... „

Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely: ............. „ ........ „

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

....•.••.••••••.•..... „

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

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

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

Tartózkodási hely: .„.„ ....•.... „

.•••••••••••..........••• „ •••• „

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ... „

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

.. .

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

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

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok

1. lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe:

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

- alapterülete:

„ „ „ •....

m

- tulajdoni hányad: .„ ..• „

város/község ..... „ „ .•• „

„ ••••••.• „.

út/utca .„ „ „ „ . hsz.,

2
,
•• „ ... „ . „ „ . „ .. ,

- a szerzés ideje: ... „ „ . „ . „ ... év.
Becsült forgalmi érték:*

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

Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok
vagy feljegyzett tények:
.„ . „ „ .•• (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

.....• „ ... „.„ ... „

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
-címe: ........ „

.... „ . „ „ ...........•••• „ ..

- alapterülete:

város/község

„ ••... „.„ ....••• „.„.„

út/utca „ „ .. „

.....

hsz.,

....... „ .. m2,

- tulajdoni hányad: .. „.„.„ ...... „

.••• „

„.,

- a szerzés ideje: ... „ „ „ ....... év.
Becsült forgalmi érték:* ....... „

.• „ „ •••. „ ....... „ ... „.„.„.

Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok
vagy feljegyzett tények:
.. „.„ .... „ ... „

..... „.„„„

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése .. „
- címe: .„ .... „

.. „ .. „ ..••••••• „„.„.„.„ •.

..... „.„ .... „.„ ... „ „ ••• „ ...

- alapterülete:

(pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),

város/község .„.„.„„ .. „ „ . „ •.. „ út/utca

„ ..... „

.... hsz.,

2
„ „ ••... „ m 1
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71

N y

R E G Y H Á Z A

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

- tulajdoni hányad:
- a szerzés ideje:

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: 36 42 524-585; FAX: +36 42 52'1·)86
4

E·MAlL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

„ .. „ .. „ ............... „,

„ „ „ „ „ „ ....

Becsült forgalmi érték:* ... „

év.
.•.......... „ .... „ ..... „.„.„ ....

Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok
vagy feljegyzett tények:
{pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

. „ „ „ „ •...•.. „.„ ...........

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése: ......... „
- címe:

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

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

... „ •. „ . „ „ .. „ ....

város/község

„ „ . „ .. „.„.„ .... „

........ „. „ ....... „

...•. „ .... „ ..... .

út/utca „ „ „ „ „ „ hsz., (pontos cím hiányában:

helyrajzi szám),

- alapterülete: „ „ „ . „ „ m 2,
- tulajdoni hányad: „ „ „ . „ „ „ . „ „ „ „ „ „ . ,
- a szerzés ideje:

. „ „ „ . „ .. „ ..

év.

Becsült forgalmi érték:* . „ „ .... „.„ .. „.„ .. „ „ „ „ ...... „„. Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok
vagy feljegyzett tények:
(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

„ .. „ .. „.„ .. „ „ „ „ .. „ „ „ .

B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű

adatai:

a) személygépkocsi:

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

típus

„ „ „ . „ „ „ „ .„

rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: „ „ „ . „ „ „ ... „ . „ „ „ .• „.„„.„„. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ . „ „ . „ „ „
Becsült forgalmi érték:** „ „ „ „ . „ „ „ „ ... „ . „ „ „ „ „ „ „ „ . „ Ft
Gépjárműre

bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

„ „ . „ ... „.„ ... „.„. „ „ „ . „ „ . „ .. „ .... „ „ •.••• „ •. „. „ „ „ „.„.„.„ „ (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói
jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:

igen nem
(a megfelelő aláhúzandó).
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
.„. „

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

típus .. „

„ „„. „ „ „.

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: . „ „ . „ . „ . „ . „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ . „ . „ „ .... „ „ .....

rendszám

„ .• „.„ ...... „ „ ..

Becsült forgalmi érték:** „ „ „ . „ „ . „ „ „ „ „ . „ „ „ „ . „ „ „ „ .. Ft
Gépjárműre

bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:

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

(pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói

jog).
Ill. Nyilatkozatok
WWW.Nl'IREGYHl\.2A.HU
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1. Felelősségem tudatában kijelentem fa megfelelő aláhúzandó, és ab) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ........ „

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

fizetési szóm/a száma: .......... „„„ ................ „„ ...... „
fizetési számlán kezelt összeg

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

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..... „
fizetési számla száma: ... „

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

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

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

fizetési számlán kezelt összeg ... „.„ .......... „

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

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .... „ ......... „ .......... „
fizetési számla száma:

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

...•. „.„ .. „„.„

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

fizetési számlán kezelt összeg „

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

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ......... „.„„„.„„ ...... „

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

fizetési számla száma: .„.„.„ .... „ .•..... „„„ .... „.„.„.„ ..... „
fizetési számlán kezelt összeg „ .................. „ ........ „

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

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

2. Felelősségem tudatában kijelentem fa megfelelő aláhúzandó, és ab) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a
velem együttélő közeli hozzátartozóm
a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:

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

fizetési számla száma: „„„.„„„ ..... „
fizetési számlán kezelt összeg

•.••.. „.„„„ .... „

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

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

- Pénzforgalmi szolgáltató neve:
fizetési számla száma:

...... „ ..... „ ........... „

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

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

fizetési számlán kezelt összeg .„„ .... „
- Pénzforgalmi szolgáltató neve:

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

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

fizetési számla száma: .„ ........ „„ .... „„ ........ „
fizetési számlán kezelt összeg „

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

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .„ .. „
fizetési számla száma: .. „

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

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

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

fizetési számlán kezelt összeg .„ ... „

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

„

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

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a
fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében.
4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
www.~YIRFGl'HA2A.HU
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Kelt:

.„ ..... „

év ............ ... „ .. „

.. „.„ ..

hó ....... „

...

E-MAIL: NYHSZOC@NYIRECiYHAZA.HIJ

nap
aláírás

Megjegyzés:
A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint oz életvitelszerűen lakott
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési
számlára befizetett összeget.
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő
pontját o vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ho a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állom hivatalos pénznemeben is fel kell tüntetni.
*Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
0
Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.
NYILATKOZAT

Alulírott (név) „.„.„.„.„.„.„ .. „„ .. „„ .... „.„.„.„.„.„.„ ... „„„. an„„„„ .. „„ .. „„.„ .. „„.„„„ .... „„.„ ... „..... sz.idő: „.. „„.„ .. „... „ .. „„.„.„„ Nyíregyháza,
„...... „...... „ ...... „„ .. „„„ .. „„ .. „.„ .... „.. „... „.. „... „........ „.. „„ ... „„ ...... „„.„ ... „... „„.„ ...... szám alatti lakos hozzájárulok, hogy az én és a velem egy
lakásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók vagyoni helyzetéről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szociális és Köznevelési Osztály az Adóhatóságtól és az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási
Hivatal Okmányirodai Osztályától igazolást kérjen, illetve az én és a velem egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó közeli
hozzátartozók tulajdonában álló ingatlan(ok} forgalmi értékének meghatározásáról a Szociális és Köznevelési Osztály ingatlan esetén
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) ingatlan fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága az ingatlan
fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság megkeresésével, vagyoni értékű jog esetén a NAV illetékes megyei (fővárosi)
adóigazgatósága megkeresésével, egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a NAV vámszervének vagy független szakértő bevonásával
igazolást kérjen a helyi lakásfenntartási támogatás/helyi adósságkezelési szolgáltatás kérelmem elbírálása végett.
Együttélő közeli hozzátartozó(k):
Név: „.„ .. „„.„„ ..... „.„ .. „.„.„„.„ .. „.„ ... (sz.

idő)

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

Név: „.„„„„.„„.„ .. „.. „„.„.„„ .. „..... „„. (sz.

idő)

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

Név: „.... „.. „„„ ... „„.„ .. „..... „.. „.. „... „. (sz.

idő)

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

Név: „„ ... „.„ „„„„.„„„„.„„.„„„„„„.„. (sz.

idő)

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

Név: „.„„„„.„„„ ... „.„„„.„ .... „„ .. „.... „ (sz.

idő)

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

...

„„„„ ... „„ ... „.. „.. „.. „.

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

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

.••.•• „

.••.

„.. „..... .
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

3.

melléklet

„„.„ ..... „ ...

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

TEi.EFON; +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-5$6
E-MAIL: NYHSZO(@NYJRE.GYHAZA.HU

önkormányzati rendelethez

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY

a

méltányossági/kiegészítő

ápolási díj megállapításához/felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)
1. Igazolom, hogy
Neve: ................................. „ ..•...••••.•...•.••... „ „ •••.•••••••••.••••••... „ ......................... „ .... „ ............•....
Születési neve: „ .... „ ...... „„ ............ „ ........•.. „ ... „ ........ „ ... „.„ ... „„ .. „ .. „ ......... „ ....... „„ ..... „.„ ..... .
Anyja neve: ..... „ „ .. „ „.„.„ ...... „„ ...... „ ... „ „„ .. „ ... „„„. „„ .... „„ .„ ............. „ „„ ... „ ... „ .... „ .„. „„„ ... .
Születési hely, év, hó, nap: ...... „ ....... „ .. „ ..... „„ ..........•..... „ ... „ ... „„ ....... „„ ............ „„.„„„.„„ .. .
Lakóhely: ........ „ .... „ ............. „ •••••••...••••••...•••• „ .... „ ... „ .••....••••.•.. „ .•••••.•...•..•••••.••.••.•.•••. „ ••••.••.•••
Tartózkodási hely: .„ ....... „ ..... „ ....... „ .......•...............••. „ ..... „„ ......................... „ ..... „„ .. „ ......... .
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......... „„„.„„ ..........................•. „ .. „ .......................... „.
o Súlyosan fogyatékos
súlyos fogyatékosságának jellege: ~ látássérült o hallássérült e értelmi sérült e mozgássérült, vagy
o Tartósan beteg
Fenti igazolást nevezett részére
a Nemzetí Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv .. „ .. „„.„„ .. „. számú szakhatósági
állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy a ........ „ „ .•. „.„ .. megyei gyermek szakfőorvos „ .....•. „ ..... „ „ számú igazolása,
vagy „.„ .............. „...... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény .. „.„ .. „.„.„„„ ... „„„„ ... „ ..•.... „ .. „..... szakrendelő
intézet szakorvosa által kiadott .„ .... „.„ .. „.„. keltű igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő
Bizottság ....... „ •• „ ... „ •• számú szakvéleménye alapján állítottam ki.
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra
szorul. A gondozás várható időtartama:
e 3 hónapnál hosszabb, vagy
o 3 hónapnál rövidebb.
Dátum:

.„.„ .. „

.• „„ ...... „

..... „„ .............. .

háziorvos aláírása
munkahelyének címe

P. H.
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍBEC.YHÁZA, KOSSUTH TÉ.R 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

Tájékoztató
a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 41. § (3) bekezdése szerint az ápolási díjra
való jogosultság szempontjából:
1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként
minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására
segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
e) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá
tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű,
továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az
autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0F84.9),
d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban
meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még
segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra
szorul.
2. Tartósan beteg az a személy, aki
gondozást igényel.

előreláthatólag

három hónapnál hosszabb

időtartamban

állandó ápolást,

-----.
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HJVATALA

4.

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: S3.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 <P 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

melléklet a ..... „„ ...... „„. önkormányzati rendelethez

Igazolás a

méltányossági/kiegészítő

ápolási díj megállapításához

Igazolom, hogy ............................................... „ ..................... „ ...................... „ .••....... „„ ..... (név)
Anyja neve: ......... „ .......... „ .... „ ..... „ ................ „ ............... „.„„ ........... „ ... „„ ..... „ .................... „ .... .
Születési hely, év, hó, nap: „ .... „ .... „.„.„ .. „„.„ ... „ .. „„„ ... „„ .. „„ ..... „ „ .. „ .... „ .... „„.„„ .. „„ ... „„.„„.
Lakóhely: ..... „.„.„.„ .... „„ ............... „ ......... „„.„ .... „ ......... „ ........... „„„ ......... „ ........ „ .. „ ............... „
Tartózkodási hely: ................ „.„„„ ...... „ .. „ ..................... „ ............. „ ...... „ ...•....... „ „ .. „ „ .... „ ... „ ..•.
„A" közoktatási intézmény tanulója,
„B" óvodai nevelésben részesül,
„C" nappali szociális intézményi ellátásban részesül,
„D" felsőoktatási intézmény hallgatója.
Az intézmény megnevezése: ............................. „ .. „ ...... „

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

Az „A" pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát
meghaladja
nem haladja meg.
A „B"-„C" pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetőleg a „D" pont szerinti esetben az intézmény
látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát

nem haladja meg.

meghaladja

Az „A" -„D" pontban foglalt intézmény igénybevétele az ápolást végző személy rendszeres közreműködését
szükségessé teszi

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

nem teszi szükségessé.

...... .

P. H.

intézményvezető
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

S.

4401 NYÍREGYHÁZ.A, KOSSUTH TÉ.R 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 514'58); FAX: ~36 42 524-586

E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

melléklet a ............... „ „ önkormányzati rendelethez·

Adatlap a gondozási szükséglet vizsgálatához

Tevékenység, funkció

Térbeli-időbeni

tájékozódás

Értékeljen 0-4 pont között
(a pontérték a szükséges segítség mértékével emelkedik)
0: mindig, mindenkor térben, időben, személyeket illetően
tájékozott
1: esetenként segítségre, tájékoztatásra szorul
2: részleges segítségre, tájékoztatásra szorul
3: gyakran tájékozatlan
4: térben-időben tájékozatlan

Helyzetnek megfelelő viselkedés

0: mindig, mindenkor a helyzetnek megfelelően viselkedik
1: esetenként bonyolultabb helyzetekben segítségre szorul
2: gyakran az adott helyzetnek nem megfelelően viselkedik
3: nem megfelelő viselkedése gyakran kellemetlenséget okoz,
reakciója nem kiszámítható - viselkedési kockázat
4: nem képes az adott helyzetnek megfelelően viselkedni

Étkezés

0: önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik
1: felszolgálást igényel, de önállóan étkezik
2: felszolgálást és evőeszköz tisztításához segítséget igényel
3: felszolgálás és elfogyasztáshoz részbeni segítséget igényel
4: teljes segítséget igényel az étel elfogyasztásához

Öltözködés

0: nem igényel segítséget
1: önállóan végzi, de a megfelelő ruhaneműk kiválasztásához
segítséget igényel
2: egyes ruhadarabok felvételében igényel segítséget
3: jelentős segítséget igényel az öltözködésben, megfelelő
öltözet kiválasztásában
4: öltöztetés, vetkőzés minden szakaszában segítségre szorul

Tisztálkodás !személyi higiéné
biztosítása)

0: szükségleteit felmérve önállóan végzi
1: szükségleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz segítséget
igényel
2: szükségleteit felismeri, tisztálkodni csak segítséggel tud
3: részlegesen ismeri fel szükségleteit, segítséget igényel
4: nem ismeri fel szükségleteit, tisztálkodni önállóan nem
képes

WC használat

0: önálló WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatait
ellátja
1: önállóan használja WC-t, de öltözködésben és vagy higiénés
feladatokban ellenőrizni kell
2: önállóan használja WC-t, de öltözködésben és vagy higiénés
feladatokban segíteni kell
3: segítséget igényel WC használatban, öltözködésben,
WWW.NYIHEGYl!AZA.Hll
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

higiénés feladatok elvégzéséhez
4: segítséggel sem képes WC használatra, öltözködésre,
higiénés feladatok elvégzésére

Kontinencia

0: vizeletét, székletét tartani képes
1: önállóan pelenkát cserél, elvégzi a higiénés feladatait
'2: pelenka cserében, öltözködésben és vagy higiénés
feladatokban alkalmanként segítséget igényel
3: rendszeres segítséget igényel pelenka cserében,
öltözködésben, higiénés feladatok elvégzésében
4: inkontinens, teljes ellátásra szorul

Kommunikáció Képes-e
megfogalmazni, elmondani
a panaszát, megérti-e amit
mondanak neki

0: kifejezőkészsége, beszédértése jó
1: kommunikációban időszakosan segítségre szorul
2: beszédértése, érthetősége megromlott
3: kommunikációra csak segédeszközzel vagy csak
metakommunikációra képes
4: kommunikációra nem képes

Terápia követés Rábízható-e az
előírt gyógyszerek adagolása,
szedése

0: az orvos utasításait, előírt gyógyszeres terápiát betartja
1: gyógyszerelésben segítséget igényel, utasításokat betartja
2: elrendelt terápiát tartja, segítséggel tudja tartani az
utasításokat
3: elrendelt terápiát, utasításokat ellenőrzés mellett tartja
, 4: gyógyszer bevétele csak gondozói ellenőrzéssel

Helyzetváltoztatás

O:önállóan
1: önállóan, segédeszköz használatával
2: esetenként segítséggel
3: gyakran segítséggel
4: nem képes

Helyváltoztatás

O:önállóan
1: segédeszköz önálló használatával
2: segédeszköz használatával, segítséget esetenként igényel
3: segédeszköz használatával, gyakran csak segítséggel
4: nem képes

Életvezetési képesség (felügyelet
igénye)

O:önállóan
1: esetenkénti tanácsadás, részfeladatra betanítható
2: személyes szükségletei ellátásában segítségre szorul
3: személyes szükségletei ellátásában gyakran vagy
rendszeresen segítségre szorul, belátási képessége hiányzik
4: állandó 24 órás felügyelet

Látás

O: jól lát, szemüveg használata nélkül
1: jól lát, szemüveg használatával
2: szemüveg használatára szorul, de elutasítja azt
3: szemüveg használatával sem kielégítő a látása (pl. hályog,
érbetegség)
WWW.NYIREGVtiAl A.Hl/
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MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. Pf.: 83.
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E-MAIL: NYHSZOC@:)Ni'JREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERI HIVATALA
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4: nem lát
0: jól hall, átlagos hangerő mellett
1: átlagos hangerő mellett időnkénti hallásproblémái vannak
2: hallókészülék használatára szorul
3: van hallókészüléke, de nem képes használni vagy elutasítja
4: nem hall

Hallás

Értékelés
Értékelés

0-15

Tevékenységeit
elvégzi

Egyes
tevékenységekben
segítségre szoruló

Részleges
segítségre szoruló

Segítségre szoruló

Teljes ellátásra
szoruló

Jellemzők

Pontszám

16-21

Gondozási szükséglete/óra

Az egyén a vizsgált tevékenységeket 1 órát el nem érő
el tudja végezni.
A szolgáltatás a szociális és
egészségi állapot szinten tartására
korlátozódik.
Az egyén egyes tevékenységekben
hetente többször segítségre szorul
vagy figyelmet, irányítást igényel.

napi 1 óra

Az egyén bizonyos tevékenységek
elvégzésében napi rendszeres
segítségre szorul vagy napi szintű
kontrollt igényel.

napi 2 óra

napi 3 óra

30-39

Az egyén bizonyos tevékenységek
elvégzésében napi rendszeres
segítségre szorul és napi szintű
kontrollt igényel.
Az egyén teljes ellátásra,
folyamatos gondozásra, ápolásra
szorul, intenzív odafigyelést és
gyakori beavatkozást igényel.

napi 4 óra

40és
fölötte

22-29

Az irányadó gondozási szükséglet:
0-15 pont: 1 órát el nem ér6
16-21 pont: napi 1 óra
22-29 pont: napi 2 óra
30-39 pont: napi 3 óra
40 ponttól: napi 4 órát meghaladó

WWW.N\'IREGYHAZA.HU
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melléklet a ....................... önkormányzati rendelethez

A természetben nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás folyósításához

szükséges adatszolgáltatás formai követelményei
A határozatot hozó
~erv megnevezése
Aba Önkormányzata
Aba Önkormányzata

A határozat
száma
1234-1/2011VI.
4321-1/2011VI.

A támogatott szolgáltatást
igénybe vevő
Születési
Neve
ideje
Minta Márta
Példa Péter
Pál

A támogatásra jogosult lakcíme
Közterület
Irányítószám Helyiség neve

Közterület
jellege
Házszám

Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

1967.05.16 8127

Aba

Százszorszép

utca

123

2

B

4

15

1948.09.28 8127

Aba

Százszorszép

utca

23

2

A

4

15

Tárgyhavi
utalás
összesen

Rendkívüli
megszüntetés
dátuma

5 OOO Ft
5 600 Ft
10 600 Ft

2012.10.11

A támogatás

Fogyasztó azonosító
AB123456789
987654
Utalás mindöss2esen

Fogyasztási
hely
azonosító

időpontja

123-AB-321
4567 A/12345

2012.01.01
2012.03.01

Kezdő

Az eseti
összeggel
Végső
Eseti
érintett
időpontja
Havi összege összege hónapok
2012.015 OOO Ft 2012.02.
2013.01.01 2 500 Ft
2013.03.01 5 600 Ft
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melléklet a .............•. „ ........ önkormányzati rendelethez
Háziorvosi igazolás

rendszeres gyógyszertámogatáshoz
/.A

kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ....................................... „ ....... „ .......... „ ............................................................... .
Anyja neve: ...................................................................•..............................................................
Születési hely, év, hó, nap: .............. „ ...............•...........................................................................
Lakóhely: ............................. „ ..................................... „ „ ........................................... „ ................ .
Tartózkodási hely: .............................................. „ ....................................................................... .
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............. „„ ........................................................................

II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok
1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek:
GyógyA
betegség
BNO kódja

ATC

TTT

kód

kód

Ható-

A ható-

Gyógy-

Gyógy-

anyag

anyag

szer

szer-

meg-

napi

neve-

mennyi-

zése

sége

megnevezése forma

szer
Napi
adagolás

rend elésére
vonatkozó
jelzés

Szakorvos
pecsétszáma

Megjegyzés

5

4

A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert fel kell tüntetni.
A „Megjegyzés" rovatban kell jelezni:
- ha a hatóanyagnak megfelelő készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt vagy emelt támogatással történik,
vagy
- a hatóanyag valamely formájával vagy bármely összetevővel szemben esetleg fennálló érzékenységet.
2. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátások:
Szükséges eszköz, illetve kezelés
Rendelésének, ill.
A betegség

ISO kód/GYF

BNO kódja

szolgáltatás kód

alkalmazásának
Formája, megnevezése
. ,
gyakonsaga

Szakorvos
pecsétszáma

6

(havi mennyisége)

1.

A gyógyító ellátás havi költsége:.„ •...•.................................... Ft

4

Ebben a rovatban a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jelzést kell feltüntetni.
s Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a szakorvos tette.
6
Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a javaslatot a szakorvos tette.
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Ill. Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata
A háziorvos neve: ............. „ „ .... „ „ ......... „ „ .............• „ ........................... „ ... „ ..•••.•.•.••.. „ .. „ .. „ „ ...•• „
Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma: . „ „ „ . „ ...... „ .. „ ................................................ .
Ágazati azonosító: .„.„ .... „ .. „ ......... „ „ ........ „ „ . „ „ •............................ „ ......... „ ............................... .
ÁNTSZ engedély száma: ... „ „ ..... „ „ .................... „ ... „ „ .....................................•• „ „ „ ••.... „ „ „ .••.•..
Rendelő/munkahely neve, címe: ................... „ „ •..•....................... „ ........... „ ............. „ . „ .............. .
Telefonszáma: „ „ ••..•. „ .... „ . „ . „ .. „ ..... „ „ . „ .. „ ... „ . „ .......... „ .......................•........... „ „ „ •. „ „ .••.. „ „ .. „ ..

Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet kizárólag
gyógyszertámogatást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra.

Dátum: .................. „

a

... „ „ „ ..... .

P. H.
háziorvos aláírása
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A szociális rászorultságtól függ6 egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
.• „„ .. „ .... „ ... „ ... „.„„ .. önkormányzati rendelethez

1. Általános indokolás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Szt. 26. §-a és a 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján
megalkotta a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (11. 20.) önkormányzati rendeletét, mely a különböző szociális segélytípusokhoz való
hozzájutás feltételeit, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait rögzíti.
A segélyezési gyakorlat során felmerült és a szociális hatósági igazgatás látóterébe került egyedi

élethelyzetek szabályozása, valamint a változó jogszabályi környezet miatt szükséges a helyi rendeletben
előírtak pontosítása, illetve kiegészítése.

A rendelet-tervezet alapján az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is teljeskörűen
biztosítja az állampolgárok által igénybe vehető, szociális rászorultságtól függő és univerzális jellegű
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat.

II. Részletes indokolás

1. §-hoz
A szociális biztonság megteremtését és megőrzését szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokat
határozza meg, amelynek érd_ekében az önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve
szabályozza a pénzbeli és természetbeni ellátásokat. A halmozottan fogyatékos személyt ápoló
részére nyújtott kiegészítő ápolási díj a pénzbeli szociális ellátások közé tartozik.
2. §-hoz
A közigazgatási hatósági munka során pontosítottuk azokat a benyújtandó dokumentumoknak a körét,
amelyek az érdemi döntéshozatalhoz feltétlenül szükségesek.

3. §-hoz
A méltányossági ápolási díj vonatkozásában kiegészítésre került jogosultságra való megszüntetési esetek
száma, valamint a felülvizsgálat miatti jogosultság esetén - az egységes jogalkalmazás elősegítése céljából a
folyósítás megszüntetésének időtartama. A helyi rendelet jogerőre vonatkozó szakaszai az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (továbbiakban: Ákr.) 143. § (3) bekezdésével kerültek
összhangba.

4. §-hoz
A rendelet-tervezet ezen ellátásnál a megszüntetési eseteket
szakaszai az Ákr. 143. § (3) bekezdésével kerültek összhangba.

bővíti.

A helyi rendelet

jogerőre

vonatkozó
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5. §-hoz

A szolgáltatás igénybe vételekor a segélyezés helyett a jogosult aktív együttműködésére, önerő vállalására
is számítva nyújt hozzájárulást. A jogosultak együttműködési kötelezettségének szabályait rögzíti a
rendelet, viszont pontosítottuk, hogy az együttműködésre kijelölt szerv mely időpontig köteles a jogosulttal
kötött megállapodásban foglaltakat igazolni a Szociális és Köznevelési Osztály felé. A helyi rendelet jogerőre
vonatkozó szakaszai az Ákr. 143. § (3) bekezdésével kerültek összhangba.

6. §-hoz
A kelengyetámogatásnál a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult családok számára
nyújtunk támogatást újszülött gyermek születésekor. Itt a támogatásra való jogosultság egy főre jutó havi
jövedelem értékhatárát és a támogatás mértékét növeltük.
A temetési költségek hozzájárulásaként az egyedülélők esetén a jövedelemhatárt kiszélesítettük.

7. §-hoz
A helyi lakásfenntartási támogatás mértékének és az egyszemélyes háztartásban a jövedelemhatár
emelésével biztosítani szeretnénk, hogy a lakás fenntartásával kapcsolatos díjak, illetve családi házak
esetén a fűtési költségek a háztartások kiadásait nagyobb mértékben kompenzálja. A helyi rendelet
jogerőre vonatkozó szakaszai az Ákr. 143. § (3) bekezdésével kerültek összhangba.

8. §-hoz

A helyi adósságkezelési szolgáltatásnál a jövedelem értékhatárát megemelve azt szeretnénk elérni, hogy
azon háztartások is bekerüljenek ebbe a rendszerbe, akik havonta kiszámítható jövedelemmel
rendelkeznek, s a minimálbér, illetve a nyugdíjemelés hatására, ezen támogatást nem tudnák igénybe
venni.
A jövedelemhatár alsó küszöbét azért szabtuk meg, mivel a hátralékok és a tárgyhavi számlák kifizetéséhez
egy bizonyos mértékű jövedelemforrásnak rendelkezésre kell állni.
A rendelkezés pontosítja, hogy az adósságkezelési tanácsadás feladatait már nem a Nyírségi Többcélú
Kistérségi Társulás (továbbiakban: NYITÖT) fenntartásában látja el a szervezet, mivel a NYITÖT 2017. 12. 31.
napjával megszűnt. A helyi rendelet jogerőre vonatkozó szakaszai az Ákr. 143. § (3) bekezdésével kerültek
összhangba. Továbbá az ügyfél együttműködési kötelezettségének folyamatos betartása céljából az önrész
és a tárgyhavi részletek igazolásának bemutatására - a Tanácsadóval történő havi kapcsolattartással
összhangban - havonta kerül sor. Ezzel elkerülhető az ellátás jogosulatlanul történő folyósítása is.
9. §-hoz
A segélyezési rendszer döntéseinek kimutatása alapján a rendszeres gyógyszertámogatásra jogosultak
körében a családos háztartásokban a módosításra kerülő jövedelemhatár miatt került a legtöbbször
elutasító döntés meghozatalra. Figyelembe véve a tavalyi évben a 0,8%-kal, az idei évben a 3%-kal történő
nyugdíjemelést, ezen családok vonatkozásában indokolt az egy főre jutó havi jövedelem felemelése. A helyi
rendelet jogerőre vonatkozó szakaszai az Ákr. 143. § (3) bekezdésével kerültek összhangba.
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10. §-hoz
Az egyes hatáskörök polgármesterre történő átruházásának pontosítását tartalmazza.

11. §-hoz
A hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.
12. §-hoz
A pénzbeli és természetbeni ellátások vonatkozásában a mellékletek az Szt„ valamint a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (111. 27.) Korm. rendelet arra vonatkozó szakaszaival kerültek összhangba,
továbbá a gondozási szükséglet vizsgálatához szükséges adatlapot tartalmazó melléklet cseréjét a
gondozási szükséglet pontozási rendszerének módosítása indokolta.

13. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.
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Ügyiratszám: SZOC-2345-1/2018.
Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita
Előterjesztés

- a Közgyűléshez a gyermekek védelmér61 és a gyámügyi Igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes
feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

ér'--:-../~

...... „ ....... ;~„;„ ...... „"'.„ ... „.„ .. „ .... „.
Jászai Menyh~
alpolgármester

e ,1. -Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
clmzetes főjegyző

Li A-l.

('

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

Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

Az előterjesztést véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
.f'·
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Közgyűlés 1

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

Az ör. jelenlegi módosítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők bérletjegye
százalékos mértékének megemelése indokolja.
A nyíregyházi lakóhellyel rendelkező alap-, vagy középfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére Önkormányzatunk helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújt, melynek mértéke a
rászorultságtól függően különböző.
A rendeletben szabályozottaknak megfelelően, a kifizetés 2017. március 31-ig a tanintézet házipénztárából
történt, melyet az önkormányzat az oktatási intézmény részére az Alapfokú Köznevelési Intézményeket
Működtető Központ, valamint a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ által
negyedévente benyújtott összesítő alapján megtérített. 2017. április 01-től a Hivatal Házipénztárából
történik ezen ellátás kifizetése. A helyi autóbusz közlekedési támogatás utólagos megtérítésének egy havi
összegére tekintettel, javasoljuk a benyújtás határidejét és ezzel egyidejűleg a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők bérletjegye százalékos mértékének megemelését.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az
elfogadni szíveskedjen!

előterjesztést

megtárgyalni és a rendelet-tervezetet

Nyíregyháza, 2018. február 09.
Tisztelettel:

l
Dr.l.Kfizsai Anita
os2'á1~zető
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1. számú melléklet a SZOC-2345-1/2018. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az el6zetes hatásvizsgálat eredményércSI

1. A jogszabály megalkotásának
következményei

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

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

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

3.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Az adminisztrációs terheket növelő hatás a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának
munkatársai számára jelent többletfeladatot.

4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendeletben meghatározott ellátások, szolgáltatások biztosításához, a személyi és tárgyi feltételek
adottak a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységén, a Szociális és Köznevelési Osztályon.

S.) A rendelet környezeti és egészségi következményei
Nem mérhető hatás.
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2. számú melléklet a SZOC-2345-1/2018. számú előterjesztéshez

RENDELET -TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„ ........•••/ ...• ( ..... )

önkormányzati rendelet
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes
feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1.§
(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes
feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ör.) 2. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője
által beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 50 %-át, a lejárt bérletjegy átadása ellenében
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala házipénztárából a szülő, és vagy törvényes képviselő
nyilatkozatában meghatározott személy kezeihez kell kifizetni."
(2)Az Ör. 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jogosultság megállapítása iránti kérelmeket folyamatosan, a bérletjegy lejártát követő 3. hónap
utolsó napjáig az ellátás formájának megfelelő melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével Polgármesteri
Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Ügyfélszolgálati Centrumában kell benyújtani.
A kérelemhez mellékletként csatolni kell a lejárt bérletjegye(ke)t, továbbá a diákigazolvány fénymásolatát.
A határidő jogvesztő."
(3)Az Ör. 2.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A jogosult szülője, törvényes képviselője, a 2018. január 1. és 2018. február 28. közötti időszakra
vonatkozó kérelmét, valamint a kapcsolódó mellékleteket, a jogosultság megállapítása iránt legkésőbb
2018. május 31. napjáig nyújthatja be. A jogosultság megállapítása esetén, a támogatást egy összegben a
Polgármesteri Hivatal házipénztárából kell kifizetni."
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2.§
Az Ör. S. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

3.§
Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti.
E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.
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Melléklet a .„./.. „. ( ....... ) Önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Alulírott kérem, hogy részemre a helyi autóbusz-közlekedési támogatást szíveskedjenek megállapítani!
A KÉRELMEZŐ ADATAI:
TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE: ••••• „.„•. „ ... „.„.„ ••..•.• „ .. „.„ •....... „„ .. „„„ ..„ .. „.„ ... „ .. „.„„.„.„ .•„„.„„.„...
LEÁNYKORI NEVE: ..... „ ......................................................................................
ANYJA NEVE: „ .................. „.-................................................................. „ „ .•.. „

.•.

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

.......•...•....„ .•...•..•..

TAJ-SZÁMA: „ •.„.„„..„„••„„•.„„.•„.„.„„... „ ..•„ •.. „.„. CSALÁDI ÁLLAPOTA: .....•..•....•...................... „ ..•.....•......•.. „ ..... .
ÁLLAMPOLGÁRSÁGA: ....•••.•••... „ •.•. „ ........................ „ .•.......................................
LAKÓHELYE: •..•• „.„„ .••••......•. „ ..........••..•••...•.•. „ ...................•... „ ..... „ .......•....................................................... „.
TARTÓZKODÁSI HELYE:.„ •••.•.• „

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

A táblázatban felsorolt gyermeke(l)mre vonatkozóan igénylem a bérlettámogatás megállapítását, melyhez
mellékletként csatolom a lejárt bérletjegy(ek}et, továbbá diákigazolványuk fénymásolatát.

:

---y-------azolv6ny
gyermek neve

i

záma

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

i---------------~--

születési hely, ld6

f-r-- ~ --~+-~ _ _ _:___ -:-_---r-: 1-=- ------- ----1-=
+--~=~~=~=-1---··
~-----~----_j____
-t--------------~-

1

---------taj-száma

anyja neve

1------~---------

i
i----

- - ----r

1

1

--- - i1

_ _ _ _ _ _ _ _J_ _______ ------

-----------

----~-

Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék.Büntetőjogi
tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

felelősségem

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

aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
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a helyi autóbusz-közlekedési támogatás igénybevételéhez

Tisztelt ÜBVfelünkl

A nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, alap-, vagy középfokú tanintézettel tanulói
jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, illetve a halmozottan
hátrányos helyzeta gyermek igénye szerint helyi járatú autóbusz közlekedési támogatásra jogosult.

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

A halmozottan hátrányos helyzetű jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője által beszerzett
bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 80 %-át, a lejárt bérletjegy átadása ellenében, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala házipénztárából a szülő, és vagy törvényes képviselő
nyilatkozatában meghatározott személy kezeihez kell kifizetni.

A támogatás pénzben nem váltható meg.
A jogosultság megállapítása iránti kérelmeket folyamatosan, a bérletjegy érvényességi idejének lejártát
követő 3. hónap utolsó napjáig kell az ellátás formájának megfelelő melléklet szerinti nyomtatvány

a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Ügyfélszolgálati Centrumában kell

kitöltésével
benyújtani.

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

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

Tisztelettel: Dr. Krizsai Anita sk.

Nyíregyháza, 2018. március 01.

osztályvezető

- - - · ------

---

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztály
IGAZOLÁS
Alulírott

igazolom,

hogy

.......... „ ................................................szám

Nyíregyháza,
alatti

lakos

a

helyi

autóbusz-közlekedési

támogatás

megállapítása Iránti kérelmét a mai napon benyújtotta, egyben tájékoztatom, hogy a kérelmének
elbírálására irányuló eljárást megindítottam.
Nyíregyháza, 20.„ ................ hó ....... napján

P.H.
ügyintéző
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényb61 adódó egyes
feladatok végrehajtásáról szóló „ •./ •.•• ( ..• „ ••. ) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
alapján az ellátó rendszer működtetéséről az állam és az önkormányzatok kötelesek gondoskodni,
hangsúlyozva azonban a családok gyermeknevelési felelősségét is.
A Gyvt. 18. § (2) bekezdése alapján, a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében
meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli
támogatást állapíthat meg.
E rendelet célja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően szabályozza Nyíregyháza Megyei Jogú Város
közigazgatási területén a rendszeres, illetve a nem rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a
szociálisan rászoruló családokban élő gyermekek a segélyekhez való hozzáférést minél széles körben
elérhessék.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet-tervezet megemeli a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családokban a
bérletjegyek árának megtérftését, ezzel is támogatva a szociálisan rászorult alap, vagy középfokú oktatási
intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermekeket. Tekintettel a külterületen élők
városközpontba történő bejutásának gyakoriságára, valamint a szülők foglalkoztatottságára, a munkahelyi
mobilizáltságuk akadályozva lehet, ezért a lejárt bérletjegyek %-os megtérítésére vonatkozó kérelmek
leadási határidejét kiszélesltettük.
2. §-hoz
A helyi autóbusz-közlekedési támogatáshoz alkalmazott mellékletet tartalmazza.

3. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.
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Ügyiratszám: SZOC/2373-4/2018
Ügyintéző: Korpai Tibor
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására
Tisztelt Bizottság!
A 2015. június 9-én megalakult Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal olyan érdekegyeztető fórum, amely szakmai
és javaslattételi joggal rendelkezik az ifjúságot érintő helyi önkormányzati döntések
meghozatalában. Tagjai az önkormányzat kijelölt tisztviselői, az ifjúsággal foglalkozó helyi intézmények és
civil szervezetek delegáltjai, valamint az ifjúsági korosztályi szervezetek képviselői.

véleményeztető

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 164/2016 (Vl.30.} számú határozatával elfogadta Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepcióját (2016-2021}, amely cselekvési tervének egyik célja
annak az együttműködési rendszernek a felállítása, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja
a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, amely
elsősorban az Ifjúsági Kerekasztal feladata.
Az Ifjúsági Kerekasztal az év során rendszeresen ülésezett, ellátta a szervezeti és működési szabályzata
szerinti feladatait. Kapcsolatot tartott a Kerekasztalhoz csatlakozott szervezetekkel, intézményekkel és civil
szervezetekkel, rendszeresen kommunikál a város vezetésével, döntéshozóival. A tagság aktív közreműködő
volt a városi nagyrendezvényeken, részt vett a Helló Nyíregyháza programon, az Ifjúság utca
megszervezésében. 2018. május 31-én hagyományteremtő jelleggel megrendezték az 1. Nyíregyházi
lfjúságkonferenciát. Munkacsoportot hoztak létre az Ifjúsági koncepció fiatalokkal történő feldolgozására,
valamint kezdeményezték az Ifjúsági Alap bevezetését. A Kerekasztal szoros munkakapcsolatot ápol
Nyíregyháza MJV Kábítószerügyi Egyeztető Fórumával.
Az Ifjúsági Kerekasztal a hatályos szervezeti és működési szabályzata szerint minden évben a Polgármesteri
Hivatal és az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság felé elkészíti az elnöksége által elfogadott
beszámolóját.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt 2017. évi szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjen.
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Nyíregyháza, 2018. február 15.
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./2018. (11.19.) számú

határozat-tervezet
a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

a Bizottság

az

előterjesztést

megtárgyalta és a mellékelt szakmai beszámoló alapján a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal

2017. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2018. február 19.

Dr. Rákóczi Ildikó
a bizottság elnöke

A határozatot kapják:

1.
2.
3.
4.

Címzetes főjegyző
Szociális és Köznevelési Osztály
Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal elnöke
Irattár

WWW .NYIRECYHAZl\.HU
'\

NY

REGYHÁZ

! ;

SZOCIÁLIS és

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI H

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

Melléklet a SZOC/2373-4/2018. számú előterjesztéshez
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Szakmai beszámoló

Ifj(1sógi Kerekasztal

Nyíregyháza, 2017.
~
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Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal
"Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei.
Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké,
mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat,
hanem a barátjainkban leltük fel az egész világot."
(Kölcsey Ferenc)
Bevezető

A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2015. június 9-én alakult meg Nyíregyházán azzal
az eredeti céllal, hogy érdekegyeztető fórumként javítja a helyi ifjúsági fejlesztések
hatékonyságát, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Cselekvési Terve
végrehajtásának civil kontrolljaként támogatja annak megvalósítását. Alapvető
küldetésünknek tekintjük, hogy a Nyíregyházán élő és tanuló fiatalokat megszólítsuk
és motiváljuk az „X, Y, Z" generáció szülötteit arra, hogy az őket érintő társadalmi
ügyek aktív résztvevőjévé váljanak. Feltérképezzük továbbá azokat a szervezeteket,
akik a fiatalok ügyeiért dolgoznak és megismertetjük a tagsággal munkájukat,
tevékenységeiket.
A Kerekasztal

célkitűzései

A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal olyan érdekegyeztető fórum, amely szakmai
véleményeztető és javaslattételi joggal rendelkezik az ifjúságot érintő helyi
önkormányzati döntések meghozatalába. Működését ernyőszervezet-jelleggel,
informális szervezetként végzi. Az Ifjúsági Kerekasztal nyitott, munkájához bármely
szervezet csatlakozhat.
A Kerekasztalt 24 szervezet alapította, munkánkat a tagok által delegált képviselőkkel
és a jelenleg 8 fős elnökséggel (elnök, alelnök, 6 elnökségi tag) végezzük, 2017-ben a
Kerekasztal tagsága 31 tagra emelkedett.
A 2017-es évben az elnökség tisztségeit ellátó szakemberek és az általuk képviselt
szervezetek:
Elnök
Alelnök
Elnökségi tagok

Titkár

Lengyelné Pogácsás Mária - Nyíregyházi Család- és
Gyermekjóléti Központ
Dombóvári Gábor - KÉK Egyesület
Bán Dáriusz - Városi Diákpolgármesteri Iroda
Bálega János - KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
Djogni Joel Segnon - Jelen Kell Lenned Multikulturális és
Közösségfejlesztő Egyesület
Huszti Éva - Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Szilágyi Gábor- Új Nemzedék Közösségi Tér
Szőkéné Berecz Ilona - Nyíregyházi Református Egyházmegye
Korpai Tibor - Nyíregyháza MJV Önkormányzat Szociális és
Köznevelési Osztály
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Részvételi adatok és aktivitás

A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal a 2017-es évben is aktívan folytatta munkáját, 5
alkalommal ülésezett, nyílt elnökségi ülést 7 alkalommal hívott össze. Az elnökségi
üléseket kezdetektől nyílttá tettük, lehetőséget teremtve arra, hogy a tagok közül bárki
bekapcsolódhasson a munkába ötleteivel, javaslataival. Az idei évben is csatlakoztak
új szervezetek a Kerekasztalhoz. Fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsággal foglalkozó
civil szervezetek mellett olyan intézmények is képviseltessék magukat, akik
hangsúlyos szerepet vállalnak az ifjúság védelme, támogatása érdekében.
A nyitott elnökségi üléseket, valamint a Kerekasztal üléseit a tagszervezetek
székhelyein valósítottuk meg, így adva lehetőséget arra, hogy ismerkedjünk
munkájukkal, tevékenységeikkel, munkatársaikkal.
2017-ben az alábbi tagszervezetek adtak helyet az üléseinknek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyíregyháza MJV Önkormányzata
Új N ernzedék Közösségi Tér
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
KÖZ-Pont Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér
Labor Café Közösségi Tér
Human-Net Alapítvány
Mustárház
Nyíregyháza Rendőrkapitányság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége

A Kerekasztal tagságát alkotó szervezetek:

1.
2.
3.
4.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kulturális Életért Közhasznú (KÉK) Egyesület (Mustárház)
HUMAN-NET Alapítvány
Köz-Pont Ifjúsági Egyesület
5. Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Iroda (Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi
Tér)
6. Kalamáris Egyesület
7. Diák-polgármesteri Iroda
8. Mozgáskorlátozottak Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Egyesülete
9. Nyíregyházi Egyetem
10. Nyíregyházi Görögk:atolikus Egyházmegye
11. Inspi-Ráció Egyesület
12. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Nyíregyházi Tankerületi Központ)
13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
'

~
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14. Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Egyházközség
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diákönkormányzat
16. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
18. Nyíregyházi Rendőrkapitányság
19. Tabula Pláza Alapítvány
20. Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
21. Nyíregyháza Városi Református Egyházközség
22. Periféria Egyesület
23. Drogambulancia
A megalakulást követően az alábbi szervezetek csatlakoztak az Ifjúsági
Kerekasztalhoz:
24. Gyermek-Mosoly Egyesület
25. Fiatalok Kulturális Szövetsége
26. Jelen Kell Lenned Multikulturális és Közösségfejlesztő Egyesületet
27. Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
28. Talentum Európai Fejlődésért Közhasznú Alapítvány
29. AFS Magyarország
30. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ifjúságáért Egyesület
31. Romano Trajo Egyesület (társult tag)
A hatékony működés érdekében 2017-ben módosítottuk a Kerekasztal Szervezeti és
Működési Szabályzatát a kialakult gyakorlat és tapasztalatok függvényében.
Megvalósított programjaink, tevékenységeink
Helló Nyíregyháza
A Helló Nyíregyháza elnevezésű városi rendezvényen a Kerekasztal 17 szervezete
képviseltette magát az Ifjúság utcában 201 7. április 21-én. A főként fiatalokkal
foglalkozó szervezetek a saját tevékenységeik bemutatásán túl interaktív bemutatókat
tartottak az érdeklődők számára.
L Nyíregyházi Ijjúságkonferencia
Nyíregyházi
Ifjúsági
karöltve
a
Kerekasztal
Nyíregyházi Kábítószerügyi
Fórummal,
Egyeztető
valamint
a
Debreceni
Egyetem
Egészségügyi
Karával első alkalommal
szervezte meg Nyíregyházán
az I. Ifjúságkonferenciát.
A

Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal
2017. május 31-én, melynek témája egyrészt az ifjúságot érintő aktualitások
kihívások, nehézségek, jógyakorlatok -, másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi
szervezetek programjainak bemutatása volt. A fiatalok rizikómagatartásához, a
digitális kihívásokhoz tartozó kérdések megvitatása mellett az érintett korosztállyal
foglalkozó nyíregyházi szervezetek bemutatkozására is lehetőséget adott az első
alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal tartott egész napos rendezvény.
Kiemelten foglalkoztunk az ifjúság dohányzási, alkohol- és drogfogyasztási
szokásaival. A hazai drogpolitika aktualitásairól és a prevenciós lehetőségekről szóló
előadásokon túl a konferenciára érkező érdeklődő fiatalok szekcióüléseken
tanácskozhattak többek között a szabadidős és sporttevékenységekről, valamint az
értékekről és attitűdökről.
Az eseményen
nemzetközi
I. NYÍREGYHÁZI
lFJÚSÁGKONFERENCIA

szó

együttműködésekben
lehetőségekről,

volt a
ifjúsági
rejlő

a

városban
egyetemek
képzéseiről,
a
tehetséggondozásról,
illetve
bemutattuk az ifjúsági munka
területéről
érkező
jó
gyakorlatokat is. A konferencia
lehetőséget adott arra is, hogy
az
Egészségügyi
Kar
doktorandusz, illetve szakkollégista hallgatói bemutassák legfrissebb eredményeiket,
emellett a kar több oktatója szekcióvezetőként és előadóként vett részt a
rendezvényen. A programon egy új szerű intergenerációs workshopot is tartottunk,
melynek célja az ifjúság jövőképének feldolgozása, illetve a fellendülőben lévő vidéki
startup ökoszisztémával kapcsolatos információk átadása volt.
#ifiúsi~betódul

működő

A I. Nyíregyházi lfjúságkonferencia csaknem 40 előadása több mint 150 résztvevőt
vonzott, köztük középiskolásokat, egyetemistákat, a város ifjúsági szervezeteiben
tevékenykedő huszonéveseket és ifjúsági szakembereket.
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Tehetséggondozás
A Nyíregyházi Egyetem tapasztalatai szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetni az
ifjúság tehetséggondozására. A középiskolai fiatal tehetségek nyilvántartására, illetve
a rendszer kidolgozására azért van szükség, hogy a felsőfokú tanulmányokat kezdő
tehetségek a lehető leghamarabb az egyetemi oktatók látókörébe kerüljenek és a
hallgatók segítséghez, lehetőségekhez jussanak.
Az adatbázis kialakításának módjáról a Nyíregyházi Tankerületi Központ és a
Nyíregyházi Egyetem szakemberei együttműködésben kezdték meg a munkát. 2016ban a szülők bevonásával elkezdődött az információk áramoltatása, mely
folyamatosan zajlik.
Kerülj képbe munkacsoport
A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal eg1sze alatt 2017. május 11-én megalakult a
„Kerülj képbe munkacsoport", amelynek célja, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Ifjúsági Koncepciójában rögzített cselekvési tervet „lefordítsa" a fiatalok nyelvére,
közelebb hozza számukra az abban kitűzött megoldási javaslatokat gyakorlati
tapasztalatokon keresztül. A munkacsoport megbeszélések további célja, hogy a
részvevőkkel közösen ötletelve hívószavakat keressen annak érdekében, hogy hogyan
lehetne Nyíregyházát „fiatalbarátabbá" tenni, valamint figyelemfelkeltőbbé,
érdekesebbé az Ifjúsági Koncepcióban foglaltakat.
2017. június 16. és 2017. november 20. között 8 munkacsoport alkalom került
lebonyolításra két helyszínen (Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér, Közösségi
FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér), 8 témában, 16 szakértővel, valamint több
mint 60 fiatal proaktív részvételével. A különböző munkacsoport találkozók során a
főszerepben a fiatalok voltak. A szakértők (meghívott vendégek), és a facilitátorok
egyfajta segítő szerepet töltöttek be. A 8 alkalom alatt az Ifjúsági Koncepcióban
rögzített cselekvési terv 8 témakörének megoldási javaslatai kerültek megvitatásra,
ismertetésre interaktív szeminárium formájában. Minden egyes munkacsoport
megbeszélés folyamán az adott témában érintett releváns szakértők egyrészt
inspiratív, és vitaindító gondolatokat fogalmaztak meg a résztvevők irányába,
másrészt pedig szakmai betekintést nyújtottak a munkájukba. A témakörök
körüljárását követően elkezdődött az érdemi munka a fiatalok bevonásával, a
cselekvési terv megoldási javaslatainak érthető módon történő adaptálásával, a
hiányosságok feltárásával, továbbá az építő jellegű kritikai észrevételek
meghallgatásával.
A Kerülj képbe munkacsoport összességében elérte a kitűzött célokat. A fiatalok a
visszajelzéseik alapján igazolták a munkacsoport létjogosultságát és a szükségességét.
A 8 alkalom során a résztvevők értelmezték az Ifjúsági Koncepció cselekvési
terveiben foglalt témakörök céljait, az általános megfogalmazásokat, valamint a
rövid-, közép- és hosszú távú időegységekre bontását.
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A munkacsoport megbeszélésein résztvevők kor, nem, iskolai végzettség,
munkastátusz eloszlását tekintve megállapítható, hogy rendkívül heterogén volt. A
gimnáziumtól, a szakgimnáziumon át, a felsőoktatási intézményekben hallgatókon
keresztül, a már dolgozókig megfordultak egy-egy alkalmon. A résztvevők többsége
ott halott először az Ifjúsági Koncepcióról, a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztalról. A
fiatalok minél szélesebb elérését elősegítve a munkacsoport alkalmainak szervezői az
online kommunikációs lehetőségeket is kihasználták (Facebook esemény, online
plakát).

Ifjúsági Alap
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 164/2016. (VI.30.) számú
határozatával jóváhagyta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepcióját,
mely célul tűzte ki egy Ifjúsági Alap létrehozását.
Az Ifjúsági Alap pályázati rendszerét a Kerekasztal elnöksége kidolgozta és a
következők szerint javasolta:
A pályázat célja
Az ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével (13-30 év között)
Nyíregyháza közigazgatási határain belül megvalósuló, lehetőség szerint több
alkalomból álló programsorozat szervezésének támogatása.
Támogatható tevékenységek
A pályázat keretében támogathatóak olyan programok, amelyek szervesen
illeszkednek az ifjúsági közösségek, informális ifjúsági csoportok, szervezetek
szakmai
tevékenységébe,
hozzájárulnak
az
ifjúsági
kezdeményezések
megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok
társadalmi részvételét, a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő
hasznos eltöltését. Előnyt élveznek a városi színtű rendezvények, illetve amelyek több
iskola bevonásával valósulnak meg. A pályázat keretében nincs lehetőség táborok,
sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat nem támogatja az
oktatási intézmények által szervezett, az intézmény működésébe tartozó
rendezvényeket (szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.).
Pályázók köre
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil
szervezetek,
önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben
rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,

7

Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal
egyházak, egyházi szervezetek.
Pályázatok beadása és elbírálása

Tárgyévben a pályázatok beadására márciustól novemberig van lehetőség (kivéve
július). A pályázatokat Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Szociális és
Köznevelési Osztályához lehet benyújtani, tárgyhónap 5-ig. A pályázatok elbírálását a
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság végzi, a Bizottság szakmai partnere a
Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal, aki a döntési folyamatot a benyújtott pályázatok
véleményezésével segíti. A nyertes pályázatok kihirdetése tárgyhónap utolsó hetében
megtörténik, a támogatási szerződések megkötésére következő hónap 15-ig kerül sor.
Kötelezően csatolandó dokumentumok: pályázati adatlap, pályázó szervezet hatályos
alapszabályának másolata, 30 napnál nem régebbi eredeti bírósági kivonat, valamint
eredeti aláírási címpéldány.
A pályázat keretében elszámolható költségek

A program megvalósításához elengedhetetlenül szükséges dologi kiadások (eszközök
üzemeltetésének költségei, bérlés, fogyóeszközök, irodaszer, papír- írószer, megbízási
díj, nyomdaköltség, terjesztés, sokszorosítás, kommunikációs költségek,
rendezvényszervezés költségei, előadói díj). Nem lehet elszámolni tárgyi eszközöket
és bérjellegű kifizetéseket.
A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal a pályázatok véleményezésén túl figyelemmel
kíséri a megvalósuló programokat, tapasztalatokat gyűjt, szakmai segítséget nyújt a
pályázók körének.
Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal kezdeményezését követően a Közgyűlés a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.)
önkormányzati rendelete módosításával létrehozta az Ifjúsági Alapot, meghatározta a
felhasználható keretösszeget, valamint a pályázati eljárás szabályait.
Terveink

Számos feladat előtt állunk a 2018-as évben 1s, hiszen az Ifjúsági Koncepció
cselekvési terve megvalósításának támogatása mellett a tagszervezetek és a fiatalok
aktivizálása is nagy erőket kíván meg az elnökségtől és a tagságtól.
Megvalósítás alatt álló progrilmjaink:
Nyíregyháza hazavár program kidolgozása,
II. Nyíregyházi Ifjúságkonferencia megszervezése, melyet regionális szintre
szeretnénk kiterjeszteni,
aktív részvétel Nyíregyháza városi rendezvényein,
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Ifjúsági Alap pályázati rendszer segítése, támogatása.
A Kerekasztal munkájáról, az aktualitásokról a www.nyik.hu oldalon tájékozódhatnak
az érdeklődők.
Nyíregyháza, 2018. február 15.
Az elnökség nevében:
Lengyelné Pogácsás Mária
Elnök
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1. NYÍREGYHÁZI IFJÚSÁGKONFERENCIA
#ifjúság betódul

2017. MÁJUS 31.
Szervezők

Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal
Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Debreceni Egyetem - Egészségügyi Kar
KIFÜ - INPUT projekt

Helyszín:
Debreceni Egyetem - Egészségügyi Kar
4400 Nyíregyháza
Sóstói u. 2-4.
Torony I. emeleti előadó

NYiREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETÖ FÓRUMA
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Program

9.00 - Regisztráció
9.30 Megnyitó
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere
Pro/Dr. Semsei Imre, DE-EK dékánja
Lengyelné Pogácsás Mária, Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal elnöke
Plenáris

előadások

Levezető: Dr. Huszti Éva DE-EK

9.50h-10.20h
Dr. Székely Levente (Kutatópont Kft, kutatási igazgató): Fiatalok
rizikómagatartása a legfrissebb Magyar ifjúságkutatás eredményei
alapján
Kérdések, hozzászólások
10.20h-10.45h
Müller Éva (EMMI): Aktualitások és lehetőségek a drogpolitikában.
Kérdések, hozzászólások
10.45h-11.10h
Dr. Erdélyi Ágnes (SZSZBMK - Sántha Kálmán Szakkórház):
Droghelyzet és prevenció a megyében
Kérdések, hozzászólások
11.10h-ll.40h
Dr. Prazsák Gergő (EL TE TáTK): Digitális kihívások
Kérdések, hozzászólások
Szendvics ebéd
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13.00h-15.00h Párhuzamos szekciók, (15 perces
kérdéseknek) workshop
1.

előadások

5 perc a

Szabadidő

és sport az ifjúság körében (A320)
Szekcióvezető: Dr. Kovács Klára adjunktus (DE-EK)

Csatári Emese (NMI Művelődési Intézet) - S:::ilágyi Gábor
(Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi tér): A fiatalok
szabadidő
eltöltési szokásaihoz alkalmazkodó ifjúsági
közösségi tér - a hang out másik oldala
Bocsi Veronika (DE GyFk): Roma fiatalok
magaskulturális mintázatai
Galán Anita (DE GyFK): IKT-használat,

szabadidős

és

egyenlőtlenségek,

szabadidő

Dr.

Kovács Klára (DE EK): A nyíregyházi fiatalok
szabadidő-eltöltési és sportolási szokásai

Földi Orsolya (DE BTK): A hallgatók sportolásának és
egészségmagatartásának kapcsolata a Partiumban
Kántor-Sikora Lili (NyE): Az iskolai testnevelés szerepe a 21.
század iskolájában
2. Nemzetközi ifjúsági együttműködések (A321)
Szekcióvezető: Dombóvári Gábor (Mustárház Ifjúsági és
Tanácsadó Iroda)
Gara Péter (DE nemzetközi iroda): Nemzetközi Kredit
mobilitás, Campus Mundi ösztöndíjprogram, Erasmus+
hallgatói, oktatói és munkatársi mobilitási lehetőségek

Dombóvári Gábor (Mustárház): Kapacitásbővítő projekt:
Nem-formális példatár, Híd Európa és Ázsia között/ Non-

..'

formal set of examples: Bridge between Europe and Asia
Varga Kitti (Mustárház): Nemzetközi ifjúsági csere: Aktív
fiatalokkal Európáért/ With Active youth for Europe.
Szakemberek nemzetközi mobilitása: Tégy Európáért!/Act for
Europe!
Dombóvári Gábor
Többség, kisebbség
3. Fiatalokat

(Mustárház):

Strukturált

párbeszéd:

érintő

prevenció (A323)
Szekcióvezető: Dr. Erdélyi Ágnes (SZSZBMK - Sántha
Kálmán Szakkórház)

Dr. Kovács Attila: A rendőrség prevenciós programjai
Korpai Tibor (NYHMJV Szociális és Köznevelési Osztály):
A KEF működése két megyeszékhelyen, Nyíregyházán és
Pécsett

Diósi Dóra - Orgován Valentina (DE-EK hallgatók) - Egy
terepkutatás tapasztalatairól
Szabóné Kiss Tünde (Talentum Európai Fejlődésért
Közhasznú Alapítvány): OH kártya és coaching a segítő
szakmában
4. Jó gyakorlatok az ifjúsági munka területéről (A302)
Szekcióvezető: Bálega János (KözPont Ifjúsági Egyesület)
Kas::.ás András (Nemzeti Ifjúsági Tanács): Hazai ifjúsági
érdekképviselet

~.1

Inántsy Pap Sándor (Inspi Ráció Egyesület): Életvezetési
kompetenciafejlesztés
tréningmódszerekkeL
önkéntesprogramon keresztül.
Stekler Gergő és Bán Dáriusz (Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda): Nyíregyházi Városi Diákparlament és
Városi Verébavató
Afolnár Brigitta (Mustárház): Mustár FM Rádió
Zsuzsanna
(Mustárház):
együttműködésében megvalósuló programok
Varga

Generációk

Szakady Kincső (KözPont): A FACE-ek, egy fészek története
(ifjúsági iroda bevásárlóközpontban, majd közösségi ház
belvárosban)
Árva Tímea (KözPont): A közösségé1i tenni akaró diákok
története, avagy hogyan indul egy megyei diákösszefogás
Balogh Bence, Jármi László (Új Nemzedék Nyíregyházi
Közösségi tér): Gamers for Gamers - online játékból a
valóságba
Papp Andera (HumanNet Alapítvány): Élő könyvtár
Kovács Csaba - Szaplonczai Márk (Görögkatolikus Egyház):
Egyház és fiatalok

5. Értékek és attitűdök a fiatalok körében (A324)
Szekcióvezető:

R. Fedor Anita

főiskolai

Árokszállási Andrea (DE-EK):

docens DE-EK

A mentőtiszt hallgatók

értékattitűdjei

{:.

,( .

j

; t

Bihari Ildikó (DE): A tanoda programban

résztvevő

fiatalok

jövőképe

Fekete Éva (Tabula Pláza Alapítvány, Labor Café projekt):
Az ifjúság, mint a jövő közössége és offline kapcsolatok
Fehérvári Brigitta (DE): Diplomás apák nevelési attitűdjei
Hörich Balázs (DE): Fiatalok a szakképzésben
R. Fedor Anita, Jávorné Erdei Renáta, Engler Ágnes, Markos
Valéria (DE): A fiatalok munkaerőpiachoz és családhoz
kapcsolódó értékválasztása
Nyírcsák
János
vállalkozóvá válása

(HumanNet

Alapítvány):

Fiatalok

6. Képzés és tehetséggondozás (A326)
Szekcióvezető: Hüse Lajos, főiskolai docens DE-EK

Baracsi Ágnes (Nyíregyházi Egyetem): Az ifjúságsegítés
felsőoktatási háttere
Balogh Erzsébet (DE-EK): Szociális képzések a DE-EK-n
D. Tóth Márta (Nyíregyházi Egyetem): Tehetségazonosítás
lehetőségei Nyíregyháza Oktatási Intézményeiben
Hüse Lajos (DE-EK): Tehetséggondozás a DE-EK-n
Akkor és most - Intergenerációs workshop (A325)
Dr. Cicás Györgyi - INPUT projekt, Nyíregyháza területi
koordinátor
A workshop célja az ifjúság jövőképének feldolgozása, a résztvevők
informálása a fellendülőben lévő vidéki startup ökoszisztémával
kapcsolatban, a résztvevők motiválása ötleteik megvalósításában.

•

•

Hogyan képzelik el a résztvevők a jövőjüket, milyen
kihívásokat, lehetőségeket és kockázatokat látnak benne?
Csoportmunka, jövőképalkotás, beszélgetés a feltárt
lehetőségekről, kihívásokról, kérdésekről
Alkalmazott vagy startup legyek? Megvalósíthatom-e a
saját ötletemet kezdőként? Egy lehetséges jövőkép, az
egyéni ötletek megvalósításából létrehozott vállalkozás
(startup) bemutatása: a folyamat, lehetőségek és szakmai
támogatás az ötletek megvalósításához, valamint egy a
pályája elején lévő Y generációs, valamint egy sikeres,
befutott, X generációs startup vezető bemutatása,
tapasztalatcsere a résztvevőkkel.
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Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Háza a Nyíregyháza, Szent István út 20. szám
alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, amely Mustárház néven működik. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlése a 360/2016. (Xll.15.) számú határozatával az Ifjúsági Ház működtetésével és a 2017. évi
ifjúsági feladatok ellátásával a Kulturális Életért Közhasznú Egyesületet (továbbiakban, mint Megbízott)
bízta meg. Az Ifjúsági Házban zajló programokra, rezsiköltségre, valamint a helyszínen található
Diákpolgármesteri Iroda működtetésére a 2017. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályiról
szóló 1/2017. (1.27.) önkormányzati rendelet alapján az ifjúsági célfeladat előirányzatból 5.980.000 Ft
támogatást biztosított az önkormányzat.
A tevékenység ellátásáról szóló feladatellátási szerződés értelmében a Megbízott 2018. január 31-ig köteles
elszámolni a támogatás jogszerű felhasználásáról a szerződésben meghatározott 2017. év vonatkozásában,
továbbá 2018. február 28-ig köteles tájékoztatást adni a programterv alapján megvalósult feladatokról a
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságnak. A Megbízott kötelezettségét határidőig teljesítette.
Az egyesület, szakmai beszámolójában lokális-, országos- és nemzetközi területen megvalósított
tevékenységeit összesítette, amelyeket havi időkeretekben részletezett. A szakmai beszámolóból
megállapítható, hogy a támogatás felhasználása összhangban van a feladatellátási szerződésben
meghatározott célokkal, feladatokka 1.
Városunk önkormányzatának célja az értékteremtő ifjúsági programok létrehozása, a gyermek- és ifjúsági
korosztály aktív részvételével. történő kulturális programok szervezése, melyeknek szervesen illeszkednie
kell a Nyíregyházán működő gyermek- és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai munkájához. Ennek
szellemében a tisztelt Közgyűlés 300/2017. (Xll.14.) számú határozatával a 2018. évi ifjúsági feladatok
ellátására újra a Kulturális Életért Közhasznú Egyesületet bízta meg.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt 2017. évi szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2018. február 15.
Tisztelettel:

l·," ( /í ,,_
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA
........... /2018. (11.19.) számú
határozat-tervezet
a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2017.
évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2018. február 19.

Dr. Rákóczi Ildikó
a bizottság elnöke

A határozatot kapják:

1.
2.
3.
4.

Címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Kulturális Életért Közhasznú Egyesület Nyíregyháza, Szt. István u. 20.
Irattár
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A Mustárház 2017. évi tevékenysége
Lokális szint
Közösségi tér
Közösségi terünkben 6 gép várta az internetezni vágyó fiatalokat, akik
továbbra is klubkártya e11enében ingyenesen internetezhettek. A gépe számát
201 7 -ben lecsökkentettük, mivel egyre kisebb igény mutatkozik az
internetezés iránt a fiatalok részéről, fcltéte1czhctóen az okostelefonok
elterjedése miatt.

Koncerteki kiállítások
2-3 heti rendszerességgel tartottunk koncerteket 2017-ben is a
Mustárházban, melyeken föleg fiatal nyíregyházi :zenekarok kaptak fellépési
lehetőséget, de össze] például hetente. A stílusokat illetóen főleg világzene és
jazz került bemutatásra, de természetesen rockzenét is hallgathattak a
fiatalok. A hangosítast saját eszközökkel tudtuk minden esetben megoldani.
2017-ben kevesebb kiállítást tudtunk megrendezni, mint a korábbí években,
dc így is 2 fotó és 2 képzőművé~zeti kiá11ítást tchettün k fel a falra. A
koncerteken, kiálJitásokon 30-200 fő vett reszt.

Rendezvények, események
Megszervezésre kerültek a hagyományosnak mondható rendezvényeink 2017ben:
majális,
nyárindító,
nyárzaró,
valamint kisebb
képzések.
egyűttmúködesek. Rendszeresen részt vettünk helyi szinten az ifjúsági és civil
élet konferenciáin~ eseményein. A rendezvényekre 10-150 fö látogatott eL

Táncház, filmklub
Kethetente rendeztük meg NKA támogatással csangö tánchazunkat, melyet
hivatásos táncoktató és zenekar tartott. Az eseményekre 20-50 fó látogatott
e1. Havonta tartottak európai önkénteseink filmklubot különböző
társadalmilag fontos témákban: környezetvédelem, fogyasztás, drogprevenció.
A filmklubokon esetenként 20-30 fö vett részt.

„

Nyíregyházi Diák-polgármesteri Iroda
2017-ben a Diák-polgármesteri Iroda aktívan vette ki részét az eseményekből.
Két legnagyobb eseményük a Városi vcrébavaró, melyen 2017-ben 600-an
vettek rés?.t, valamint az dső ízben, dc hagyomány teremtő módon
megszervezett Diákparlament volt J 00 fő részvételével. Szintén szervezőként
vettek részt a testvérvárosi diákparlamenten, melyen Rzeszów, Eperjes és
Szatmámémetí fiataljai vettek részt, összesen 140-en.

Városi verébavat6, Diákparlam.ent

A Városi verébavatón 14 középiskola 600 diákja vett reszt és szórakozott
közösen. Fontosnak tartották a fiatalok ezt az eseményt, mert lehetőséget
adott arra., hogy egymással találkozhassanak és játekos módon
összemérhessék erejüket. Szintén kiemelt eseménye volt 2017-nek az első
ízben megrendezett Diákparlament, melyre 18 általános- és középiskolából
100 fiatal vett részt. A Diákparlamenten a plenáris ülésen elhangzott
előadásokat

követően

8
döntéshozók felé a diakok.

szekcióban

fogalmaztak

meg javaslatokat

a

Testvérvárosi diákparlament
Az esemenyen Nyíregyháza 3 testvérvárosának 120 delegáltja vett részt. A

találkozó elösegítette a fiatalok közötti párbeszédet~ egyúttal tovabbi
eredményezett bi- és multilaterálisan.

együttműködéseket

Médiakör, Mustár FM Rádió

2017-ben tovább működtettük rádiónkatr melyhez 3 pályár..ati forrást is
tudtunk rendelni. Ez is bizonyítja a rádió minöségét, mely nem egy kommersz,
mainstream adó. A rádión napi 24 órában 55 tematikus műsor hallható 5050% zene-beszéd arannyalt 7 4%-os közszolgálati tartalommal. A műsorokat
fiatalok készítik nem feltétlenül fiataloknak.

Strukturált párbeszéd

Folyamatos párbeszédet folytattak a fiatalok a döntéshozókkal, melynek több
szintje és felülete is volt. Legfontosabb színtere a diák"":polgármesteri iroda és
a döntéshozók közötti rendszeres kapcsolat, valamint a. már említett
Diákparlament. A diák-polgánnesteri iroda folyamatosan egyeztetett a város
döntéshozóival,
programjaik megszervezése
ezek alapján
történt.
Létrehoztunk egy városi ifjúsági fórumot, melynek tagjai olyan
crnyószcrvczctek, akik a Nyiregyhá.zán tanulókat fogják össze: egyetemí HŐT,
szakkollegium, diákönkormányzat, tehát közép- és felsőfokú intézmények
tanulóiról van szó. Az ifjúsági fórum tervei között szerepel egy rendszeresen
megszervezendő ifjúsági hét. melybe minden érintett korosztályt megcéloz. Az
ezzel kapcsolatos terveket a döntéshozók felé eljuttattuk.

Sport
Rendszeresen

tartottunk

sportnapokat partncrszervezetdnkkcl.

Immár

hagyományosnak mondható a Köz-Pont Ifjűsági Egyesülettel az évi 2 alkalom
Debrecenben es Nyiregyhazán megrendezett 2 napos sporttalálkozó.

Nyelvi klubok
Napi rendszerességgel megvalósuló elem a Mustárházban, melyet külföldi
önkénteseink tartanak olasz, orosz, francia, spanyol és angol nyelven. A
részvétel mindenki számára ingyenes és kortól független. A nyelvi klubok nem
a grammatikai ismereteket fejleszti, hanem az éló beszédet, mindezt
anyanyelven. 2018-tól német önkéntesünk is lesz, igya paletta bővülni tud.
egyúttal testvérvárosi kapcsolatainkat is
Iserlohnból érkezik.

bővítjük

vele, mivel az önkéntes

Iskolai közösségi szolgálat
2016-tól csak azok érettségizhetnek, akiknek van igazolhatóan legalább 50
óra iskolai közösségi szolgálatban eltöltött önkéntes tevékenységük.
Egyesületünk 18 középiskolával áll szerződéses kapcsolatban IKSZ letöltésére,
melyet rádiózással, vagy a fiatalokat érintő előadások - Erasmus+ meghallgatásával, esetleg a programok szervezésébe való bekapcsolódással
lehet elvégezni.

dm program

Egy szavazás a1apjan egyesületünk a dm Kft támogatá.saval a Családok
Átmeneti Otthona Jakóí számára szervezett több szabadidős programot
fiatalok bevonásával az iskolai közösségi szolgálat keretében.
KÖSZ! program

Az Új Európa Alapítvánnyal közösen 30 fiatal tudott iskolai közössé·gi szolgálat·
keretében hajléktalanoknak segíteni 2016-ot követöen 201 7-ben úgy. hogy a
program értéke is növekedett. Partnereink a programban a Periféria Egyesűlet
és az Oltalom Szeretetszolgálat volt. A hajléktalanok részére 310 ezer forint

értékben vasároltunk tartós élelmiszereket~ illetve tisztálkodási eszközöket 1
valamint meleg italt osztottunk részükre. A fiatalokat érzékenyítő képzéseken
készítettük fel. Ezen túlmenően a Kossuth gimnáziummal közösen
ruhagyűjtést is megszerveztünk.

Európai önkéntes szolgálat
Három éves akkredítációnknak köszönhetően 2017-től egy projekten belül 11
fiatal érkezik hozzánk mínden évben február 1 ·tól 12 hónapra Olaszországból,
Franciaországból; Spanyolországból, Oroszországból, illetve 2018-ban
Németországból és Szerbiából. Az önkéntesek alaptevékenysége a rádiózás
illetve a nemzetközi ifjűságszakmai hálózatunkhoz kapcsolódó belső

kommunikáció hatékonyabbá tétele~ ami a gyakorlatban honlapfejlesztést
takar, de ezen túlmenően nyelvi klubokat tartanak, részt vesznek felkereső
szolgálatban, segítenek a napi ügymenet szervezésében, a programok
zökkenőmentes lebonyolitásában.
Felkereső

munka

A Mustárház rendszeresen „házhoz megy" es nem kizárólag a Mustárházban
tart előadást~ hanem rendhagyó osztályfönöki óra keretében középiskolakban
tájékoztatjuk a fiatalokat az őket érintő fontos információkról, Erasmus+
lehetósegekről,
nemzetközi programoktól.
Ennek
kereteben
havi
rendszerességgel járunk középiskolákba, együttal az önkéntesseget is
népszerűsítjük.

Ors.zá_gos szint
Eurodesk
Az Eurodesk egy az Európai Bizottsag által támogatott irodahálózat, mely
ifjúsági ínformáció-szolgáltatást nyújt. Az Eurodesknek évente ket 3 napos
képzése van, illetve első kézből értesülünk a fiatalokat érintö releváns
nemzetközi információkról. Az Eurodesk révén tudunk fiatalokat küldeni
európai önkéntes szolgálatra, valamint rendszeresen szervezünk tavasszal és
nyáron programokat (Time to move, EVS20, Ujűság hete).
ISZOSZ

Az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége a magyarországi ifjúságszakmai
partnerek ernyőszervezete, szakmai szervezete. Mint ISZOSZ-tag rends7..eresen
veszünk részt ISZOSZ által szervezett képzéseken, illetve magunk is adunk
képzőket, facilitátorokat. 2017-ben az lSZOSZ~szal partnerségben közösen
szerveztünk meg Kecskeméten egy 3 napos ifjúságszakmai találkozót.
NIT, ISZEF, ISZET, SZIA
A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT} alapítójaként folyamatosan részt veszünk a
NIT munkájában. A NIT a kapocs a kormánp..ati szervek és a fiatalok között.
Az
Ifjúsági Szakmaí Egyeztető
Fórum
(ISZEF)
munkájába is
becsatornázódtunk, annak is a nemzeti összetartozás munkacsoportjába az
általunk koordinált kárpát-medencei ifjűságszakmai hálózat révén. Az
lfjúságszakmai Egyeztető Tanácskozás (ISZET) a magyarországi és Kárpátmedencei
országos és
regionális ifjúsági
s7'ervezetek összefogó
ernyőszenTezete, mely rendszeresen tart egyűttműködesi workshopokat,
ezeknek rendszeres résztvevői vagyunk.

Nemzetközi szint
Testvérvárosi találkozó
2016-ban adtuk be közösen a DPl-vel testvérvárosi talatkozó projektünket,
melyet Brüsszel nyertesnek nyilvánított. Ennek értelmében 2017 májusában

Szatmárnémeti, Eperjes, Rzeszów és Nyíregyháza fiataljai egy 4 napos Középeurópai ifjúsági fórumot tartottak, egyúttal javaslatokat és észrevételeket
tettek a döntéshozóknak. Az eseményen 120 külföldi és 40 magyar fiatal vett
reszt.

EFOP transznaciontilis együttműködés
2017-ben nyertes pályázatot nyújtottunk be az EMMI-hez, ennek kereteben
egy 26 hónapos projek-tben kívánjuk szakmailag fejleszteni a Mustárházat,
egyúttal a projektbe szakembereket bevonni. Külföldi partnereink a
projektben: Csik: Terület Ifjúsági Tanácsa (Csikszereda), Szatmári Fiatalok
Kulturális Egyesülete (Szatmárnémeti). Ifjúsági ház IFIX (Ada); Magyar Média
és Információs Központ (Alsóőr). A 26 hónap alatt 3 konferencia, 2 tréning, 12
szakmai műhely és 10 látóút szerveződik meg, ezekbe vární fogjuk a
Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal szakembereit is, így a projekt a nyíregyházi
szakemberek számára is relevanciával bír.

Néntzetközicserék
2017-ben 3 nemzetközi ifjúsági cserét szerveztünk meg Nyíregyházán. Az
április cserénk témája a fiatalok vállalkozóvá válasa volt~ ugyanerre épült
majusi cserénk is,melyTe 6 országból 30 fiatal érkezett \?árosunkba,
augusztusi cserénk témája pedig a múlt feldolgozása által aktív európai
állampolgárrá válás volt, melyre 5 országból :25 fiatal jött el. Partnerként
vettünk reszt egy 8 napos olaszországi cserében, valamint több nemzetközi
cserében partnerként vettünk részt, ezen programokra nyíregyházi fiatalokat
küldtünk Romániába. Olaszorszagba, Németországba.
·

Források
2017-ben is több pruyá:;;atot nyújtottunk be illetve azokkal magunk
számoltunk el, ezek folyamatos tevékenységet jelentenek s7„ámunkra.
Sikeresen elszámoltunk 3 nagy brüsszeli pályázattal is. Támogatóink voltak
az Önkormányzat mellett: EACEA (Brüsszel) 1 Erasmus+, Nemzeti Kulturális
Alap, Új Európa Alapítvány, dm Kft, Család, Ifjúság· és Népesedéspolitikai
Intézet. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, EMML
f
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Január
Lczarult Debrecenben 4 város (Nyiregyháza, Debrecen, Békéscsaba,
Szatmárnémeti) részvételével strukturált párbeszéd projektünk, melynek
kereteben a varosok fiataljai megismerkedtek egymás ''"arosaiba.n az adott
lokalítás
ifjúsági
fejlesztéseivel,
irányaival,
egyúttal javaslatokat,
észrevételeket tehettek a döntéshozók részére. A programot a Gyermek és
Ifjúsági Alap támogatta 690 ezer forinttal.
Elkezdtük megszervezni a február 21-én tartandó Nyíregyházi Városi
Diákparlamentet, melyre elfogadta meghívásunkat Dr. Ulés Boglárka helyettes
államtitkár, valamint Kaszás András, a Nemzeti Ifjúsági Egyesület elnöke. A
diákparlamenten 8 szekcióban tehetnek majd ajánlásokat a delegált általánosés középiskolások a város döntéshozói felé.
Előkészítettük a májusi testvérvárosi találkozónkat a résztvevőkkel (Rzeszów,
Eperjes, Szatmárnémeti), valamint elkezdtük az egyeztetést Nyíregyháza MJV
Polgármesteri Hivatalával.

Leadtuk éves beszámolónkat a Szocifilis Osztály, illetve a
Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság felé.

Szociális,

Megtartottunk a kifutó európai önkéntesek számara a búcsúpartit. Februártól
11 fiatal kezdi meg tevékenységét a Mustárházban: Olaszország 4 fő,
Oroszország 2 fő, Francia.ország 2 fö, Spanyolország 2 fö, Csehorszag 1 fő. A
projektet akkreditáció alapján a Nemzeti Ügynökség (Tempus Közalapítvány
Erasmus+ Ifjúság) támogatja 85 ezer euróval.
Nyertes pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz népzenei
készítése tárgyában, a támogatási összeg 1.200.000 forint.

rádióműsor

Részt vettük több egyeb rendezvényen: civil konferencia, civil teaház.
Kéthetente megszervezésre kerül a Mustárházban csangó tanchaz. élö zenei
kísérettel és táncoktatóval. A programsorozatot a Nemzeti Kulturális
Alapprogram támogatja 500 ezer forint értékben.
Beadtunk több pályázatot is: Erasmus+ KAl Erasmus+ KA3, NEA
NEA szakmai, NMHH működési.
i

működés!~

Folyamatosan készítettük rádiónkban a „Presszó" című műsort, mely a fiatal
magyarországi zenekarokat mutatja be. A műsort a Cseh Tamas Program
támo at ·a 1 millió forinttal.

•

Kép?...ést tartottunk az önkénteseink számára.

Kéthetes rendszerességgel tartott ülést a diák-polgárm.esteri iroda vezetősége

a Mustárhá.zban.
Klubkoncertek keretében minden pénteken helyi fiatal zenekarok adtak

ingyenes koncertet a Mustárházban.
Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. (NKA, Erasmus+, Cseh Tamás)
Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára.
Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 12
szamitógépet.
Működtettük

rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus

műsorral.

Február
Megszerveztük a Diák"'polgármesteri Irodával közösen első alkalommal
Nyíregyházán a Városi Diákparlamentet. A rendezvényen előadást tartott az
EMMl osztályvezető-helyettese, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke. a városháza
osztályvezetője. A 8 szekcióban közel 30 ajánlás sruletett a döntéshozók felé.
A diá.kpar1amenten 17 iskola 100 diákja vett részt. A rendezvényt a jövőben
minden februárban szeretnénk megszervezni.
Előkészítettük a májusi testvérvárosi találkozónkat a résztvevőkkel (Rzeszfr.v,
Eperjes, Szatmárnémeti}> valamint elkezdtük az egyeztetést Nyíregyháza MJV
Polgármesteri HívatalavaL A május 17-20. között tartandó Közép-európai
ifjúsági fórumon l 50 fiatal fog részt venni a 4 városból. A projektet ,a brüsszeli,
székhelyű EACEA támogatja 20 ezer euróval.

Elindult új EVS projcktűnk 1 melynek keretében olasz, spanyol, francia és
orosz fiatalok fognak 12 hónapot eltölteni a Mustárhazban és önkéntes
tevékenységükkel segíteni munkánkat. A projektet az Erasmus+ program
támogatja 84 ezer euróval.

A Juvcntus

Soliditas Kárpát-medencei ifjúságszakmai hálózatunkkal
Székelyföldön
kerestük
fel
partnerszervezeteinket
Marosvásárhelyen,
Csíkszeredában,
Gyergyószentmiklóson~
Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön.

kapcsolatosan

Részt vettük több egyéb

rendezvényen~

ifjúsági kerekasztalt civil teaház.

''"

Kéthetente megszervezésre kerül a Mustárházban csángó tánchaz, élö zenei
kísérettel és táncoktatóval. A programsorozatot a Nemzeti Kulturális
Alapprogram támogatja 500 ezer forint értékben.
Beadtunk több pá1yá7.atot is: Erasmus+ KAl, Erasmus+ KA.3, NEA működési,
NEA szakmai> NMHH működési.

Folyamatosan készítettük rádiónkban

a

című műsort, mely a fiatal
műsort a Cseh Tamás Program

„Presszó"

magyarországi zenekarokat mutatja be. A
támogatja 1 millió forinttal.

Képzést tartottunk az önkénteseink számára.

Kéthetes rendszerességgel tartott ülést a diák-polgármesteri iroda vezetősége
a Mustárházban.
Klubkoncertek keretében minden pénteken helyi fiatal zenekarok adtak
ingyenes koncertet a Mustárhazban.
Elszámoltunk több korábbi nyertes projektteL (NKA, Erasmus+ i Terror Háza}
Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára.
Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 12
számítógépet.
Működtettük

rádiónkat napi 24 óraban, 50 tematikus músorral.

Március

A Juventus Soliditas Kárpát-medencei ifjúságszakmai hálózatunkkal
kapcsolatosan
Székelyföldön
kerestük
fel
partnerszervezeteinket
Marosvásárhelyen,
Csíkszeredá.ban,
Gyergyószentmiklóson;

Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön.
Nyertes pályazatot nyújtottunk be a Nemzeti Médía- és Hírközlési Hatósághoz
RÁDIÓÁLLANDÓ2017 pályázati kategóriában egy tematikus műsorunkra. A
támogatási érték 1.650.000,- forint.
Nyertes pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz
REZSI2017 pályázati kategóriában a rádióhoz kapcsolódó rezsire. A
támogatási érték 2.450.000,- forint.

„

Részt vettünk Budapesten egy többfordulós szemmanumon, melyen a
köZÖsségi rádiók egy gyűlöletbeszéd-ellenes etikai kódexet állítanak össze az
Európa Tanács részére.
Találkoztunk Iscrlohn testvérvárosi képviselöiveL lser1ohn a jövőben szeretné
Európai Önkéntes S;r,olgálat keretében megerősíteni
testvérvárosi
kapcsolatait, melynek mi a legnagyobb örömmel teszünk eleget. Az előzetes
egyeztetések alapján 2 főt fogadunk majd 2018. február l-től Iserlohnból,
Németországból 1 éves

időtartamra.

Részt vettünk Budapesten az Eurodesk tavaszi képzésén.
Debrecenben egyeztettük
partnerszervezetekkel.
Elókeszűleteket

az

Eurodesk

regionális

eseményeit

a

tettünk a májusi ifjúsági konferenciára meghívottak, elöadók

tekintetében.
Előkészítés a.Jatt van egy nyíregyházi diákplatform létrehozasára, melyben a
közép- és felsőfokú intézményekben tanuló fiatalok érdekképviseleteit
szerveznénk egy tömörűlésbe. A platformon a Nyíregyházán éló fiatalok el
tudjak mondani rendszeresen és folyamatosan az őket érintö kérdéseket 1
javaslatokat és észrevételeket tehetnek, melyeket a döntéshozók felé
artikulálunk.

Részt vettük több egyéb rendezvényen: ifjúsági kerekasztal, civil teaház, NIT
havi helyzet.
Elindult a kommuníkáció a Diák-polgármesteri Irodában
Díákönkormányzat létrehozasára, a struktúra kialak.itására.

a

Városi

Kéthetente megszervezésre kerül a Mustárházban csángó táncház, élö zenei
kísérettel és táncoktatóval. A programsorozatot a Nemzeti Kulturális
Alapprogram támogatja 500 ezer forint ertékben.

Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Média- és Hirközlési Hatósághoz,
hirműsor készítésére.
Folyamatosan készítettük rádiönkban a "1Fonó" című műsort, mely a népzenét,
ncprajzot, népművészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap
Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal.
Megérkezési partit rendeztünk magyarországi és
részére ..

kűlföldí

önkénteseink

Kéthetes rendszerességgel tartott ülést a diák-polgármesteri iroda
a Mustárházban.

vezetősége

Klubkoncertek keretében minden pénteken helyi fiatal zenekarok adtak
ingyenes koncertet a Mustárházban.

Elszámoltunk több korabbi nyertes projekttel. {Erasmus+, testvervá.rosi
EACEA, GYIA, NMHH}

Ingyenes nyehri klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói_ számára.
Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használjak ingyenesen a 12
számítógepet.
Működtettük

rádiónkat napi 24 órábant 50 tematikus

műsorral.

Április
Kilenc napos dupla nemzetközi üjúsagi cserét szerveztünk meg első
állomásként a szerbiai Adán. Az ifjúsági cserén 6 ország (Norvégia, Hollandia,
Németország, Spanyolország, Szerbia, I\fagyarország) 36 fiatalja dolgozta fel a
fiatalok vállalkozóvá valasának témáját. A projekt érteke 30.000,- euró.

Részt vettünk illetve kitelepűltűnk rá.diónkkal a Helló Nyíregyháza
rendezvenyére, melyen közel 20 interjút készítettek önkénteseink. A
rendezvény napján a Mustár FM Rádió napközben kizárólag a Helló

Nyíregyházához kapcsolódó interjúkat sugározta.
Beadtunk 3 pályázatot az Erasmus+ magyarországi irodájához strukturfilt
párbeszéd, nemzetközi ifjúsági csere és önkéntes szolgálat témakörökben.

A május 31-i ifjúsági konferenciához kapcsolódóan összeállítottuk az; egyik
szekció összes elöadasát, a plenáris ülésre előadót hívtunk meg.
Elkészítettük és 500 példányban kinyomtattuk az Ifjúsági Kerekasztal
szórólapjat.
Elindítottuk a Nyiregy-hazi Ifjúsági Kerekasztal domaín regisztrációját. A
szervezetünk \.'\>'\\'W.nyik.hu neven fogja koordinálni a csatlakozó
szervezetek részére a kerekasztal honlapját.

jövőben

Elke-.tdtűk

megtárgyalni az érintettekkel, hogy hogyan, milyen struktúra

mellett alakíthatnánk meg a városi DÖK~öt.
Részt vettünk Budapesten egy többfordulós szemináriumon, melyen a
közösségi rádiók egy gyűlöletbeszéd-ellenes etikai kódexet állítanak össze az
Európa Tanács részére.

„

Előkészítés alatt van egy nyíregyházi diákplatform létrehozására, melyben a
közép- és felsőfokú intézményekben tanuló fiatalok érdekképviseleteit
s7..erveznénk egy tömörülesbe. A platformon a Nyi.regyházán élő fiatalok el
tudjak mondani rendszeresen és folyamatosan az őket érintő kérdéseket,
javaslatokat és észrevételeket tehetnek, melyeket a döntéshozók felé
artikulálunk. A fórum résztvevői előzetesen diák részről: Nyiregyhazi Eg_yetem
Lónyai Menyhért Szakkollégium, Nyíregyházi Egyetem Evangélikus Roma

Szakkollégium, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kari HÖK, Debreceni
Egyetem Verzár Frigyes Szakkollégium, Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat. Nyíregyházi Diák.,.polgármesteri Iroda,
koordinálói részről: Mustárházat működtető KEK Egyesület, Köz-Pont Ifjúsági
Egycsűlet, Nemzeti Ifjúsági Tanács.
Részt vettük több egyéb rendezvényen: ifjúsági kerekasztal, kerekaszta]
elnökség. civil teaház.
Elindult a kommunikáció a Diák~polgánnesteri Irodában
Diákönkormányzat létrehozására, a struktúra kialakitásara.

a

Városi

Folyamatosan készítjük hetente kétszer RÁDIÓÁLLANDÓ műsorunkat, melyet
a Mecenatúra tamogat 2.5 millió forinttaL
Folyamatosan készítettük rádiónkban a „Fonó" című műsort, mely a népzenét,
néprajzot, népművészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap
Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal.
Kéthetes rendszerességgel tartott
a Mustárházban.

űlest

a diák-polgármesteri iroda

vezetősége

Klubkoncertek keretében minden pénteken helyi fiatal ze11eka.rok adtak
ingyenes koncertet a Mustarházban.
Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. (Erasmus+, testvérvárosi
EACEA, NKA)
Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a ·
tanitas. melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára.

Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 12
számítógépet.
Működtettük

rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus

műsorral.

Május
Megszenrezósrc került egy 4 napos testvérvárosi találkozó, melyen Eperjes,
Szatmárnemeti, Rzeszów és Nyíregyháza l 50 fiatalja vitatta meg a városaik

ifjúsággal kapcsolatos irányait. A nyolc szekció ajánlásokat is megfogalmazott
a döntéshozók részere, melyek beépíthetők a napi munkába. A projektről
kiadvany készül el 2000 példányban, melyet minden város megkap. A
programot a brüsszeli székhelyű EACEA támogatta 20 ezer euróval,
elszámolása utólag történik.

Május végén egy nemzetközi ifjúsági csere má~odik részét szerveztük meg, ez
folytatása volt az áprilisban Szerbiában lebonyolított cserének. A témája a
fiatalok ,1állalkozóvá válása, résztvevő országok: Norvégia, Hollandia,
Németország, SpanyoJország, Szerbia, Magyarország. A projektet az Erasmus+
Ifjúság tamogatta, tamogatasi érték 31.000 euró.
Létrehoztunk egy új ifjúsági platformot, melyben a közép- és felsőfokú
intézményekben tanuló fiatalok érdekképviseleteit
szerveztük egy
tömörűlésbc. A platformon a Nyíregyházán élő fiatalok el tudják mondani
rendszeresen és folyamatosan az őket érintő kérdéseket, ja\Taslatokat es
észrevételeket tehetnek. melyeket a döntéshozók felé artikulálunk. A fórum
résztvevői dia.k illetve hallgatói reszról: Nyíregyházi Egyetem Lónyai Menyhért
Szakkollégium, Nyíregyházi Egyetem Evangélikus Roma Szakkollégium.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kari HŐK, Debreceni Egyetem Verzár
Frigyes 81.akkollégium, Nyíregyházi Egyetem HŐT; Szent Ata.náz
Görögkatolikus Hittudományi Föiskola HÖK, Szabolcs- Szatmár- Bereg
megyei Gyermek és lijúsági ŐnkormányzaL Nyiregyházi Diák-polgármesteri
Iroda, koordinálói részről: Mustárházat működtető KÉK Egyesület, Köz-Pont
lfjusági Egyesület, Nemzeti Ifjúsági Tanács. Az ifjúsági fórum majusban több
alkalommal is találkozott. így az együttműködések megindultak a csoportok
között.
A Juventus Soliditas ifjúságszakmai Kárpát-medencei ha.Iózatunkkal
kapcsolatban szakmai látogatáson vettünk részt Nagykaposon (Szlovákia)
illetve Ungváron (Ukrajna).
Részt vettük több egyéb rendezvényen: ifjúsági kerekaszt~l~ ifjúsági
konferencia~ kerekasztal elnökség, civil teahaz. Az ifjúsági konferencián·
szekciót vezettünk, illetve az ahhoz kapcsolódó kiadványt kezeljük.
kommunikáció a Diák~polgármesteri Irodában
Diakőnkormányzat létrehozására, a struktúra kialakítására.
Elindult

a

a

Városi

Folyamatosan készítjük hetente kétszer RÁDlÓÁLLANDó műsorunkat, melyet
a Mecenatúra támogat 2,5 millió forinttal.

Folyamatosan keszitettÜk rádiónkban a „Fonó" cimű műsort, mely a népzenét,
néprajzot, népművészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap
Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal.
Kéthetes rendszerességgel tartott ülést a diák-polgármesteri iroda
a Mustárházban.

vezetősége

Klubkoncertek keretében minden pénteken helyi fiatal zenekarok adtak
ingyenes koncertet a Mustárházban.

Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. (Erasmus+, testvérvárosi
EACEA, NKA)

Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a

tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára.
Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 12
számítógépet.
Működtettük

rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus

műsorral.

Június
Reszt
vettünk
Pécsváradon
egy
hagyományos
s7.abadcgyetemen, ahol a téma közösségi terek voltak.

ifj úságsza.kmai

Elkészítettük a testvérvárosi találkozóhoz kapcsolódó kiadványunkat angol
nyelven, melyet a városokba is eljuttatunk.
Létrehoztunk egy új ifjúsági platformot, melyben a közep- és felsőfokú
intézményekben tanuló fiatalok erdekképviscleteit szerveztük egy
tömörülésbe. A platformon a Nyíregyházán élő fiatalok el tudják monda.ni
rendszeresen és folyamatosan az ökct érintő kérdéseket, javaslatokat és
észrevételeket tehetnek, melyeket a döntéshozók felé artikulálunk. A fórum
résztvevői diák illetve hallgatói részről: Nyíregyházi Egyetem Lónyai Menyhért
Szakkollégium, Nyíregyházi Egyetem Evangélikus Roma Szakkollégiumt
Debreceni Egyetem Egészségügy! Kar Kari HÖK, Debreceni Egyetem Verzár
Frigyes Szakkollégium, Nyíregyházi Egyetem HÓT, Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi FőískoJa HÖK1 Szabolcs- Szatmár- Bereg ·
megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, Nyíregyházi Diák-polgármesteri .
Iroda, koordinálói reszröl: Mustárházat működtető KÉK Egyesület, Köz-Pont
Ifjúsági Egyesület, Nemzeti Ifjúsági Tanacs. Az ifjúsági fórum júniusban is
több alkalommal is találkozott, így az egyűttmúködesek megindultak a
csoportok kö?i>tt.
Részt vettük több egyeb rendezvényen: ifjúsági kerekasztal, kerekasztal

elnökségt civil teaház.
Folyamatosan készítjük hetente kétsier RÁDIÓÁLLANDÓ műsorunkat, melyet

a Mecenatúra támogat 2~5 millió forinttal.
Folyamatosan készítettük rádiónkban a „Fonó" című műsort, mely a népzenét,

néprajzot,

népművészetet

mutatja be. A

műsort

a Nemzeti Kulturális Alap

Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal.

Els7..ámo1tunk több korábbi nyertes projekttel. (Erasmus+, testvérvárosi
EACEA, NKA)

Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára.

Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 12
számítógépet.
Működtettük

rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus músorral.

Július

Elkészítettük a majusi ifjúsági konferenciához. kapcsolódó kiadványunkat,
melyben a szekciók összegzik munkájukaL

Lezárásra került 3 nagy brüsszeli pályázatunk is. Mindhárom elszámolás
síkeres volt, mivel a fennmaradt összegeket maximálisan megkaptuk. Ezek a
következő projektek voltak: kapacitásbővítés (projektidöszak: 2014.10.01~
2016.09.30.), városok hálózata (2015.01.01-2016.12.31.), testvérvárosi
találkozó (2017.03.01.-2017.06.30.).
Európai őnkénteseinkke1 együtt nagytakarítást és udvarrendezést csináltunk
a Mustárházban és környékén.

Nyertes pályázatot nyújtottunk be az Erasmus+ programba európai
önkéntesek fogadására, így 2018.02.01-töl 11 fiatal érkezik Olasz-, FranciaSpanyol-i Német- es Oroszországból, valamint Szerbiából. A projekt értéke
87.000 euró.
Nyertes pályázatot illetve szava?..ást nyújtottunk be dm Kft-hcz társadalmi
szerepvállalásban. A támogatási összeg 500.000 1 - forint.
Nyertes pályázatot nyújtottunk be a .F'ejlesztési Minisztériumhoz kerékpárutak
szervezésére fiatalok számára. A támogatási összeg 350.000,- forint.
Támogatási összeget kaptunk a Nemzetpolitikai Államtitkarságtó1 egy korábbi
NKA miniszteri pályázatunk:ho~ könyvkiadásra, ennek értéke 500.000,- forint.

Folyamatosan készítjük hetente kétszer RÁDIÓÁLLANDÓ műsorunkat, melyet
a Mecenatúra támogat 2 1 5 millió forinttal.
Folyamatosan készítettük rádiónkban a „Fonó" című műsort, mely a népzenét,

néprajzot,

népművészetet

mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap

Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja

1.200.000,~

forinttal.

Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. {Erasmus+ 1 testvérvárosi
EACEA, NKA)
Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia es angol nyelven folyik a
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára.

Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 12
számítógépet.
Működtettük

rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus

műsorral.

Augusztus

Nemzetközi ifjúsági cserét szerveztünk meg 5 ország (Olaszország, Litvánia.
Románia, Szlovénia, Magyarország) 25 fiataljának részvételével. A csere
témája a múlt feldolgozása az aktív állampolgárságért volt. A projektet a
Tempus Közalapítvány támogatta, támogatási érték 10.500 euró.
A VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódóan gyermek táncházat tartottunk ovi-buli
neven; melynek keretében 2-300 gyermek táncolhatott csángó táncokat. A
programot a Magyar Művészeti Akadémia támogatja 300 ezer forinttal.
A VIDOR Fesztiválon folyamatosan készítettük riportjainkat, anyagainkat a
Kelet-Magyarország is felhasználta.
Részt vettünk Budapesten a Tempus Közalapítvány információs napján,
melynek témája a strukturált párbeszéd volt.
Részt vettünk a Nyíregyházi Kerekasztal ülésén.
Frissítettük. folyamatosan
egyesületünk tart karban.
Előkészítettünk

több

őszi

bővítettük

a

Kerekasztal honlapját>

melyet

projektet, pályázatot.

Folyamatosan készítjük hetente kétszer RÁDIÖALLANDÓ músorunkat, melyet
a Mecenatúra támogat 2>5 millió forinttal.
Folyamatosan készítettük rádiónkban a „Fonó~ című műsort, mely a népzenét,
néprajzot, népművészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap
Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal.
Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. {Erasmus+, testvérvárosi
EACEA, NKA)

Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a
tanítás. melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói szám.ára.
Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használJák ingyenesen a 8
számítógépet.
Működtettük

rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus

műsorral.

Szeptember
Nemzetközi ifjúsági cserét szerveztünk meg 5 orszag (Olaszország, Litvánia~
Románia, Szlovénia, Magyarország) 25 fiataljának részvételével augusztus
végén és szeptember elején. A csere temája a múlt feldolgozása az aktív
állampolgárságért volt. A projektet a Tempus Közalapítvány támogatta.
támogatási érték 10.500 euró.
A VIDOR Fesztivruon folyamatosan készítettük riportjainkat, anyagainkat a

Kelet-Magyarország is felhasználta.
Reszt vettünk partnerként egy 8 napos ifjúsa.gi cserén Olaszországban,
melynek a témája az aktív állampolgárság volt. A magyar partnert képviselte
mások mellett a Díák-polgármesteri Iroda diák-alpolgármestere is.

Elindult 4 hónapos „DM" projektünk, melyben az Oltatom Szeretetszolgálattal
közösen fiatalokat vonunk be és közösségi programokat szervezünk a családok
átmeneti otthona lakói .számára. A projektet a dm Kft. 500 ezer forinttal
támogatta.
Fríssítettük, folyamatosan
egyesületünk tart karban.

bővítettük

a

Kerekasztal honlapját, melyet

Részt vettünk az ENSZ ifjúsági nagykövetének tartott bemutatón.
Elindultak ismét heti rendszerességgel koncertjeink, melyeken tehetséges
nyíregyházi zenekarok lepnek fel.
Előkészítettünk

több

őszi

projektet, pályázatot,

Folyamatosan készítjük hetente kétszer RÁDIÓÁLLANDÓ műsorunkat, melyet
a Mecenatúra támogat 2,5 míllió forinttal.
Folyamatosan készítettük Napi hirek műsorunkat~ melyet az MTVA
Mecenatúra támogat 1 éven keresztül 2;5 millió forinttal.
F'olyamatosan készítettük radiónkban a „Fonó"' című műsort, mely a népzenét,

néprajzot,

népművészetet

mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap

Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal.

Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. (Erasmus+, Terror Háza., NKA)
Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyolt francia és angol nyelven folyik a.

tanítas, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára.
Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 8

számítógépet.
Működtettük

rádiónkat napí 24 órában, 50 tematikus

műsorral.

Október
Nyertes

pályázatot
nyújtottunk
be
az
EFOP
transznacionatis
kiírására. Ennek kapcsán az elkövetkezendő 26 hónapban
fejleszteni tudjuk szolgáltatásainkat, egyúttal egy l 00-100 fős magyar és
román ifjúsagi szakemberekből álló kutatást végzünk el. A projektben 16
műhely, 11 Játóút, 3 konferencia, 2 képzés, 4 kiadvány megírására lesz
lehetőség. A projekt értéke 44.320.000 forint.
együttműködések

Elindult 4 hónapos i!DM" projektünk, melyben az Oltatom Szeretetszolgálattal
közösen fiatalokat vonunk be és közösségi programokat szervezünk a családok
átmeneti otthona lakói számára. Októberben 3 érzékenyítést és 2 kézműves
illetve játékos programot szerveztünk meg. A projektet a dm Kft. 500 ezer
forinttal támogatta.
Szintén elindult KÖSZ! programunk, melyben az Oltalom Szeretetszolgálat
részére gyűjtéstt valamint a bekapcsolódó fiatalok számára közösségi
szolgálatot biztosítunk. A programot a MOL Nyrt. új Európa Alapítványa
tamogatja 400 ezer forinttal.
Előkészítettük

a 2. városi verébavatót, melyben 30 önkéntes fiatal segíti

munkánkat.

Reszt vettünk a Nyíregyháza-Iserlohn bizottság ülésen, a bizottság részére
konkrét ötleteket és felajánlásokat tettünk.

Ülésezett az Ifjúsági Fórun1. Egy áprilisban megrendezendő ífjúsagí hét
konkrét összeállítását és megszenrezését

tűztűk

ki célul.

A Time to move program keretében a Kölcsey és Kossuth gimnáziumban
tartottunk előadásokat az európai lehetőségekről.

1"nssitettük, folyamatosan
egyesületünk tart karban.

bővítettük

a

Kerekasztal honlapját,

)

~'···

f

melyet

A Magyar

Művészeti

Akadémia támogatásával

ősszel

táncházakat szervezünk

meg. A 6 táncházat az MMA 300 ezer forinttal támogatja.
Elindultak ismét heti rendszerességgel koncertjeink, melyeken tehetséges
nyíregyházi zenekarok lépnek fel.
Elókészitettűnk

több

őszi

projektet, pályázatot.

Folyamatosan készítjük hetente ketszer RÁDIÓALLANDÖ műsorunkat, melyet
a Mecenatúra támogat 1,5 millió forinttal.
Folyamatosan készítettük Na.pi hírek műsorunkat, melyet az
Mecenatúra támogat 1 éven keresztül 1,5 millió forinttal.

MTVA

Folyamatosan készitettűk rádiónkban a "Fonó" című műsort, mely a népzenét,
néprajzot, népművészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap
Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal.
Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. (Erasmus+, NKA miniszteri)
Ingyenes nyelvi klubjainkban oJaszt spanyol, franda és angol nyelven folyik a
tanítás, melyet európai önkenteseink tartanak: a városunk lakói számara.
Közössegi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 8

számítógépeL
Működtettük

rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus

műsorral.

November
A 2, városi verébavatón 14 nyiregyhá7J középiskola összesen · 600 diákja.
[resztvevö. szurkoló, segítő) vett reszt.
Elindult EFOP transznacionális együttműködésünk csíkszeredai, szatmári,
adai és alsóőri partnereinkkel. A projektben elöször novemberben egy kick·off
meetinget szerveztünk meg, illetve előkészítettünk a következő hónapokra
tobb eseményt is. A programot 100%-ban az EMMI finanszírozza, a projekt

értéke 44,32 millió forint.
Részt vettünk a magyarországi Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségének
kecskeméti 2 napos ülésén.
Nyertes pályázatot nyújtottunk be a Gyem1~k és Ifjúsági Alaphoz. Ennek
értelmében 4 találkozón cscrclhctnck eszmct, illetve ismerkedhetnek meg
egymás tevékenységével a nyíregyházi, debreceni, gyergyószentmiklósi,

csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi,
támogatási értéke 650.000,- forint.

székelyudvarhelyi fiatalok.

A projekt

3 napos Eurodesk képzésen vettünk részt Debrecenben.
„DM" projektünk keretében novemberben is érzékcnyítéscn, valamint
kézműves, játék és sportprogram.okon vettek részt a fiatalok. A projektet a dm
Kft. 500 ezer forinttal támogatta.
Szintén elindult KÖSZf programunk, melyben az Ollalom Szeretetszolgá1at
gyűjtést, valamint a bekapcsolódó fiatalok számára közössegi
szolgálatot biztositunk, A programot a MOL Nyrt. új Európa Alapítványa
tamogatja 400 ezer forinttal.

rés?..ére

összeállítottuk az áprilisi ifjúsági hét tervezett programját, valamint
költségvetesét.
Frissítettük, folyamatosan
egyesületünk tart karban.

bővítettük

a

Kerekasztal

honlapját,

melyet

A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával óss.zel táncházakat szervezünk
meg. A 6 táncházat az MMA 300 ezer forinttal támogatja.

Heti rendszeresseggel tartunk koncerteket; melyeken tehetséges nyírcgyhazi
zenekarok lépnek fel.
Folyamatosan készítjük hetente kétszer RÁDlóÁLLANDÓ músorunkat, melyet
a Mecenatúra támogat 1,5 millió forinttal.
Folyamatosan készítettük Napi hírek műsorunkat. melyet az MTVA
Mecenatúra támogat 1 éven keresztül 1,5 millió forinttal.
Folyamatosan készitettűk rádiónkban a „Fonö" cimú műsort, mely a nepzenét,
néprajzot, népművészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap
Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000,- forinttal.
Elszámoltunk több korábbi nyertes projekttel. {Erasmus+} NKA miniszteri}

Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz> spanyol, francia és angol nyelven folyik a
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára.
Közösségi terünkben a fiatalok folyamatosan használják ingyenesen a 4
számítógépet.
Működtettük

rádiónkat napi 24 órában, 50 tematikus

műsorral.

December
Nyertes pályázatot nyújtottunk be az Erasmus+ programban ifjúsági csere
temakörben, melyet 2018 tavaszán valósitunk meg. A projekt ertékc 15.000

euró.
„DM" projektünk kereteben decemberben rnegtartottu..~ záró rendezvényünket
a Mustárházban, melyen a Családok Átmeneti Otthona lakói vettek részt. A
projektet a dm Kft. 500 ezer forinttal támogatta.
KÖSZ! programunkban az Oltalom Szeretetszolgálat részére gyűjtést, valamint
a bekapcsolódó fiatalok számára közösségi szolgálatot biztosítunk szinten
lezárásra került. A programot a MOL N:yrt. új Európa Alapítványa támogatja
400 ezer forinttal.

Részt vettünk a Nemzeti lfjúsagi Tanács 2 napos budapesti ülésen.
Megszerveztük
kapcsolódóan.

januári

nyitó

konferenciánkat

Frissítettük, folyamatosan bóvitettük a
egyesületünk tart karban.

az

EFOP

projekthez

Kerekasztal honlapját, melyet

Heti rendszerességgel tartunk koncerteket, melyeken tehetséges nyíregyházi
zenekarok lépnek fel.
Folyamatosan készítjük hetente kétszer RADlÓÁLLANDÓ műsorunkat, melyet

a Mecenatúra támogat 1,5 mifüó forinttal.
Folyamatosan készítettük Napi hírek műsorunkat, melyet az
Mecenatúra támogat l éven keresztűl 1,5 milliö forinttal.

MTVA

Folyamatosan készítettük rádiónkban a „Fonó" című műsort, mely a népzenét, ·
néprajzot, népművészetet mutatja be. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap .
Halmos Béla Ideiglenes Programja támogatja 1.200.000.- forinttal.

Elszámoltunk több korábbi nyertes projektiel. (Erasmus+, NKA. miniszteri)
Ingyenes nyelvi klubjainkban olasz, spanyol, francia és angol nyelven folyik a
tanítás, melyet európai önkénteseink tartanak a városunk lakói számára.
Közösségi terünkben a fiatalok fo1yamatosan használják: ingyenesen a 4
számítógépet.
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Ügyiratszám: SZOC/2470-2/2018.
Ügyintéző: Korpai Tibor
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a helyi önszerveződő közösségek 2018. évi támogatását célzó
pályázati felhívás meghirdetésére
(Ifjúsági Alap)
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 24/2008. {IV.29.) önkormányzati rendelet {továbbiakban: Ör.) 2018. január 01-én hatályba
lépett módosítása értelmében, az Önkormányzat évente kiírt pályázatai alapok keretében, bevezetésre
került az Ifjúsági Alap, amely gyermekek és fiatalok programjai, kezdeményezései és szervezeteik
támogatására irányul.
Az Ifjúsági Alap előirányzott támogatási keretösszege a mindenkori költségvetési rendeletben
meghatározott összeg 5 %-a, 2018-ban 1.250.000 forint, - azaz egymillió kettőszázötvenezer forint.
Az Ör. szerint az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat a pályázatok
véleményezésére jogosult közgyűlési bizottság hirdeti meg.
A pályázati kiírás megjelenésének

időpontja: legkésőbb

2018. február 23. napja.

A pályázatokat írásban, az Ör. 1. számú mellékletében szereplő "pályázati adatlap" c1mu
formanyomtatványon és a pályázati felhívás mellékletein, a pályázatot meghirdető bizottsághoz 2018.
március 26-ig lehet benyújtani.
A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel
tevékenységét ifjúsági területen kifejtő civil szervezetek vehetnek részt.

rendelkező,

és

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a mellékelt pályázati felhívás tervezetét,
valamint a pályázat meghirdetését jóváhagyni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2018. február 15.

"'"'°.

Tisztelettel:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA
„.„ •••

„./2018. {11.19.) számú

határozat-tervezet
a helyi önszerveződő közösségek 2018. évi támogatását célzó
pályázati felhívás meghirdetéséről
{Ifjúsági Alap)

a Bizottság

A Bizottság az

előterjesztést

megtárgyalta és a határozat-tervezet melléklete szerint a helyi

önszerveződő

közösségek 2018. évi támogatását célzó Ifjúsági Alap pályázati felhívás meghirdetésével egyetért.

Nyíregyháza, 2018. február 19.

Dr. Rákóczi Ildikó
a bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1.
2.
3.

A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság tagjai
A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja
Irattár
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1. számú melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Pályázatot hirdet
az Ifjúsági Alapra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága a gyermekek

és fiatalok programjai, kezdeményezései és szervezeteik támogatására irányuló helyi önszerveződő
közösségek támogatása érdekében, a Közgyűlésnek a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) számú rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az
Önkormányzat Ifjúsági Alapjában rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem
térítendő támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: gyermekek és fiatalok programjai, kezdeményezései és szervezeteik támogatása. A

pályázat keretében támogathatóak olyan programok, amelyek szervesen illeszkednek az ifjúsági
közösségek, informális ifjúsági csoportok, szervezetek szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági
kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok
társadalmi részvételét, a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését. Előnyt
élveznek a városi szintű rendezvények, illetve amelyek több iskola bevonásával valósulnak meg.
Nem kérhető támogatás táborok, sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat nem
támogatja az oktatási intézmények által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket
(szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.).
Pályázatot nyújthat be:

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel
területen kifejtő civil szervezetek.

rendelkező

és tevékenységét ezen

2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi C LXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező
egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).
3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány
(ide nem értve a közalapítványt).
Támogatás nem igényelhető: ingatlan vásárlásához, építéshez, gépkocsi vásárláshoz, természetbeni
juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egyszeri pénzbeli segélyre.
Nem részesíthető pénzügyi támogatásban négy naptári év időtartamban az a szervezet, amely:

- az

előző

Közgyűlése

évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el és ezt Nyíregyháza Megyei Jogú Város
határozatban megállapította.

- az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól
Jogú Város Közgyűlése határozatban megállapította.

eltérően

használta fel és ezt Nyíregyháza Megyei
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Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.
A pályázattal kapcsolatos főbb információk:

a.) A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy példányban kell
eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. - Szociális és
Köznevelési Osztály titkársága) címére.
b.) A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán
letölthető a www.nyiregyhaza.hu honlapról.

vehető

át, vagy

c.) A pályázat keretében kizárólag a 2018. december 31. napjáig megvalósuló programok, rendezvények
lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozására benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra.
d.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársától, Korpai
Tibor ügyintézőtől, a 42/524 524/ 169-es melléken kérhető.
Pályázati keretösszeg: 1.250.000 Ft, - azaz egymillió kettőszázötvenezer forint.

Az önkormányzat az önszerveződő közösségek részére a támogatást a 2018. évi
pénzügyi alapból (Ifjúsági Alapból) finanszírozza.

költségvetésből

biztosított

Elszámolható költségek: Megrendezésre kerülő programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.
El nem számolható költségek: ingatlan vásárlásának, építésének, gépkocsi vásárlásának költségei,
természetbeni juttatások közül vásárlási utalvány, ajándékutalvány, egyszeri pénzbeli segély.
Az elnyerhető költségvetési támogatás alsó és felső határa: 50.000 Ft-tól 1-250-000 Ft-ig.
Támogatás folyósítása: A támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 10

napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.
A támogatási

szerződés

megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:

a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által
ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített
másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának
eredeti példányát.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz
a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen
okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia
kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.
Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja
elő.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy példányban kell
eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. - Szociális és
Köznevelési Osztály titkársága) címére.
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A pályázat hiánypótlása: Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívást a kézbesítéstől
számított 5 napon belül kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti,

a pályázat elutasításra kerül.
Jogorvoslati lehetőség: A támogatói döntéssel a támogató és a támogatott között polgári jogi jogviszony
jön létre. A döntés ellen a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi XCCC. törvényben meghatározottak
szerint jogorvoslatnak van helye.

A határidő után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.
A pályázatok elbírálása: A beérkezett pályázatokat a pályázati időszak zárónapját követő 45. napig a
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság indoklással ellátott javaslatait is tartalmazó előterjesztést a
Közgyűlés soron következő ülésén bírálja el. A Közgyűlési határozat az Önkormányzat hivatalos honlapján
www.varoshaza.nyiregyhaza.hu nyilvánosan elérhető a közgyűlést követően.

A támogatásban részesülő önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a Közgyűlés által
meghatározott célra használhatja fel.
A pályázathoz csatolni kell:

a)

az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség székhelye szerinti
törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi
kivonatát,

b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes
tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
ba) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai (munkaterv),
bb) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tagdíj, önrész
vállalásának tervezett mértéke,
be) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más pályázati
források, lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértéke,
bd) Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni felhasználásáról, az
Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként - részletezve.
e)

az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös
tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő közösség a
tárgyévet megelőző - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző- üzleti évről szóló
számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a
beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást,

d)

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) pontjában és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak
való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága),
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az
érintettség fennállása esetén,
nyilatkozat az Ávr.75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 6.sz.melléklete),

e)

f)
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g)

nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

h)

nyilatkozat de-minimis támogatásokról,

i)

áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,

j) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 7.sz.melléklete).
A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség: A Pályázó
tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei
ellenőrzik a támogatás felhasználásának szakmai jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső
ellenőrzési szervezete a pénzügyi és számviteli szabályoknak való megfelelésen túlmenően 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.

A pályázó köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az
adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő
joghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a támogatási szerződés
megkötése a támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú
adatszolgáltatás) miatt meghiúsul, a támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a valótlan vagy hiányos adatok megadása esetén a pályázata érvénytelen.

Nyíregyháza, 2018. február 19.
Dr. Rákóczi Ildikó
a Szociális, Egészségügyi és
Ifjúsági Bizottság elnöke
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2. számú melléklet
Pályázati Adatlap
önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatása iránt

Az önszerveződő közösség neve:
Az önszerveződő közösség székhelye:
Levelezési címe:
Adószáma:
Számlavezető

pénzintézet megnevezése, számlaszám:

A szervezet jogállása:
*megfelelő

közhasznú

-

nem közhasznú

jogállás aláhúzandó

Képviselőjének

neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

A bírósági/törvényszéki nyilvántartásba vételéről szóló jogerős végzés száma, kelte:
A nyilvántartott tagok létszáma:
Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást?
Az előző évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás{ ok)
típusa és összege:
-

közbiztonsági alap

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

-

kulturális alap

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

-

civil alap

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

-

szociális és egészségügyi alap

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

-

városfejlesztési és környezetvédelmi alap ........................................... Ft

-

pályázati

önerő

és tartalék alap

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

A jelen pályázatban kért támogatás összege:
A kért összeg tervezett felhasználása (célja):
{Felsorolás konkrét meghatározott tevékenységenként/költség-nemenként)
Összeg:

1)

2)
3)

Stb.
A megvalósítás és finanszírozás tervezett

időbeni

ütemezése:

A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai (az Ávr. 69 § (1) h pontja szerinti
bontásban):
„a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból
származó összeget, és
- az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt
és kapott egyéb támogatás összegét"

A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket:
e)

az

önszerveződő

közösség

működésének

igazolására: az

önszerveződő

közösség székhelye

szerinti törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiállított 30 napnál
nem régebbi kivonatát,
d)

az

önszerveződő

közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes

tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
ba) Az

önszerveződő

bb) Az

közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai (munkaterv),

önszerveződő

közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó

tagdíj, önrész vállalásának tervezett mértéke,
be) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más
pályázati források,

lehetőségek

bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból

tervezett igénylés mértéke,
bd) Az

önszerveződő

közösség által pályázott összeg tervezett

időbeni

felhasználásáról, az

Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként
- részletezve.
e)

az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót,
különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az
közösség a tárgyévet

megelőző

önszerveződő

- amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt

üzleti

évről

évről

szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

szóló számviteli beszámoló

működéséről

egyszerű

megelőző

másolatát, a pályázat benyújtását

megelőző

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti

beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe
szóló igazolást,

helyezéséről

d)

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való
megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága),

e)

a

közpénzekből

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi
kérelem az érintettség fennállása esetén,
f)

nyilatkozat

az

Ávr.75.§

(2)

bekezdésében

meghatározottakról

(pályázati

adatlap

6.sz.melléklete),
g)

nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

h)

nyilatkozat de-minimis támogatásokról,

i)

áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,

j) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 7.sz.melléklete).
A támogatási

szerződés

megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:

a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt,
ügyvéd által ellenjegyzett vagy
minta
b) a

közjegyző

létesítő

közjegyző

által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás

által hitesített másolatát és

okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló

okiratának eredeti példányát.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább

kettő)

alkalommal nyújt be

pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott
okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott
pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen
okiratokban foglalt adatok nem változtak.
Nyíregyháza, 20 ............... .
a szervezet képviselőjének aláírása

p.h.

'.,

A pályázati adatlap 1. sz. melléklete

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való

1.

megfelelésről

Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Alulírott, ......... (név) ..........., mint a „ ....... „ ....... (cég)név„ .... {adószám)„„ .. „„„„„ törvényes képviselője
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.

§ (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. a) pontja szerint (aláhúzandó)
költségvetési szerv,
köztestület,
helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat,
társulás,
egyházi jogi személy,
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/ [önkormányzat megnevezése] helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
az Európai Gazdasági
szabályozott

Térségről

piacára

szervezetnek

szóló megállapodásban részes állam [az állam megnevezése]

bevezetett

nyilvánosan

működő

részvénytársaság,

ezért

átlátható

minősül.

rendelkező

gazdálkodó

1. Alulírott, ......... (név)„ .... „ ... , mint a ... „ ............. (cégnév) ...... (adószám) ...... „ ........ törvényes

képviselője

II. Az 1. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem
szervezetek

nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§ (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

a)

az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező

aa)

tulajdonosi

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
szerkezete,

a

pénzmosás

és

a terrorizmus

finanszírozása

megelőzéséről

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
amelyről

ab)

és

megismerhető,

a 2. pontban nyilatkozom, és

az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan államban
rendelkezik

adóilletőséggel,

egyezménye van [a

amellyel Magyarországnak a

megfelelő

kettős

adóztatás

elkerüléséről

szóló

aláhúzandó], és ez az ország: .................................. „„ ..... „ .. [ország

megnevezése], és

ac)

nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és

ad)

az általam képviselt

szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem

rendelkező

szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak,

amelyről

gazdálkodó

a 4. pontban

nyilatkozom.
2.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:

Sorsz.

Tényleges tulajdonos

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni hányad

* A 2013. évi V. törvény 8:2. § rendelkezése alapján
Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással
rendelkező)

egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja
vagy részvényese, és
a)

jogosult

e

jogi

személy

vezető

tisztségviselői

vagy

felügyelőbizottsága

tagjai

többségének

megválasztására, illetve visszahívására; vagy
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a
befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül
gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a 2013. évi V. törvény 8:2 § (1)-(2)
bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak.
Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező
más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi
személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi
személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással
rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását
teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyása ként kell figyelembe venni.
A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell
számítani.
Nyilatkozat a külföldi

ellenőrzött

társasági

minősítésről:

2.1.Amennyiben a pályázó nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és
székhelye,

illetősége

az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban

van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a
kérjük adja meg a pályázat benyújtásának

évétől kezdődően

gazdálkodó szervezet és az adott államban

lévő

kettős

adóztatás elkerülésére,

az utolsó lezárt adóévig, hogy a

kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett
mezőgazdasági,

termelő,

feldolgozó,

szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó

bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több
gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):
adóév

Gazdálkodó szervezet neve

Az

illetőség

szerinti

országban

termelő,

feldolgozó,

mezőgazdasági,

szolgáltató,

befektetői,

valamint kereskedelmi

tevékenységéből

bevételének

származó

aránya

az

összes

bevételhez képest
(pályázat
benyújtásának
éve)

(utolsó lezárt
adóév)

2.2.Amennyiben a pályázó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi

3.

ellenőrzött

társaság.

Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati
joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

3.1.A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem
Sorsz.

Gazdálkodó szervezet neve

rendelkező

Adószám

gazdálkodó szervezet(ek) és
Részesedés
mértéke %-ban

adóilletőségük:

Adó illetősége

3.2.A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy

vagy

jogi

személyiséggel

nem

rendelkező

gazdálkodó

szervezet

tényleges

tulajdonosa(i):
Sorsz.

Gazdálkodó

Tényleges

szervezet neve

tulajdonos( ok)

Adószám/ adóazonosító

Tulajdoni
hányad

3.3.A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti

ellenőrzött

külföldi

társasági* minősítése
Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye,

illetősége

az Európai Unió

tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a
kezdődően

kettős

adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának

az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban

lévő

évétől

kapcsolt

vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett
termelő,

feldolgozó,

tevékenységéből

mezőgazdasági,

befektetői,

szolgáltató,

valamint

kereskedelmi

származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben

több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

adóév

Gazdálkodó szervezet neve

Az

illetőség

feldolgozó,

szerinti országban
mezőgazdasági,

befektetői,

termelő,

szolgáltató,

valamint kereskedelmi

tevékenységéből

származó bevételének

aránya az összes bevételhez képest
(pályázat
benyújtásának
éve)

...
...
...
(utolsó
adóév)

lezárt

*Ellenőrzött

külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi

illetőségű {a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak

többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos {a
rendelkező)

továbbiakban: részesedéssel

van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért

bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság
által az adóévre fizetett {fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az
adóalap

[csoportos

adóalanyiság

esetén

a csoportszinten

fizetett

(fizetendő)

adóvisszatérítéssel

csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi
társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak

megfelelő

adót, bár eredménye

pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal,
hogy
a) valódi gazdasági jelenlétnek

minősül

a külföldi társaság és az adott államban

lévő

kapcsolt vállalkozásai

által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett
feldolgozó,

mezőgazdasági,

szolgáltató,

befektetői,

termelő,

valamint kereskedelmi tevékenység, ha az

ebből

származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát;
b)

befektetői

megtestesítő

tevékenységnek

minősül

a tulajdoni részesedést

értékpapír megszerzése, tartása

és

jelentő

tartós befektetés, a hitelviszonyt

elidegenítése, valamint

az

adott államban

az

értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi
szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve
engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes
hatóságának engedélyével

rendelkező

alapkezelő

által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy

bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége;
c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban
adónak

megfelelő

társasági adónak

adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap
megfelelő

előírt

társasági

összegétől függően

több

adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10

százalékot;
d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel

rendelkező

adóévének utolsó napján vagy napjáig

lezárult utolsó adóévet kell érteni;
e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő
államban

lévő

telephelyére is;

f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi
társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával
vagy - a Polgári Törvénykönyv {a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával meghatározó befolyással rendelkezik;
g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már
legalább öt éve elismert

tőzsdén

jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján

legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik.

Ill. Civil szervezetek, vízitársulatok

1. Alulírott, ......... (név) ........... , mint a .................. (civil szervezet, vízitársulat neve) ...... (adószám)
................

képviselője

törvényes

nyilatkozom,

hogy

az

általam

képviselt

szervezet

az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) pontjának megfelel, azaz a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. e) pontja szerint átlátható
szervezetnek
a)

minősül,

az alábbiak szerint:

Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:
Vezető tisztségviselő

Sorsz.

Adószám/adóazonosító

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az
alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:
Vezető tisztségviselő

Sorsz.

Szervezet neve

Adószám

Részesedés
mértéke

e)
ca)

Ab) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz

tulajdonosi

szerkezete,

a

pénzmosás

és

a terrorizmus

finanszírozása

megelőzéséről

és

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a
2. pontban nyilatkozom,
eb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel,
amelyről

amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

a 3. pontban nyilatkozom,

cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak,
cd) a

amelyről

a 3. pontban nyilatkozom,

szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem

rendelkező

gazdálkodó szervezet tekintetében az

ca), eb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.
2.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

A b) pont szerinti

szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:
Sorsz.

3.

Tulajdoni hányad

Adószám/ adó azonosító

Tényleges tulajdonos

Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról

3.1.A b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége
Sorsz.

Adószám

Gazdálkodó szervezet neve

Részesedés

Adó illetősége

mértéke %-ban

3.2.A b) szerinti szervezetek

ellenőrzött

külföldi társasági

minősítése

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a
kezdődően

kettős

adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának

az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban

lévő

évétől

kapcsolt

vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett
termelő,

feldolgozó,

mezőgazdasági,

szolgáltató,

befektetői,

valamint kereskedelmi

tevékenységéből

származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):
adóév

Gazdálkodó szervezet neve, adószáma

Az

illetőség

feldolgozó,

szerinti országban
mezőgazdasági,

befektetői,

termelő,

szolgáltató,

valamint kereskedelmi

tevékenységéből

származó bevételének

aránya az összes bevételhez képest
(pályázat
benyújtásának
éve)

...
...
...
(utolsó

lezárt

adóév)

4.

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó
szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot
meghaladó részesedéssel rendelkeznek

Sorsz.

Gazdálkodó
szervezet neve

Adószám

Részesedés

Adó illetősége

mértéke%-

tényleges

tényleges

tulajdonos( ok)

tulajdonos
adószáma

ban

adóév

Gazdálkodó szervezet neve, adószáma

termelő,

feldolgozó,

szolgáltató,
kereskedelmi

mezőgazdasági,

befektetői,

valamint

tevékenységéből

származó

bevételének aránya az összes
bevételhez képest
(pályázat
benyújtásának
éve)
„ .

...
...
(utolsó
adóév)

lezárt

Nyilatkozom továbbá, hogy a felsorolt követelményeknek az általam képviselt szervezet a ............................ .
sz. projekt benyújtásának időpontjában {éééé.hh.nn) is megfelelt.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító

{létesítő)

okirata, illetve külön jogszabály szerinti

nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére {és cégjegyzésére).

Kelt: Nyíregyháza, 20 ..................................... .

a szervezet

képviselőjének

p.h.

aláírása

A pályázati adatlap 2. sz. melléklete

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben

előírt

rendezett munkaügyi kapcsolatokra

NYILATKOZAT

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
levelezési címe:
nyilvántartásba

vevő

szerv megnevezése:

nyilvántartási száma:
adószáma:
számlavezető

pénzintézet neve:

számlaszám:
képviselője büntetőjogi felelősségem

tudatában
n y i 1a t k o z o m,

hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezdés a) pontjában
vagy 16. § (4a) bekezdésében, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11.
§-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével

összefüggő

bejelentési kötelezettség

elmulasztása,
b) az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre
(ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,
c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív
szerződésben

megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések

megsértése,
d) a harmadik országbeli állampolgár
da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a
továbbiakban: Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas szintű
képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is)
nélkül

történő

foglalkoztatása,

e) a

munkaerő-kölcsönzésre

vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel

kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint

f) az

egyenlő

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a

továbbiakban: Ebktv.) alapján az

egyenlő

bánásmód követelményének megsértése

miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének
két éven belül

jogerőre

időpontját megelőző

emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal,

bírósági határozattal meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.
Kelt: Nyíregyháza, 20 .................................. .

a szervezet

képviselőjének

p.h.

aláírása

illetőleg jogerős

A pályázati adatlap 3. sz. melléklete
Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti

érintettségéről.

NYILATKOZAT
a

közpénzekből

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó
Neve:
Székhelye:
Képviselőjének

neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

D

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ... pont alapján
- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy

D

2. fennáll az ... pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön

űrlap

csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: Nyíregyháza, 20 ..................................... .

a szervezet

képviselőjének

p.h.

aláírása

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségéről

A Pályázó
Neve:
Székhelye:
Képviselőjének

neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba

vevő

Kijelentem, hogy a

szerv megnevezése:

közpénzekből

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §

(1) bekezdés szerinti érintettség a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a pályázó

o

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, vagy e személy közeli hozzátartozója,
tisztségviselő,

o

nem kizárt közjogi

o

a pályázati eljárásban döntés

vagy e személy közeli hozzátartozója,
előkészítőként

közreműködő,

vagy döntést hozó szervnél

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, vagy e személy közeli hozzátartozója
tulajdonában álló gazdasági társaság, illetve nem kizárt közjogi

tisztségviselő,

vagy e személy

közeli hozzátartozója tulajdonában álló gazdasági társaság,
o

olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
amelyben a fenti pontokban felsorolt személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja,

tisztségviselője

vagy az egyesület

ügyintéző

vagy képviseleti

szervének tagja.
Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye
beírandó):

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő,
országgyűlési

és az európai

főpolgármester-helyettes,

helyi

parlamenti

képviselő,

önkormányzati

főpolgármester,

polgármester, alpolgármester,

képviselő,

helyi

önkormányzat

képviselő-testülete

1·

'\

bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője
és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostohaés

nevelőszülő,

testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A
nyilatkozatban

szereplő

adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: Nyíregyháza, 20 ........................ .
a szervezet

képviselőjének

p.h.

aláírása

A pályázati adatlap 4. sz. melléklete

Nyilatkozat
de minimis támogatás igénybevételéről

NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV MEGNEVEZÉSE:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nyilatkozom, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ..................... „ ...... .
tárgyú pályázat/ kérelem beadását megelőző

Bizottságához benyújtott

két pénzügyi évben, illetve a folyamatban lévő pénzügyi év során

a)

az általam képviselt szervezet nem részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról
szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban.

b)

az általam képviselt szervezet részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szóló
rendelet hatálya alá tartozó támogatásban, melynek bruttó támogatás tartalma:
azaz

Ft,

Ft.

* a megfelelő rész aláhúzandó
Tudomásul

veszem,

hogy

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzata

Közgyűlésének

.................................................... Bizottsága által nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan jogszabályban
külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel.
Kelt: Nyíregyháza, 20 ............................... .

szervezet

képviselőjének

p.h.

aláírása

előírt

A pályázati adatlap S. sz. melléklete
ÁFA NYILATKOZAT

(név),

Alulírott

mint

a(z)

szervezet
(székhely:: ............... „ ........................................ „

...............

adószám: ________ - _ - _ _) képviseletére

jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a támogatás tárgyát képező
tevékenység vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
ÁFA tv.) alapján

0

1.

1

Nem vagyok alanya az áfának. Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül

figyelembevételre.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó)
összeg kerül figyelembevételre.

0

2. Alanya vagyok az áfának, de a támogatásból finanszírozott projektem kapcsán áfa levonási
jog nem illet meg (tárgyi adómentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó
tevékenységet végzek).
Kijelentem, hogy a támogatási

szerződés

mellékletét

képező

költségvetésben az általános

forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó)
összeg kerül figyelembevételre.

0

3. Alanya vagyok az áfának, a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeimhez
kapcsolódó áfára vonatkozóan adólevonási jog illet meg.
Kijelentem, hogy a támogatási

szerződés

mellékletét

képező

költségvetésben az általános

forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó)
összeg kerül figyelembevételre.

0

4.

Alanya vagyok az áfának, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az áfára

vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a

szerződésben

megjelölt tevékenységgel

kapcsolatban felmerült költségeket tételesen elkülönítem és az ezekhez kapcsolódó áfára
vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a
szerződés

1

érvényességi

időtartamán

belül.

Kérjük azon szövegrész elötti körben jelölje választását x-szel, amely konkrétan Önre vonatkozik. Javított, illetve ellentmondásos

nyilatlmzatot nem áll módunk:ban elfogadni.

".J
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Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó)
összeg kerül figyelembevételre.

0

S. Alanya vagyok az áfának és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással
állapítom meg a levonható és a le nem vonható áfa összegét. Kijelentem, hogy elszámolásnál az
arányosítás számítását mellékelem.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a költségek
ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre.

0

6. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozom.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó)
összeg kerül figyelembevételre.

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban
változás következik be, arról

Támogatáskezelőt

haladéktalanul,

legkésőbb

a változást

szereplő

követő

adatokban

munkanapon

tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ÁFA tv. 142. §-a által előírt fordított adózás szerint a termék
beszerzőjeként,

illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános forgalmi adó

megfizetésére, továbbá e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről a
beszámoló

mellékletét

képező

nyilatkozatban

külön

bizonylatokat a támogatási útmutatóban foglaltaknak

beszámolok és az ügylet(ek)et alátámasztó

megfelelően

elkülönítetten nyújtom be.

Tudomásul veszem, hogy az intézkedés keretében nem jogosultak támogatásra azok az adók, amelyek
bármilyen egyéb eszközzel, bármely hatóságtól

visszaigényelhetők, visszatéríthetők

vagy

ellentételezhetők

és nyilatkozatomat ennek tudatában teszem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség
esetén nyilatkozatom valóságtartalmának alátámasztására további adatokat bekérjen, valamint e célból az
Nemzeti Adó és Vámhivatalt megkeresse.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi támogatás vagy más gazdasági
valótlan

tartalmú

bűncselekményt

nyilatkozatot teszek,

illetve valótlan

tartalmú,

hamis

előny

megszerzése végett

okiratot

használok fel,

követek el, és ez minden esetben feljelentést von maga után.

Tudomásul veszem, hogy az általam, illetve esetleges

képviselőm

által az eljárás bármely szakában tett

valótlan, hamis adatszolgáltatás, vagy ilyen tartalmú nyilatkozattétel esetén a Támogató / Lebonyolító a
támogatási összeg visszatartása, illetve a kifizetett támogatás kamataival együtt
támogatási

szerződés

mellékletét

képező

történő

behajtása iránt a

beszedési megbízás alapján haladéktalanul intézkedik.

Tudomásul veszem, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító az általános forgalmi adóval kapcsolatos
jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.
Kelt: Nyíregyháza, 20 ......................... .

szervezet

képviselőjének

p.h.

aláírása

A pályázati adatlap 6. sz. melléklete

Nyilatkozat
Alulírott

mint a

„„„„„„„„„.„„„.„„„„„,

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.

................................... adószám: .......................................... ) törvényes

szervezet (székhelye: .......................,

képviselője,

büntetőjogi felelőségem

tudatában nyilatkozom, hogy a

1.

támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és
hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy
egyidejűleg

20 .... év .................... hó ..... nap és .................................... (szervezethez/intézményhez)
20 .... év .................... hó ..... nap és .................................... (szervezethez/intézményhez)
20 .... év .................... hó ..... nap és .................................... (szervezethez/intézményhez)
nyújtottam be,
2.

esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása szervezetünknek nincsen,

3.

a szervezetünk nem áll
végzéssel

elrendelt

jogerős

végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene

csődeljárás

vagy

egyéb,

a

megszüntetésére

irányuló,

jogerős

jogszabályban

meghatározott eljárás nincs folyamatban,
4.

saját forrás rendelkezésre áll, amennyiben a pályázati cél megvalósításához saját

erő

a költségvetési

tervben tervezésre került,
5.

a szervezetünk megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,

(Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a)

az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntéselőkészítőként

b)

részt vett,

az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár,
helyettes államtitkár, megyei
ügynökség vezető

közgyűlés

elnöke,

főpolgármester,

polgármester, regionális fejlesztési

tisztségviselője,

c)

az a)-b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,

d)

az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett
tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az
olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel

rendelkező

olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti

személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet
tagja.)

ügyintéző

vagy képviseleti szervének

6.

nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségünk, amely a költségvetési támogatás
céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

Nyíregyháza, 20

„„„„„„„„„„„„„„„„.

szervezet

képviselőjének

aláírása

p.h.
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A pályázati adatlap 7. sz. melléklete

Nyilatkozat

Alulírott ......••......................... „., mint a ..................................................... szervezet (székhelye: .......................,
................................... adószám: .......................................... ) törvényes

képviselője, büntetőjogi felelőségem

tudatában nyilatkozom, hogy
szervezetünk három éven belül több (legalább két) alkalommal nyújtott be pályázatot Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatához, és az Ávr. 75.§ (3) bekezdésében meghatározott okirat/okiratok közül
- az aIá írásminta,
-

létesítő

okirat,

- jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt igazoló okirat*
*a megfelelő okirat típust kérjük aláhúzni
1. nem változott, ezen okiratot/okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz (pályázatok
megnevezése ......................................................................................................................................)
csatoltam.

létesítő okirat, jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt igazoló okirat
adatai változtak. Az okirat/okiratok eredeti példányát jelen pályázathoz csatoltam. *

2. Az aláírásminta,

3. Korábban nem nyújtottam be pályázatot az Önkormányzathoz, így a fenti okiratokat jelen
pályázathoz csatolom. *

*a megfelelő választ kérjük aláhúzni

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

a szervezet

képviselőjének

aláírása

p.h.
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