
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 
54/2011.(XII.16.) 

 
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes 

feladatok végrehajtásáról  
(egységes szerkezetben a 12/2012.(III.30.), a 8/2013.(II.15.), a 25/2013.(V.31.), a 44/2013.(XI.29.) a 

10/2014.(III.21.), 4/2016. (II.26.) és a 13/2017.(III.31.), 41/2017.(XII.15.), 7/2018.(II.23.), 
26/2019.(XII.20.), 19/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelettel)  

 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában és 18.§ (2) 
bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, 31. § (3) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 
 

1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

1. §1 
 

2. Helyi autóbusz közlekedési támogatás 
 

2. §2’3’4 
 
(1) A nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, alap‐, vagy középfokú tanintézettel tanulói 
jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, illetve a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek igénye szerint helyi járatú autóbusz közlekedési 
támogatásra jogosult. 
 
(2)5 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.” 
 
 
(3) A halmozottan hátrányos helyzetű jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője által 
beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 80 %‐át, a lejárt bérletjegy átadása 
ellenében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala házipénztárából a szülő, vagy és 
törvényes képviselő nyilatkozatában meghatározott személy kezeihez kell kifizetni. 
 
(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pénzben nem váltható meg. 
 

 
1 A 44/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte. (Hatályos: 2014. 01.01-től.) 
2 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. 
3 A 10/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. (Hatályos:2014.04.01-től) 
4 A 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (Hatályos: 2017.04.01.-től) 
5 A 7/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése módosította. (Hatályos: 2018.03.01.-től) 
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(5)6 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.” 
 
 
(6) A helyi autóbusz közlekedési támogatás iránti kérelmet a melléklet szerinti formanyomtatványon 
kell benyújtani. 

 
(7)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.” 
 
 

Üdültetési támogatás8 

2/A. § 
 

(1) A nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú tanintézettel 
tanulói jogviszonyban álló 
 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy 
 
b) tartósan beteg, vagy  
 
c) akinek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik 
évente egy alkalommal 10.000 Ft összegű üdültetési támogatásra jogosult, melyet a Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város fenntartásában levő önkormányzati gyermeküdülőben történő üdüléshez lehet 
felhasználni.” 
 
(2)9 A támogatás felhasználásáról az üdültetést szervező intézmény minden év október 31-ig köteles 
elszámolni a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz. 
 

3. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

3. §10,11 12 
 
 

 
6 A 7/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése módosította. (Hatályos: 2018.03.01.-től) 
7 A 7/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése módosította. (Hatályos: 2018.03.01.-től) 
8 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a iktatta be. 
9 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47.§ (5) bekezdése módosította. (Hatályos: 2020.01.01.-től) 
10 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. 
11 A 8/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. 
12 A 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (Hatályos: 2016.03.01-től) 
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(1)13 A gyermekjóléti szolgáltatást Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtura, Sényő, Nagycserkesz 
és Kálmánháza közigazgatási területén a Nyíregyházi Család –és Gyermekjóléti Központ 
biztosítja. 
  
(2)14 A bölcsődei ellátást Nyíregyháza, Nagycserkesz, Nyírpazony közigazgatási területén a 
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő bölcsődék 
biztosítják. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Bölcsőde 
 

4. § 
 
(1) Esetenkénti gyermekmegőrzés keretében az a gyermek helyezhető el a bölcsődében, akit előző 
nap a bölcsődeorvos megvizsgált és egészségi állapota megfelelő ahhoz, hogy a következő napot 
bölcsődei közösségben töltse. 
 
(2) A szülő az esetenkénti gyermekmegőrzést 1 hónapban maximum 10 munkanapra veheti igénybe, 
de éves szinten az igénybevétel nem haladhatja meg az 50 munkanapot. 
 
(3)15’16 A nyári nyitvatartás rendjéről minden év február 28-ig a Szociális, Egészségügyi és Sport 
Bizottság dönt. 
 

5. Alternatív napközbeni ellátás 
 

5. §17 
 

A gyermekek napközbeni ellátása körébe tartozó tevékenységek ellátásáról Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a Periféria Egyesülettel kötött ellátási szerződés keretében gondoskodik. 
 

6. Gyermekek átmeneti gondozása 
 

6. §18,19  
 
(1) A 0-6 éves korú gyermekek megfelelő elhelyezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Intézményfenntartó Központtal kötött ellátási 
szerződés útján gondoskodik. 
 

 
13 A 41/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (Hatályos: 2018.01.01.-től) 
14 A 41/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. (Hatályos: 2018.01.01.-től) 
15 A 10/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. (Hatályos:2014.04.01-től) 
16 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47.§ (5) bekezdése módosította. (Hatályos: 2020.01.01.-től) 
17 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. 
18 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította. 
19 A 8/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. 
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(2)20’21 A gyermekek átmeneti otthona ellátást Nyíregyháza, Ibrány, Tiszatelek, Paszab, 
Nagycserkesz, Kálmánháza, Nyírpazony, Napkor területén a Nyíregyházi Gyermekjóléti 
Alapellátási Intézmény biztosítja. "  
 
 
 (3)22 A családok átmeneti otthona ellátást Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén a 
Nyíregyházi Alapellátási Intézmény szervezeti keretén belül működő Családok Átmeneti Otthona 
biztosítja. 

7. A gyermekvédelmi szakellátások 

7. §23,24 
 

8. A pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételének rendje 
 

    8. §25,26,27,28,29  
 

8/A. §30 
 

(1) A 2. § (2) bekezdésben szabályozott helyi autóbusz közlekedési támogatás igénybevételéhez a 
jogosultságot a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat másolatával kell 
igazolni. 
 
(2) A 2. § (3) bekezdésében szabályozott helyi autóbusz közlekedési támogatás igénybevételéhez a 
jogosultságot a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat másolatával kell 
igazolni. 
 
(3) A 2/A. §-ában szabályozott üdültetési támogatás iránti kérelmeket minden év április 30. napjáig az 
alsófokú tanintézet vezetőjéhez kell benyújtani. A támogatás igénybevételéhez a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot a megállapító határozat másolatával, a magasabb 
összegű családi pótlékra (tartós betegség, három vagy több gyermek) való jogosultságot tényét a 
Magyar Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. 
 
 

9. Gyermekjóléti alapellátások igénybevételének rendje 
 

9. §31  
 

 
20 A 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. (Hatályos:2016.03.01-től) 
21 A 41/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. (Hatályos: 2018.01.01.-től) 
22 A 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. (Hatályos: 2016.03.01-től) 
23 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. 
24 A 8/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
25 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 7.§-a módosította. 
26 A 25/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése módosította. 
27 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése iktatta be. 
28 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése iktatta be. 
29 A 44/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdés hatályon kívül helyezte. (Hatályos: 2014.01.01-től.) 
30 A 10/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be. (Hatályos:2014.04.01-től) 
 
31 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 8.§ módosította. 
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(1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételére irányuló 
kérelmet – a gyermekek alternatív napközbeni ellátás kivételével - közvetlenül a gondoskodást nyújtó 
intézmények vezetőihez írásban kell benyújtani. 
 
(2) Az igénylő 
 
a)32 33’34 a gyermekjóléti szolgáltatást a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjénél, a 
bölcsődei ellátást a szolgáltatás igénybevételét megelőző legfeljebb 2 hónapon belül a Nyíregyházi 
Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő bölcsődék vezetőinél, 
 
b)35 36 a gyermekek átmeneti elhelyezését a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 
Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona vezetőjénél, 
 
c)37 a gyermekek és szülők együttesen történő átmeneti elhelyezését a Nyíregyházi Gyermekjóléti 
Alapellátási Intézmény Nyíregyházi Családok Átmeneti Otthona, valamint az Oltalom 
Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthona vezetőjénél, 
 
d)38 39’40 
 
(3) Nem kell kérelmezni a gyermekek alternatív napközbeni ellátását, melyet a Periféria Egyesület 
nyújt. 
 
(4)41’42 A kérelem elutasítását, illetve a személyi térítési díj mértékét, vagy az intézményvezető 
intézkedésének elmulasztását sérelmezők az intézményvezető intézkedésének kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül az a)-c) pontokban foglaltak esetén Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz fordulhatnak. 
 

10. Az ellátás megszűnése 
 

10. §43’44’45 
 
Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás 
megszüntetéséről hozott döntésével szemben a jogosult, vagy törvényes képviselője az értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 9. § (1) bekezdés a)-c) pontja esetében a Szociális, 
Egészségügyi és Sport Bizottsághoz fordulhatnak. 
 

11. A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 
 

11. §46 
 

32 A 10/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. (Hatályos:2014.04.01-től) 
33 A 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. (Hatályos:2016.03.01-től) 
34 A 41/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése módosította. (Hatályos: 2018.01.01.-től) 
35 A 8/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. 
36 A 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. (Hatályos:2016.03.01-től) 
37 A 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. (Hatályos:2016.03.01-től) 
38 A 8/2013.(II.15.9 önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. 
39 A 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. (Hatályos:2016.03.01-től) 
40 A 41/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése helyezte hatályon kívül. (Hatályos: 2018.01.01.-től) 
41 A 41/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése módosította. (Hatályos: 2018.01.01.-től) 
42A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47.§ (5) bekezdése módosította. (Hatályos: 2020.01.01.-től)  
43 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 9.§-a módosította. 
44 A 41/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése módosította. (Hatályos: 2018.01.01.-től) 
45 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47.§ (5) bekezdése módosította. (Hatályos: 2020.01.01.-től) 
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(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az étkeztetésért térítési díjat kell 
fizetni. 
 
(2)47  
 
(3) Az étkeztetés nyersanyagköltségeit intézményenként és évenként előre a Közgyűlés a jövő évi 
költségvetés koncepcióinak elfogadásával egyidejűleg határozatban állapítja meg. 
 
(4) Az egyes bölcsődék által végzett gyermekmegőrzés díjának mértéke 500 Ft/nap gyermekenként 
egységesen, függetlenül az 1 napon belüli megőrzési időtől. A díj az étkezési térítési díjat nem 
tartalmazza. Amennyiben a szülő a gyermekétkeztetést is igénybe kívánja venni, köteles megfizetni a 
mindenkor érvényben lévő étkezési térítési díjat. 
  
(5) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított bölcsődei gondozás intézményi térítési 
díja 0 forint. 
 
 
 
 

12. A gyermekek átmeneti gondozásának, valamint a családok átmeneti elhelyezésének térítési 
díja 

12. §48 
 

A gyermekek átmeneti gondozásának, valamint a családok átmeneti gondozásának térítési díját az 1. 
melléklet tartalmazza. 
 

13. Hatásköri szabályok 
13. §49 

 
(1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1-2. §-ban szabályozott hatásköre gyakorlását a 
Polgármesterre ruházza át.  
 
(2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
 
a)50 2/A. §-ában szabályozott hatáskörét a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra,  

 
b)51 a 9. § (1) a)-c) pontjában felsorolt  intézmények vezetői intézkedését, vagy azok elmulasztását 
sérelmező, a intézmények működésével kapcsolatos kifogások elbírálásával kapcsolatos jogkörét  a 
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságra,  
 
c) 52 

14. Záró rendelkezések 
14. § 

 

 
46 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 10.§-a módosította. 
47 A 10/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. (Hatályos:2014.04.01-től) 
48 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 11.§-a módosította.  
49 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 12.§-a módosította.  
50 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47.§ (5) bekezdése módosította. (Hatályos: 2020.01.01.-től) 
51 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47.§ (5) bekezdése módosította. (Hatályos: 2020.01.01.-től) 
52 A 41/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 5.§ (5) bekezdése helyezte hatályon kívül. (Hatályos: 2018.01.01.-től) 
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(1) Ez a rendelet – a 3. §, 9. § (1) bekezdés a) pontja valamint a 2. melléklet kivételével - 2012. január 
1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
(2) A 3. §, 9. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 2. melléklet 2012. február 1-jén lép hatályba. 
(3) Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 5/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete. 
 
Nyíregyháza, 2011. december 15. 
 
Dr. Kovács Ferenc                                                                   Dr. Szemán Sándor 
   polgármester                                                                           címzetes főjegyző   
              
Jelen rendeletet 2011. december hó 16. napján kihirdetem. 
 
Nyíregyháza, 2011. december 16. 
 
          Dr. Szemán Sándor 
           címzetes főjegyző 
 
 

1. számú melléklet az 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelethez53,54 55 56 

I. A Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona ellátásáért fizetendő térítési díj 
mértéke 
 

- intézményi térítési díj mértéke 
 

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő Nyíregyházi 
Gyermekek Átmeneti Otthona fizetendő intézményi térítési díj: 1.710 Ft/fő/nap, 51.300 Ft/fő/hó. 
 
- intézményi térítési díj mértéke igénybe vevőnként 
 

Gyermekek száma Egy főre jutó havi rendszeres 
jövedelem %-a 

1 25 
2 20 

3 vagy több 15 
 
 

II. A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő 
 
- intézményi térítési díj mértéke 
 
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő Családok 
Átmeneti Otthonában fizetendő intézményi térítési díj 615 Ft/fő/nap, 18.450 Ft/fő/hó. 
 
 

 
53 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 13.§-a módosította.  
54 A 8/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 
55 A 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. (Hatályos:2016.03.01-től) 
56 A 19/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (Hatályos:2022.11.01-től) 
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- intézményi térítési díj mértéke igénybe vevőnként 
 

Gyermekek száma Egy főre jutó havi rendszeres 
jövedelem %-a 

1 33 
2 25 

3 vagy több 20 
 

 

III. melléklet az 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelethez57 

 
IV. melléklet az 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelethez58 

 
V. melléklet az 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelethez59 
 
VI. melléklet az 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelethez60’61 

 
K É R E L E M 

Alulírott kérem, hogy részemre a helyi autóbusz-közlekedési támogatást szíveskedjenek megállapítani! 
 

A KÉRELMEZŐ ADATAI: 
 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ 

NEVE:….......................................................................................................... 

LEÁNYKORI NEVE: ….......................................................................................... 

ANYJA NEVE: …................................................................................................... 

SZÜLETÉSI HELYE: …............................................................. SZÜLETÉSI IDEJE: 

…………………………………………….. 

TAJ-SZÁMA: …………………………………………………… CSALÁDI ÁLLAPOTA: 

……………………………………………..……….. 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGA: …...................................................................................... 

LAKÓHELYE: 

….................................................................................................................................................... 

TARTÓZKODÁSI 

HELYE:….................................................................................................................................... 

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

sorszáma 
gyermek neve születési hely, idő taj-száma anyja neve 

     

 
57 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 14.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.  
58 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 14.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
59 A 12/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 14.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
60 A 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a iktatta be. (Hatályos: 2017.04.01.-től) 
61 A 7/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. (Hatályos: 2018.03.01.-től) 
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Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában 
rögzítsék.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Nyíregyháza, 201... ……………………............         

…................................................................
..                                                                                                                            

          kérelmező aláírása 
 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a helyi autóbusz-közlekedési támogatás igénybevételéhez 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
A nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, alap‐, vagy középfokú tanintézettel 
tanulói jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 
illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek igénye szerint helyi járatú autóbusz 
közlekedési támogatásra jogosult. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes 
képviselője által beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 50 %‐át, a lejárt 
bérletjegy átadása ellenében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
házipénztárából a szülő, és vagy törvényes képviselő nyilatkozatában meghatározott személy 
kezeihez kell kifizetni. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője 
által beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 80 %‐át, a lejárt bérletjegy 
átadása ellenében, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala házipénztárából a 
szülő, és vagy törvényes képviselő nyilatkozatában meghatározott személy kezeihez kell 
kifizetni. 
 
A támogatás pénzben nem váltható meg. 
 
A jogosultság megállapítása iránti kérelmeket folyamatosan, a bérletjegy érvényességi 
idejének lejártát követő 3. hónap utolsó napjáig kell az ellátás formájának megfelelő melléklet 
szerinti nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály 
Ügyfélszolgálati Centrumában kell benyújtani. 
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A kérelemhez mellékletként csatolni kell a lejárt bérletjegye(ke)t, továbbá a diákigazolvány 
fénymásolatát.  
 
A HATÁRIDŐ jogvesztő. 
A kérelem benyújtását követően írásban értesítjük a jogosultság tényéről, valamint a kifizetés 
helyéről és időpontjáról.  
Nyíregyháza, 2018. március 01.    Tisztelettel:   Dr. Krizsai Anita sk.
                       
osztályvezető 
                                                      
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztály 

I G A Z O L Á S 
Alulírott igazolom, hogy 
……………………………………………………………………………………… 
Nyíregyháza, ............................................................szám alatti lakos a helyi autóbusz-
közlekedési támogatás megállapítása iránti kérelmét a mai napon benyújtotta, egyben 
tájékoztatom, hogy a kérelmének elbírálására irányuló eljárást megindítottam. 
Nyíregyháza, 20................... hó …....napján  P.H. 
 ……………….……………………………… 
          ügyintéző 
 
 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényből adódó egyes 

feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet  
 

 i n d o k o l á s a 
 

 
Általános Indokolás 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az ellátó 
rendszer működtetéséről az állam és az önkormányzatok kötelesek gondoskodni, hangsúlyozva 
azonban a családok gyermeknevelési felelősségét is. 
 
E rendelet célja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően szabályozza Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város területén működő intézményrendszert a rendszeres, illetve a nem rendszeres pénzbeli és 
természetbeni ellátásokkal széles körben támogassa a szociálisan rászoruló családokban élő 
gyermekeket. 
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június 30-án a város szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszerének szakmai és gazdasági racionalizálásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, 
melynek során a 117/2011. (VI.30.) számú határozatában a Hétszínvirág ’98 Gyermekjóléti Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási szerződés – melynek tárgya a bölcsődei ellátás 
biztosítása -, 2011. december 31. napjára történő felmondásával egyetértett. 
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évben elkészítette a Szolgáltatástervezési 
Koncepcióját. A Szolgáltatástervezése Koncepció lényeges tartalmi eleme az önkormányzat és a 
társulás által fenntartott intézmények összevonása és valamennyi intézmény társulás keretében 
történő működtetésének kialakítása. 
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Az összevonás eredményeként az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság szervezeti 
keretében levő 9 önkormányzati fenntartású bölcsőde 2012. február 1. napjától a Gyermekjóléti 
Központ szervezeti keretében működik tovább. 
 
Fentiek miatt indokolt egy új helyi önkormányzati rendeletben szabályozni a pénzbeli és 
természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások körének, igénybe 
vételi rendjének, felhasználásuk ellenőrzésének és az értük fizetendő térítési díjak mértékének és 
megfizetésének módját. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Részletes Indokolás 
 

1-2.§-hoz 
 

A pénzben és természetben nyújtható ellátások szabályozása a gyermekek nagyobb szociális 
biztonságának megteremtését célozza. 
 

 
 
 

3-10.§-hoz 
 

A rendelet-tervezet részletesen szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat és azok 
intézményi hátterét. 
 
A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek nagy száma és a gyors ügyintézéshez fűződő 
érdekekre tekintettel részletesen meghatározásra kerülnek a kérelem benyújtásának és a jövedelem 
igazolásának szabályai. 
 
A szolgáltatások igénybevételi rendjét szintén részletesen szabályozza a rendelet. Egyrészt a Gyvt. 
szabályait kell alkalmazni, másrészt külön jogszabály határozza meg a nyilvántartásba vételre, 
tájékoztatásra és megállapodásra vonatkozó rendelkezéseket.  
 
A tervezetben pontosan meghatározásra kerülnek a személyes gondoskodást nyújtó intézmények és 
az általuk nyújtott szolgáltatások. Így az ellátást igénylő pontosan tudhatja, hogy az egyes ellátások 
igénylésekor mely intézményhez fordulhat. 
 
A tervezet az ellátás igénybe vételére irányuló kérelmeket főszabályként az intézményvezetőknél 
javasolja benyújtani, egyben meghatározza a kérelmek elbírálásának rendjét, és a jogorvoslati 
lehetőséget. 
 

11-12.§-hoz 
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A nehézségek elkerülése, és az igénybe vevők pontos tájékoztatása érdekében a tervezet részletesen 
szabályozza az intézményi térítési díjak meghatározását és a személyi térítési díjak mértékére 
vonatkozó szabályokat, valamint a megfizetésükre kötelezettek körét.  
 

13.§-hoz 
 

Indokolt az intézményvezetők intézkedését, vagy annak elmulasztását, illetve a személyi térítési díjak 
mértékét sérelmező panaszok elbírálására irányuló közgyűlési hatáskörnek a Szociális, Egészségügyi 
és Ifjúsági Bizottságra történő átruházása.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Függelék 
 
A gyermekek napközbeni ellátása 
 
(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali 
felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon 
gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt 
elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni 
ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások 
időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. 
(2) A gyermekek napközbeni ellátásának (a továbbiakban: alternatív napközbeni ellátás) minősül az 
iskolai napközis ellátásban nem részesülő, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz 
év feletti gyermekek számára nyújtott nappali felügyelet, foglalkoztatás - sport- és egyéb 
klubfoglalkozás, illetve játszótér, játéktár, játszóház keretében - és az étkeztetés biztosítása. 
 
Bölcsőde 
 
(1) Az egyes bölcsődék esetenkénti gyermekmegőrzést végezhetnek, díj fejében. Az esetenkénti 
gyermekmegőrzés vállalása nem történhet a bölcsődébe felvételt nyert gyermekek ellátásnak 
rovására. 
(2) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő 
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 
(3) A bölcsőde – ha alapfeladatát nem veszélyezteti - az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális 
tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más 
gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. 
(4) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermeket, akinek a szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy a 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 
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Gyermekek átmeneti gondozása 
 
(1) A Gyermekek Átmeneti Otthonában az a családban élő, hatodik évét betöltött, de tizennyolcadik 
évét még el nem ért gyermek helyezhető el, aki átmenetileg  ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy 
elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna,  valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei 
miatt veszélyeztetetett. 
(2) A Gyermekek Átmeneti Otthona legfeljebb 16 gyermek teljes körű ellátását biztosítja. 
(3)A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok 
átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, 
életkorának és egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal 
való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről és 
lakhatásáról /a továbbiakban: teljes körű ellátás/ kell gondoskodni. 
 
(4) 62 
Gyermekek átmeneti otthona 
 
(1) A gyermekek átmeneti otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos 
gyermekintézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek számára alaptevékenységként 
átmeneti gondozást biztosít. 
(2) A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - a 
gyermek családjába történő visszatéréséhez. 
 
Családok átmeneti otthona 
 
(1) A családok átmeneti otthona megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos 
gyermekintézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a várandós anya 
számára alaptevékenységként biztosítja a Gyvt. 51.§-ának (3) bekezdése szerinti átmeneti gondozást. 
(2) Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el 
a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha 
az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani 
szülőjétől, családjától. 
(3) A családok átmeneti otthona legalább tizenkettő, de legfeljebb negyven felnőtt és gyermek 
együttes ellátását biztosítja.  
 
A pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételének rendje 
 
Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére az arra rászoruló gyermek részére 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek 
életét, testi épségét veszélyeztetné. 
 

A gyermekvédelmi szakellátások célja 

 
A szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós 
nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, 
valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. 
 
Gyermekjóléti alapellátások igénybevételének rendje 
 

 
62 A 41/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 5.§ (6) bekezdése helyezte hatályon kívül. (Hatályos: 2018.01.01.-től) 
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(1) A személyes gondoskodás igénybevétele - ha e rendelet, vagy törvény másként nem rendelkezik - 
önkéntes és az ellátást igénylő kérelme alapján biztosítható. 
(2) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. 
(3) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt köteles 
a) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozni, 
b) a Gyvt. alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, 
c) nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott 
változásokról. 
(4) Állami fenntartású intézmény esetén, ha az igénybevételről az intézményvezető dönt, úgy az 
ellátás megkezdésekor a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, melyet 
tizenöt napon belül megküld a fenntartónak. A megállapodás tartalmazza 
a) az ellátás várható időtartamát, 
b) a szolgáltatások formáját és módját, 
c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. 
(5) A személyes gondoskodás biztosítását a gyermek veszélyeztetettségének a gyámhatósági 
intézkedésre alapul még nem szolgáló mértéke esetén a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott 
szervezetek, és személyek is kezdeményezhetik. 
(6) Az intézményvezető a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül értesíti az igénybe 
vevőt az ellátás biztosításáról és a személyi térítési díj mértékéről. A személyi térítési díj mértékéről - 
amennyiben nem azonos az igénybevételt kezdeményezővel - a megfizetésre kötelezettet is 
értesíteni kell. 
(7) A gyermekek átmeneti otthona az otthonba történő befogadásról haladéktalanul értesíti a 
gyermek lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálatot. 
 
Az ellátás megszűnése 
 
(1) Ha a Gyvt. másképp nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik 
a) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított időtartam - 
leteltével, 
b) a jogosultsági feltételek megszűnésével. 
(2) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszűnését a jogosult, 
illetve törvényes képviselője kezdeményezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást 
megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban 
foglaltak szerint szűnik meg. 
(3) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást 
megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei már 
nem állnak fenn. 
(4)63 Ha az ellátást a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság vagy az Önkormányzat jegyzőjének 
vagy gyámhivatalának határozata alapozza meg, az ellátást csak határozat szüntetheti meg. 
 
A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díja 
 
(1) A gyermekek napközbeni ellátása (továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának 
alapja- ide nem értve a bölcsődét- az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó összege. A 
bölcsőde intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltsége és a nyersanyagköltség 
30%- át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege. 
(2) Az étkeztetés nyersanyagköltségeit intézményenként és évenként előre a Közgyűlés a jövő évi 
költségvetés koncepcióinak elfogadásával egyidejűleg határozatban állapítja meg. 
 

 
63 A 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 47.§ (5) bekezdése módosította. (Hatályos: 2020.01.01.-től) 
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A gyermekek átmeneti gondozásának, valamint a családok átmeneti elhelyezésének térítési díja 
 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás intézményi térítési díjának alapja az átmeneti 
gondozást nyújtó ellátás esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege. 
(2) Az ellátásáért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 
25%-át, több gyermek esetében a kötelezett havi jövedelmének 50%-át. 
 
A személyi térítési díj megfizetése 
 
A jelen rendeletben szabályozott személyi térítési díjakat 
a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult, 
b) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő/k/, vagy más 
törvényes képviselő, 
c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetén a törvényes képviselő /a továbbiakban: kötelezett/ 
köteles megfizetni. 
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