
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

10/2014.(111.21.) 

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.§ 

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. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(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) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője 
által beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 30 %-át, a lejárt bérletjegy átadása ellenében 
a tanintézet házipénztárából a szülő, vagy és 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 
tanintézet házipénztárából a szülő, vagy és törvényes képviselő nyilatkozatában meghatározott személy 
kezeihez kell kifizetni. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pénzben nem váltható meg." 

2.§ 

Az Ör. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) "A nyári nyitvatartás rendjéről minden év február 28-ig a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 
dönt." 

3.§ 

Az Ör. az alábbi 8/A. §-sal egészül ki: 

,,8/A. § (1) A 2. § (2) bekezdésben szabályozott helyi autóbusz közlekedési támogatás igénybevételéhez a 

jogosultságot a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat másolatával kell igazolni. 
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(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 kéreimeket 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." 

4.§ 

Az Ör. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

a) " a gyermekjóléti szolgáltatást (Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén) a Nyíregyházi 
Gyermekjóléti Központ vezetőjénél , a bölcsődei ellátást a szolgáltatás igénybevételét megelőző legfeljebb 2 
hónapon belül a bölcsődék vezetőinél," 

5.§ 

(1) Ez a rendelet 2014. április l. napján lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

Hatályát veszti 

(3) az Ör. ll. § (2) bekezdése. 

Nyíregyháza, 2014. március 20. 

• Dr. Szemán Sándor 
polgármester címzetes főjegyző 
Dr~ 

E rendeletet 2014. március hó 21. napján kihirdetem . 

Nyíregyháza, 2014. március 21. 
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címzetes főjegyző 
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INDOKOLÁS 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényből adódó egyes 
feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelethez 

Általános Indokolás 

A Gyvt., továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Korm . rendelet (továbbiakban: Gyer.) szabályozza a 2013. 09. 01. napjátó l hatályba lévő - többek 
között - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre, 
valamint az óvodáztatási támogatásra való jogosultsági feltételeket. A szabályozás célja a gyermek 
hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyerekkorától fiatal koráig, minél sikeresebb 
társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. 

Önkormányzatunk a gyermekek helyi közlekedését eddig is segítette bérlettámogatás (a bérlet árának 30 
%-a) formájában . Javasoljuk, hogya halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek magasabb összegű (a 
bérlet árának 80 %-os megtérítése) helyi autóbusz közlekedési támogatásban részesüljenek . 

A Gyvt . módosítását követően a bölcsődék esetén is a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazn i. 

Részletes Indokolás 

1. §-hoz 

A helyi autóbusz közlekedési kedvezmény feltétel rendszere szélesedik, figyelembe véve a hátrányos 
helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fogalmának 2013 . évi változására . A szociálisan nehéz helyzet 
mellett az iskolázatlanság, az állástalanság, a nem megfelelő lakhatás vagy lakáskörülmények együttes 
megléte a gyermekszegénység fenntartásában jelentőséggel bírhatnak. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a hátrányok kiküszöbölésére nyújt segítséget azzal, hogya 
helyi tömegközlekedési kedvezmény igénybevételére jogosultak köréből a leginkább rászorultakat 
támogatja úgy, hogyavisszaigényelhető támogatás mértékét felemeli, így a legelesettebb célcsoportot 
karolja fel, célirányos és hatékony segítséget nyújtva a szegény sorsban élő gyermekes családoknak. 

2. § -hoz 

A Gyvt. 42. § (5) alapján a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a 
bölcsődei szünet idejére a szülő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának 

megszervezéséről. 

A 49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelet 5. §-a 2013 . július 11.-i hatállyal beiktatta a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40/ A. §-át, mely szerint a fenntartó minden 
év március l-jéig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. 

A zárvatartás ideje alatt a folyamatos ellátás érdekében a nyitva tartó bölcsődékben a gyermekek 

napközbeni ellátása biztosított. 
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3-4. §-hoz 

A pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a gyermekjóléti alapellátások igénybevételi rendjének 
pontosításait tartalmazza . 

5.§-hoz 

A rendelet hatályba lépéséhez szükséges rendelkezést rögzít . 


