
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

3/2016.(11.26.) 

önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő 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 
(LXXXIX törvény 10. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) a szociális rászorul tságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociá lis ellátásokról szóló 
3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (S) bekezdés b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

"b) adómentes bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelők a kérelem benyújtását megelőző 12 
hónapban elért nettó jövedelmüket nyilatkozatukkal, valamint az őstermelői igazolvány és betétlap 
másolatával kötelesek igazolni. Az őstermelő/könyvelője által kiadatt - tételes - igazolásan fel kell tüntetni, 
hogya nettá összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került s az őstermelői tevékenységből származá 
mindennemű jövedelem az értékesítési betét/apon maradéktalanul feltüntetésre került." 

(2) A 3. § (S) bekezdés az alábbi j) és k) pontokkal egészül ki: 

"j) Keresőtevékenység, gyermekgondozási dij, táppénz bevétellel rendelkezők esetén a munkáltató által 
kiadott hivatalos igazolást kell benyújtani a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről. 

k) Amennyiben kérelmező vagy háztartástagja jövedelmét megszüntették vagy jövedelmébőllevonást 
eszközölnek, arról szóló dokumentum egyszerű másolatát kell csatolni." 

(3) A 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(6) A méltányossági ápolási díj megállapításához csatolni kell a 3. melléklet szerinti háziorvos által kiállított 
igazolást arról, hogy az ápolt tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szorul. Az orvosi igazolásnak 
tartalmaznia kell a gondozás várható időtartamát. Az orvosi igazolásnak tartalmoznia kell a gondozás 
várhotó időtartamát, továbbá mogánnyugdíj-pénztári jogviszonyról tett nyilotkozotát, omennyiben tagja 
valamely mogánnyugdíj-pénztárnak, erről szóló szerződés egyszerű másolatát. " 

(4) A 3. § (7) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

,.f) Gyógyszertámogatás igénylése esetén a háziorvos által kiadott igazolást kell csatolni arra vonatkozóan, 
hogy kérelmező betegsége legalább 3 hónapja fennáll, továbbá havi rendszeres gyógyító ellátásánok 
költségéről (továbbiakban: gyógyszerköltség) szóló háziorvos áltol kiadott igazolást. " 

(5) A 3. § (8) bekezdés ba) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 



"ba) bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni azzal, hogy annak 
érvényességét a támogatás benyújtásának időpont jával megegyezően a tulajdonosnak igazolnia kell. 

c) az ellátást kérelmező az általa igénybe vett szolgáltatásról a szolgáltató általi azonosításához szükséges 
adatot a jogosult által fizetendő közüzemi elszámoló lapokjszámlorészletezők fénymásolatával, ennek 
hiányában a közüzem i szolgáltató által kiadott hivatalos igazolással kell igazolni. 

Ha az ellátást igénybevevő és a közüzemi szolgáltatóval szerződésben álló személy nem azonos, a 
megállapított ellátás összegének közüzem i szolgáltató által történő jóváírása céljából az adott közüzem nél 
a fogyasztó adatait az ellátást igénybevevő adataira kell módosítani." 

(6) A 3. § (8) bekezdése az alábbi d) és e) pontokkal egészül ki: 

"d) azon kérelmezőnek, aki saját maga vagy a háztartás tagja gépjármű tulajdonjogával rendelkezik, a 
forgalmi engedély fénymásolatát, lízingelt gépjármű esetén erről szóló dokumentum másolatát kell 
csatolnia,JI 

e) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell nyújtani. A jogcím nélküli 
önkormányzati bérlakást használók számára a lakásfenntartási támogatást közüzemi szolgáltatóhoz kell 
megállapítani. 

(7) A 3. § (9) bekezdés az alábbi e) és f) pontokkal egészül ki: 

"e) adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a szolgáltatóval szerződésben álló személy nyújthat be, ha 
az általa lakott háztartásban életvitelszerűen él az adósság keletkezésének és kezelésének időszakában. 

f) azon kérelmezőnek, aki saját maga vagy a háztartás tagja gépjármű tulajdonjogával rendelkezik, a 
forgalmi engedély fénymásolatát, lízingelt gépjármű esetén erről szóló dokumentum másolatát kell 
csatolnia." 

(8) A 3. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(19) E rendelet alkalmazásában a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
A lakcím megállapítása szempantjából a személyi adat- és lakcímnyilvóntartás adatai irónyadóak." 

(9) A 3. § az alábbi (23) bekezdéssel egészül ki: 

,,(23) Az Önkormányzat a hatáskörébe tartozó eljárás során a Magyar Államkincstár területi szerve által 
folyósított családtámogatási ellátásra vagy fogyatékossági támogatásra vonatkozó adatot az 
államháztartásról szóló törvény szerinti szociális nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel veszi át." 

2. § A 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(4) A kérelem benyújtását követően, valamint az ellátás felülvizsgálata során kétévente, tavábbá az ápolt 
személy egészségi óllapotának váltazása következtében az önkormányzat környezettanulmányt készít az 
ápolt személy gondozási szükségletének megállapítása céljából." 

3. § (1) Az 5. § az alábbi (la) bekezdéssel egészül ki: 

,,(la) A méltányossági ápolási díjra való jogosultság jövedelmi feltételének fennállását, valamint havi 



összegét felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben tartós változás 
történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma 
megváltozott. 

(2) Az 5. § (2) bekezdés az alábbi f) ponttal egészül ki: 

"f) ha az ápolást végző személy a jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított ellátás 
összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza." 

(3) Az 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(3) A jogosultságot a határozat kelte hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni, kivéve a (2) bekezdés 
c) pontját. 

A jogosultnak a hatósóg illetékességét érintő lakcímváltozása esetén a méltányassági ápolási díjra valá 
jogosultságot a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. " 

(4) Az 5. § az alábbi (5)-(8) bekezdésekkel egészül ki: 

,,(5) Ha az (la) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként a havi méltányossági ápolási díjra való 
jogosultság megszünik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával 
kell megszüntetni. 

(6) Tartós jövedelemváltozásnak kell tekinteni 

a) az újonnan megállapított, illetve megszüntetett rendszeres pénzellátást, továbbá családi pótlékot, 
árvaellátást, tartásdíjat, 

b) a keresőtevékenység alapjául szolgá ló jogviszony létesítését, amennyiben a keresőtevékenység legalább 
egymást követő 2 hónapja fennáll 

c) a keresőtevékenység megszünését, 

(7) A felülvizsgálatot 

a) a rendszeres pénzellátásnak minősülő ellátások, a családi pótlék és az árvaellátás esetén a megállapított, 
illetve megszüntetett összegre, 

b) az a) pontba nem tartozó jövedelmek esetén az Szt. 10. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel kell elvégezni. 

(8) Ha a méltányossági ápolási díj összege a fe lü lvizsgálat eredményeként változik, a változás időpontját 
követő hónap első napjától az ellátást az új összegnek megfelelően kell folyósítani." 

4. § A 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(6) Az önkormányzat a méltányossági ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását évente, az 
ápolt ápolási-gondozási szükségleteinek felülvizsgálatát a jogosultság feltételeinek fennállásával együtt 
kétévente felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogya feltételek továbbra is 



fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósít ja. 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." 

5. § A 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(1) Az Önkormányzat pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli települési támogatást állapíthat meg, egy 
naptári éven belül ugyanazon háztartás valamely nagykorú tagja részére havonta egy alkalommal - a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzdő azon személyek részére." 

6. § AlS. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(1) Kelengyetámogatás állapítható meg legalább 3 éve Nyíregyházán élő szülőnek gyermeke születésekor, 
amennyiben nevezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő esetében 200 %-át, illetve kérelmező vagy valamely 
családtagja részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem került megállapításra. A támogatás 
iránti kérelem a születést követő 30 napon belül nyújtható be. A támogatás mértéke gyermekenként lD.OOO 
Ft," 

7.§ A 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(1) A helyi lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 
távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és aszemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a 
közös költséghez illetve a tüzelőanyag költségeihez helyi lakásfenntartási támogatást nyújt az e rendeletben 
meghatározott feltételek szerinti jogosultnak." 

8. § A 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(2) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani; a jogosultság kezdő időpont ja a 
kérelem benyújtása hónapjának első napja. A támogatás iránti kérelem a jogosultság megszűnésének 
hónapjában nyújtható be. Amennyiben az eljórás a jogosultság lejárata előtt befejeződik, az új jogosultság 
kezdő időpont jaként a korábbi jogosultság lejáratát követő hónap első napját kell megállapítani. A 
támogatást egy évre kell megállapítani. " 

9. § (1) A 19. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"b) a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszony létesítését feltéve, hogy a jogviszony kettő egymást 
követő hónapban fennáll," 

(2) A 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(5) "A felülvizsgálat eredményeként a helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszűnik, vagy 
ha a jogosult o jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított ellátás összegének 
felülVizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala 
hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni." 



10. § (1) A 20. § (1) bekezdése az alábbi cl-e) pontokkal egészül ki : 

"c) A fogyasztóval kötött egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnt . 

d) A helyi lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszűnésének az időpont ja megegyezik a c) pont 
szerinti szerződés megszűnésének az időpont jával. 

e) Jogosultsága a jogszabályi feltételeknek nem felel meg." 

(2) A 20. § az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki : 

,,(2a) Nem állapítható meg helyi lakásfenntartási támogatás azon közüzemi szolgáltató felé, amely közüzemi 
szolgáltatóval az Önkormányzat nem áll szerződéses jogviszonyban." 

11. § (1) A 21. § (1) bekezdés az alábbi e) ponttal egészül ki : 

"e) adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a szolgáltatóval szerződésben álló személy nyújthat be, ha 
az általa lakott háztartásban életvitelszerűen él (személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint) az 
adósság keletkezésének és kezelésének időszakában." 

(2) A 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatás, víz- és csatornahasználati, 
szemétszállítás, közösköltség-tartozás, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi 
fűtés díjtartozás." 

(3) A 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(3) A helyi adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb 12 hónap, a jogosultság kezdő időpont ja o 
kérelem benyújtás hónapjónak első napja. " 

(4) A 21. § (10) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"d)a jogosult a 22. § (3) bekezdés szerinti feltételeket nem teljesíti." 

(S) A 21. § az alábbi (l1a)- (l1b) bekezdésekkel egészül ki: 

,,(l1a) A 21. § (10) bekezdése szerinti megszüntetési esetekre vonatkozóan az adósságkezelési 
szolgáltatásra való jogosultság annak kezdő napjától kerülhet megszüntetésre. 

(l1b) A 22. § (5) bekezdés e) pontját, valamint lakcímváltozást figyelembe véve az ellátás folyósításának 
megszüntetési időpont ja a határozat meghozatala hónapjának utolsó napja." 

12. § (1) A 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott helyi adósságkezelési tanácsadás feladatait a Nyírségi 
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Nyíregyházi Csalód-és Gyermekjóléti Központ útján 
látja el. 



(2) A 22. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"c) 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 alkalammal a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belü/, 
ezt követően minden hánap 30. napjáig - tájékoztatja a Szociális és Köznevelési Osztályt. A Jogosult egyéb 
szerződésszegéséről a tudomásáro jutástál számított 8 napon belül értesíti a Szociális és Köznevelési 
Osztályt. " 

(3) 22. § (3) bekezdés az alábbi f) ponttal egészül ki : 

,,f) a felülvizsgálati eljárás során együttműködni." 

(4) 22.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(4) A helyi adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának 
időtartama alatt Nyíregyháza közigazgatási területét érin!ően megváltozik, vagy a jogosult meghal, a 
változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az önkormányzat teljes összegben folyósít ja, s 
rendelkezik ugyanezen időponttal a jogosultság megszüntetéséről. Továbbá a jogosultság akkor is 
megszűnik, ha a fogyasztó és a szolgáltató között létrejött egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnt. A 
jogosultság megszüntetésének időpontjo o szerződés megszűnésének az időpon t jával megegyező. " 

(5) A 22. § (5) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: 

"e) ha az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult személy a jogosultság feltételeinek vagy az annak 
keretében megállapított ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza ." 

(6) A 22. § az alábbi (7)-(12) bekezdésekkel egészül ki: 

,,(7) Nem vonható be a helyi adósságkezelési szolgáltatás körébe azon adósságtípus, amely közüzem i 
szolgáltatóval az Önkormányzat nem áll szerződéses jogviszonyban. 

(8) Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság jövedelmi és vagyoni feltételének fennállását, 
valamint havi összegét felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben 
tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok 
létszáma megváltozott. 

(9) Tartós jövedelemváltozásnak kell tekinteni 

a) az újonnan megállapított, illetve megszüntetett rendszeres pénzellátást, továbbá családi pótlékot, 
árvaellátást, tartásdíjat, 

b) a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszony létesítését, amennyiben a keresőtevékenység legalább 
egymást követő 2 hónapja fennáll 

c) a keresőtevékenység megszűnését 

(10) A felülvizsgálatot 



a) a rendszeres pénzellátásnak minősülő ellátások, a családi pótlék és az árvaellátás esetén a megállapított, 
illetve megszüntetett összegre, 

b) az a) pontba nem tartozó jövedelmek esetén az Szt. 10. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel kell elvégezni. 

(11) Ha az adósságcsökkentési támogatásj összege a felülvizsgálat eredményeként változik, a változás 
időpontját követő hónap első napjától az ellátást az új összegnek megfelelően kell folyósítani." 

(12) Ha a 22. § (8) bekezdése szerinti felülvizsgálat eredményeként a havi adósságkezelési szolgáltatásra 
való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó 
napjával meg kell szüntetni." 

13. § (1) A 23. § (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

"a) Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülélő esetén annak 270%-át nem haladja 
meg feltéve, hogy havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 15%-át meghaladja és betegsége legalább 3 hónapja fennáll. 

b) A támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama lejáratának hónapjában nyújtható be. Amennyiben 
az eljárás a jogosultság lejárata előtt befejeződik, az új jogosultság kezdő időpont jaként a korábbi 
jogosultság lejáratát követő hónap első napját kell megállapítani. A támogatást egy évre kell megállapítani." 

(2) A 23. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

b) 4000 Ft, ha a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-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 200 %-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 270 %-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 150 %-át 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 200 %-át és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 30 %-át, 

cb) 4000 Ft, ha a jogosult havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 270 %-át és a gyógyszerköltség meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 30 %-át." 



14. § (1) A 24. § az alábbi (Sa)-(Sd) pontokkal egészül ki: 

,,(Sa) A gyógyszertámogatásra való jogosultság jövedelmi feltételének, illetve havi gyógyszerköltsége 
összegének fennállását felül kell vizsgálni, ha az ellátás megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben 
vagy a jogosult havi gyógyszerköltségében tartós változás történt, vagy az ellátás megállapításánál 
figyelembe vett, egy háztartásban élő családtagok létszáma megváltozott vagy a jogosult havi 
gyógyszerköltsége a háziorvos nyilatkozata alapján a gyógyszertámogatásra jogosult személy által havonta 

rendszeresen használt gyógyszere k térítésí díjának a jogosultság megállapítása óta eltelt időszakban 
történt emelkedése meghaladja a havi 1000 forintot. 

(Sb) Tartós jövedelemváltozásnak kell tekinteni 

a) az újonnan megállapított, illetve megszüntetett rendszeres pénzellátást, továbbá családi pótlékot, 
árvaellátást, tartásdíjat, 

b) a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszony létesítését, amennyiben a keresőtevékenység legalább 
egymást követő 2 hónapja fennáll 

c) a keresőtevékenység megszűnését . " 

(Sc) A felülvizsgálatot 

a) a rendszeres pénzellátásnak minősülő ellátások, a családi pótlék és az árvaellátás esetén a megállapított, 
illetve megszüntetett összegre, 
b) az a) pontba nem tartozó jövedelmek esetén az Szt. lD. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel kell elvégezni." 

(Sd) Ha a gyógyszertámogatás összege a felülvizsgálat eredményeként változik, a módosított 
gyógyszerkeretet a gyógyszertámogatásra való jogosultság lejártáig terjedő időszakra kell megállapítani. A 
felülvizsgálat eredményeként megállapított gyógyszertámogatás összege a legutóbbi negyedévről kiadott 
hatósági bizonyítványt követő hónap első napjától az új összegnek megfelelően kell kiállítani." 

(2) A 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(6) "A gyógyszertámogatásra jogosult lakcímének az önkormányzat illetékességét, továbbá az ellátásban 
részesülő jogosultságát érintő változás esetén a gyógyszertámogatást a változás hónapjának utolsó napjával 
meg kell szüntetni." 

(3) A 24. § az alábbi (9)-(10) bekezdésekkel egészül ki: 

,,(9) A negyedéves időszakra kiadott hatósági bizonyítvány a jogosultság megszüntetését követően a 
Jogosult által érvényesíthető . 

(10) Gyógyszertámogatásra irányuló kérelmet a közgyógyellátásra való jogosultság megszűnésének 

hónapjában lehet benyújtani." 



Záró rendelkezés 

15. § (1) Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti. 

(2) Ezt a rendeletet a hatálybalépése után indult ü yekben kell alkalmazni. 
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Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 



a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
3/2016. (11.26.) önkormányzati rendelethez 

I. Általános indokolás 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Szt. 26. §-a és a 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján 
megalkotta a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 3/2015. (II. 20.) számú önkormányzati rendeletét, mely a különböző szociális segélytípusokhoz való 
hozzájutás feltételeit, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait rögzíti. 

A segélyezési gyakorlat során felmerült problémák és a szociális hatósági igazgatás látóterébe került egyedi 
élethelyzetek leszabályozása céljából szükséges a helyi rendeletben előírtak pontosítása, illetve 
kiegészítése. 

II. Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata során szabályozza az eljárást különböző élethelyzeteket 
figyelembe véve. A támogatás hatékonysága érdekében célszerű volt jogszabályban meghatározni, hogya 
jogcím nélküli lakáshasználók egyösszegű és saját kezeikhez történő támogatást ne kapjanak, mivel a 
támogatás a lakhatást segítő ellátások kategóriájába tartozik, így a megállapítás kizárólag közüzemi 
szolgáltatóhoz kerülhet folyósításra. Az ápolási díj és gyógyszertámogatás megállapítása iránt kérelmet 
benyújtók vonatkozásában a csatolandó dokumentumok köre pontosításra került. Alakásfenntartási 
támogatás és adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevő k köre nem mindig azonos az ingatlan 
tulajdonosának személyével, ezért a fogyasztó és az ellátást igénybevevő adatainak egyezősége - az ellátás 
jóváírása, ellenőrzése céljából - mind a közüzemek, mind az önkormányzatnál megegyező kell legyen. 

2-4. §-hoz 

Az ápolási díj esetén - időszakra vonatkozóan - az ápolt lakókörnyezetében készítendő környezettanulmány 
szükségességét pontosítja, hogya hatóság az ápolt állapotára tekintettel csak a minimális helyzeteket 
figyelembe véve "avatkozzon be" a család mindennapi életébe. 
A jogosultság és folyósítás megszüntetési eseteinek részletesebb meghatározását, valamint az ápoló 
családjában a jövedelmi helyzet, valamint a családtagok létszámának változása miatt szükséges 
felülvizsgálat szabályait tartalmazza. 

S-6. §-hoz 

Az egyszeri segélytípusok esetében kategorizáltuk azokat az élethelyzeteket, amelyekre az ellátás igénybe 
vehető. A kategorizálás célja, hogy célzott és hatékony segítséget nyújtsunk a rászorultság mértékének 
függvényében. A mindennapi megélhetési gondokkal küzdő személyek esetében 2015-től megemeltük az 
adható támogatás mértékét. A tervezet korlátozza a családtagok által benyújtható kérelmek számát. A 
kelengyetámogatásnál pontosításra került a jogosultság feltétele abban a vonatkozásban, hogy azon 
családok jogosultak ezen ellátásra, ahol sem a kérelmező, sem valamely családtagja részére a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény nincs megállapítva. 



7-10. §-hoz 

A tervezet alakásfenntartási kiadásokhoz nyújtható támogatások körét bővíti ki azáltal, hogy beemeli a 
közös-költséghez való hozzájárulást. A támogatás egy éves időtartamra kerülhet megállapításra, s a kérelem 
ismételt benyújtásának a feltételeit szabályozza annak érdekében, hogy az újbóli megállapítások során a 
támogatások időszakában ne legyenek átfedések, valamint a szociális igazgatási gyakorlat során felmerült 
jogosultság megszüntetésének típusait bővíti ki. 

11-12. §-hoz 

A tervezet a segélyezési rendszerben előforduló élethelyzeteket alapul véve a megszüntetési esetek körét 
pontosítja, az ellátásra való jogosultság felülvizsgálatának szabályait építi be abból a célból, hogya 
jogosultság időtartama alatt megnövekedett jövedelmi helyzet során a további folyósítás feltételeit rögzíti, 
ebben az esetben az egységes jogalkalmazás kerül előtérbe. Az együttműködési kötelezettség teljesítésére 
vonatkozó szabály egyértelművé teszi, és azokat az élethelyzeteket is szabályozza, amikor a támogatást 
igénylő és az adósságot felhalmozó személye - a visszásságok kiküszöbölése céljából - ugyanaz kell legyen. 
Az adósságkezelési támogatások körébe - bár a lakhatását a háztartásnak ez a típusú adósság nem 
veszélyezteti - beemeli a közösköltség-tartozást, ezzel is elősegítve a hátralékot felhalmozó lakosság 
hátralékának és a közös költséget nyilvántartó cégek kintlévőségeinek mérséklését. 

13-14. §-hoz 

A gyógyszertámogatás mértékét pontosítja az egy főre jutó havi jövedelem vonatkozásában, továbbá a 
család jövedelmi helyzetének megváltozásával a kérelmező jogosultságának további feltételeit, annak 
vizsgálatát, a már kiadott hatósági bizonyítvány felhasználásának lehetőségét rögzíti. 




