
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

6/2017.(11 .24.) 

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 CLXXXIX törvény 10. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el : 

l.§ 

(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 b) pontjának 
bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

" bb) a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési tómogatás (a továbbiakban: rendszeres 
gyógyszertámogotás) 

(2) Az Ör. 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki : 

" c) halmozottan fogyotékos személyt ápoló részére nyújtott kiegészítő ápolósi díj." 

2.§ 

(l)Az Ör. 3. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

" a) egyéni vagy társas vállalkozók, szabadfoglalkozásúak, őstermelők a kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónapban elért jövedelmüket a havi nettó átlag jövedelmére vonatkozó könyvelő által 
kiállított igazolással, ennek hiányában nyilatkozatával, továbbá o lezárt gazdasági évre vonatkozóan 
NA V áltol kiadott jövedelemigazolássol;" 

(2) Az Ör. 3. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő fa) ponttal 

egészül ki : 

"f) azon kérelmezők, akik állástolonok, o munkoügyi központ áltol kiállított hotósági bizonyítványt kell 
benyújtoniuk arról, hogy az álláskeresők nyilvántortásában szerepelnek-e vagy oz álláskeresők 

kiskönyvének egyszerü másoloto o jelentkezés várhotó időpontjáról." 

"fo) munkoügyi központ áltol folyósított ellótás esetén oz azt megállapító határozot egyszerű 
másolatát és o kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló dokumentumot. " 
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(3) Az Ör. 3. § (6) bekezdés helyébe a követező rendelkezés lép: 

,,(6) A méltányossági ápolási díj megállapításához csatolni kell a 3. számú melléklet szerinti háziorvos 
által kiállított igazolást arrál, hogy az ápalt tartásan beteg, állandó és tartós gondazásra szorul, 
valamint a gondozás várható időtartamát. Továbbá magánnyugdíj-pénztári jogviszonyról tett 
nyilatkozatát. Amennyiben tagja valamely magánnyugdíj-pénztárnak, erről szóló szerződés egyszerű 
másolatát. " 

(4) Az Ör. 3. § (7) bekezdés az alábbi f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"f) gyógyszertámogatás igénylése esetén a háziorvos vagy gyágyszertór által a kérelem benyújtását 
megelőző 1 hónapnál nem régebbi o Jogosult nevére összegszerüen kiadott igazolást kell csatolni a 
kérelmező vagy valamely családtagja adott hónapban felmerülő gyógyító ellótásának költségéről 
(tovóbbiakban: eseti gyógyszerköltség). " 

(5) Az Ör. 3. § (7) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"g) A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti 
kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli 
hozzátortozája nevére - kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonot 
fénymásolatát. Amennyiben biztosító társaságtól, egyéb szervtől kapott temetési hozzájárulást, 
annak összegét igazoló dokumentum egyszerű másolatát. " 

(6) Az Ör. 3. § (7) bekezdés az alábbi i) ponttal egészül ki: 
"i) szabadságvesztés időtartamának letöltését követően a szabaduló levél egyszerű másolatát." 

(7) Az Ör. 3. § (8) bekezdés ba) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"ba) bérelt lakás esetén az albérleti/bérleti szerződés egyszerű másolatát kell csatolni azzal, hogy 
annak érvényességét a tulajdonosnak igazolnia kell, mely igazolás a kérelem benyújtását megelőző 
30 napnál nem lehet régebbi." 

(8) Az Ör. 3. § (8) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"e) A lokásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell nyújtani. A jogcím 
nélküli önkormányzati bérlakást használók számára o lakásfenntartási támogatós meghatározott 
részét vagy egészét közüzemi szolgáltatóhoz vagy lakbértámogatásként kell megállapítani. Ha a 
jogcím nélküli önkarmónyzati bérlakást használó részére a bérleti szerződés meghosszobbítása 
folyamatban van, a lakásfenntartási támogatás fűtési célra is nyújtható. " 

(9) Az Ör. 3. § az alábbi (lla)-(llb) bekezdéssel egészül ki : 

,,(l1a) Rendszeres gyógyszertámogatás igénylése esetén a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapnál 
nem régebbi háziorvos által kiadott igazolást kell csatolni arra vonatkozáan, hogy kérelmező 
betegsége legalább 3 hónapja fennáll, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátásának költségéről 
szólá (továbbiakban: gyógyszerköltség) a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapnál nem régebbi 
háziorvos által kiadott igazolást. " 
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,,(l1b) A kiegészítő ápolási díj megállopításához/felülvizsgálatához csataini szükséges a járási hivatal 
által megállapított ápolási díjról szóló határozat egyszerü másalatát, továbbá háziorvos által kiadott 
igazolást arra vonatkozáan, hogy az ápolt személy halmozottan fogyatékos. " 

(10) Az Ör. 3. § az alábbi (18a) -(18b) bekezdésekkel egészül ki : 

,,(18a) A (14) bekezdés szerinti esetekben a megtérítést rosszhiszeműség hiányában is el kell rendelni. 
A jogosulatlanul, de nem rasszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a 
Közgyűlés a megtérítés összegét méltányosságból csökkentheti vagyelengedheti abban az esetben, 
ha a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négy és félszeresét. 

(18b) Az e rendelet hotályo alá tartozó ellátás(ok)ra jogosult személy köteles az Önkormányzotnok 
bejelenteni, ho 
o) részére a kérelem benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás 
van folyamatban vagy 
b) a méltányossági ápolási díj megállapítása iránti kérelem benyújtását követően, de a jogerős 
döntés meghozatalát megelőzően más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárást indít. 

A más rendszeres pénzellátásra való jogosultság fennállásának időtartama alatt igénybe vett e 
rendelet hatálya alá tartozó szociális támogatás jogosulatlanul, de - a (l8b) bekezdés a) alpont ja 
szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése esetén - nem rasszhiszeműen igénybevett ellátásnak 
minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatáskört gyakorló szerva (18a) bekezdése alapján 
rendelkezik. 

3. § 

(l)Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

,,(1) Az önkormányzat méltányossági ápolási díjat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától 
annak a nagykorú hozzátartozának (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], aki 18. életévét betöltött, 
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, 

a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át, egyedülállá esetén annak 170%-át és 

b) a méltányossági ápolási díjat igénylő hozzátartozán kívül nincs az ápolt személy családjában olyan 
személy, aki az ápolási, gondozási feladatokat ellátja, és 

c) a családon belül elvárható segítséggel sem biztosíthatá." 

(2) Az Ör. 5. § (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki : 

" g) azt az ápalást végző személy kérte. " 

(3) Az Ör. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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,,(3) A jogosultságot oz ápolá jövedelmi helyzetének változása miatt, valamint e rendelet 5. § (2) 
bekezdése és a 6. § (2) bekezdésében foglalt esetekben a változás ténye bekövetkezésének napjával 
kell megszüntetni, kivéve oz 5. § (2) bekezdés c) pontját. A jogosultnak a hatáság illetékességét érintő 
lakcímváltozása esetén a méltányossági ápolási díjro volá jogosultságot olokcímváltozás hónapjónak 
utolsó napjával meg kell szüntetni. " 

(4) Az Ör. 6. § az alábbi 3a) ponttal egészül ki: 

,,30) A méltányossági ápolási díj az e rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontban előírt megszüntetésétől 
számítva ismételten akkor állapíthatá meg, ha a kérelmező a Központ által előírt időpontban 

felkészítő foglalkozáson/tanácsadáson részt vesz, együttműködési kötelezettségét teljesíti. " 

(5) Az Ör. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(6) Az önkormányzat a méltányossági ápolási díjro való jogosultság feltételeinek fennállását az 
ellátásro való jogosultságot megállapító/továbbfolyósítást elrendelő határozat jogerőre 

emelkedését követően évente, az ápolt ápolási-gondozási szükségleteinek felülvizsgálatát o 
jogosultsóg feltételeinek fennállásával együtt kétévente felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során 
megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbro is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő 
összegben tovább folyósít ja. Az évenkénti felülvizsgálat során o jövedelem-igozolásokon kívül a 
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazolását is csatolni kell arról, hogy az ápoló a szakmai 
felkészítő foglalkozáson, tanácsadáson részt vett, együttműködési kötelezettségét teljesítette." 

(6) Az Ör. 7. § helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

,,7. § (1) A méltányossági ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével 
azonos összeg. 

(2) A méltányossági ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult 
esetén az (1) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás 
havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, o jogosult részére ezer 
forint összegű ápolási díjat kell mególlapítoni." 

4. § 

(l)Az Ör. 10. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"f) évente írásos értékelést készít o progrom végrehajtásáról, melyet minden év március 31-ig 
megküld a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsógnok (továbbiakban: Bizottság)," 

5. § 

(l)Az Ör. 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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"b) nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a tanulmónyi félév megkezdésével járó 
többletkiadásokhaz történő hozzájárulásként, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 170 %-át. Amennyiben családon 
belül több felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatái jogviszonyban álló személy van, úgy 
háztartásonként ugyanazon hánapon belül ezen személyek részére megállapíthatá a támogatás. " 

(2) Az Ör. 14. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"c) a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű gyágykezelési költségek részbeni 
fedezetéül - a közgyágyellátásra jogosultságtól függetlenül - rendkivüli gyógyszertámogatásként 
azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő esetén annak 200%-át. 
Amennyiben eseti gyógyszerköltsége az adott hónapban az öregségi nyugdijminimum mindenkori 
legkisebb összegének 15%-át nem éri el, a nyújtható támogatás összege megegyezik a havi 
gyógyszerköltség mértékével. " 

(3) Az Ör. 14. §-a az alábbi (la) bekezdéssel egészül ki: 

,,(la) Nem jogosult rendkívüli települési támogatásra az a személy, aki bentlakásos intézményben 
lakik és az intézmény igazolása alapján ellátása teljes mértékben biztosított." 

(4) Az Ör. 15. § (1) bekezdése 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 nyugdij mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 
200 %-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 10.000 Ft. " 

(5) Az Ör. 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

" b) aki szabadságvesztés büntetéséből egy hónapnál nem régebben szabadult, feltéve, hogy a 
szabadságvesztés időtartama a 3 hánapot meghaladta és a szabaduláskor átvett jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdijminimum mindenkori legkisebb összegének 170%-át. " 

(6) Az Ör. 16. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

" d) aki egyik vagy mindkét szülőt elvesztette, az árvaellátás folyósításának kezdetéig, vagy 
munkanélkülivé vált és egy hónapon belül rendszeres pénzellátásra, jövedelemre nem jogosult. " 

6.§ 

(l)Az Ör. 17. § az alábbi (2a) ponttal egészül ki : 

,, (20) A fűtési célra nyújtott lakásfenntartási támogatás lakcímváltozás esetén az új lakásra 

vonatkozóan akkor óllapítható meg, ha a korábbi határozattal megállapított jogosultsági időszak 
lejárt. " 
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(2)Az Ör. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(3) A helyi lakásfenntartási támagatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre 
jutá havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, 
egyedül élő esetén 260 %-át és o háztortás togjoi egyikének sincs vogyono." 

(3) Az Ör. 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"d) a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum 9 %-0, ha a jogosult háztartásában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
260 %-át." 

(4) Az Ör. 19. § az alábbi (4a) bekezdéssel egészül ki : 

,, (40) Az e rendelet 19. §-o szerinti felülvizsgálati eljárás nem kezdeményezhető, ha a jogasultsági 
időszak alatt bekövetkezett változás eredményeként az adható támagatás mértéke nem változik." 

7.§ 

(l)A 21. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"d) Nem vonható be helyi adósságkezelési szalgáltatásba az a díjtartozás, amellyel kapcsolatban 
bírósági peres eljárás van folyamatban, illetve adósságára tekintettel fizetési meghagyás/végrehajtás 
került kibocsátásra. " 

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

"a) az adósságkezelési tanácsadást legalább 2 hónap időtartamban nem veszi igénybe, vagy" 

(3) A 22. § az alábbi (lla) bekezdéssel egészül ki: 

,,(110) Az e rendelet 22. § (8) bekezdése szerinti felülvizsgálati eljárás nem kezdeményezhető, ha a 

jogosultsági időszak alatt bekövetkezett változás eredményeként a Jagasultat a támogatás a 

továbbiakban is megilleti. 

8.§ 

(l)Az Ör. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,, (1) A rendszeres gyógyszertámagatás (továbbiakban: gyógyszertámagatás) a szociálisan rászorult 
személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsalódó kiadásainak 
csökkentése érdekében biztosított rendszeres hozzájárulás." 

(2) Az Ör. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép; 
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,,(3) A gyógyszertámogotós igénybevétele oz önkormányzattal szerződött gyógyszertárakban 
(továbbiakban: gyágyszertárak), negyedévente egy alkalommal, a hatósági bizonyítványban 
meghatározott összegben a hatósági bizonyítvány átadásával történik." 

(3) Az Ör. 24. § az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki : 

,, (30) A gyógyszertárak - a Jogosult egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállítósához - a 
hatósági bizonyítványban meghatórozott összeg erejéig szükséges valamennyi gyógyszert 
elszámolhatnak. " 

9.§ 

Az Ör. az alábbi ll. alcímmel egészül ki : 

,,11. Kiegészítő ápolási díj 

2S/A. § 
(1) Az önkormányzat kiegészítő ópolási díjat állapít meg a kérelem benyújtásának napjától annak a 
legalább 1 éve életvitelszerűen Nyíregyhózán 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 aj-c) pontjában meghatározott 
alapösszegen felül az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszegnek halmozottan 
fogyatékos személyt ópoló esetén kiegészítő támogatás jogcímen 70%-0. 

(3) Halmozottan fogyatékos oz a személy, akinek az Szt. 41. § (3) bekezdés a) pontjában 
meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van. 

(4) A kiegészítő ápolási díjra való jogosultsóg feltételeinek fennállását az ellátásro való jogosultságot 
megállapító/továbbfolyósítást elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő kétévente kell 
felülvizsgálni. 

(5) A kiegészítő ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az (1) bekezdésben megjelölt 
jogosultságot kizáró körülmény következik be." 

lO.§ 

(1) Az Ör. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,26. § (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendelet 

a) 3. § (18) bekezdésében biztosított hatáskörének 

b) 4-7. §-aiban szabályozott méltányossági ápolósi díj, 
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c) 14-16. §-aiban szabályazatt rendkívüli települési támagatás, 

d) 17-20. §-aiban szabályozott helyi lokáslenntartási támogatás, 

e) 21-22. §-aiban szabályozott helyi adósságkezelési szalgáltatás, 

I) 23-24. §-aiban szabályozatt rendszeres gyágyszertámogatás, 


g) 25. §-ában szabályozott tanszer támogatás, 


h) 26. §-ában szabályozott kiegészítő ápolási díj megállapítására biztosított hatáskörének gyakorlását 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházzo át. " 


11. § 

Az Ör. 5. mellékiete helyébe jelen rendelet mellékiete lép. 

12. § 

Ez a rendelet 2017. március l -én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti . Rendelkezéseit 
a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

13. § 


(l)Hatá lyát veszti az Ör. 18. § (4) bekezdése. 


(2) Azon személy esetében, akinek a k i egészítő ápolási díjra való jogosultsága 2017. február 28-án 
fennáll, 2017. március l -jétől e rendeletnek a kiegészítő ápolási díjra vonatkozó rendelkezéseit a 
jogosultság felülvizsgálata nélkül alkalmazni kell. 

Nyíregyháza, 2017. február 24. 

• 
Dr. ovács Ferenc Dr. Szemán Sándor K 1 \ " 
polgármester '-, címzetes főjegyző 

Ezt a rendeletet 2017. február hó 24. napján kihirdetem. 

Nyíregyháza, 2017. február 24. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 
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Melléklet a 6/2017.(11.24 .) Önkormányzati rendelethez 


Adatlap a gondozási szükséglet vizsgálatához 


Tevékenység, funkció 

Térbeli-időbeni tájékozódás 

Helyzetnek megfelelő viselkedés 

Étkezés 

Öltözködés 

Tisztálkodás (személyi higiéné 
biztosítása) 

WC használat 

Értékeljen O-4 pont között 

(a pontérték a szükséges segítség mértékével emelkedik) 


O: mindig, mindenkor térben, időben, személyeket illetően 
tájékozott 
1: esetenként segítségre, tájékoztatásra szorul 
2: részleges segítségre, tájékoztatás ra szorul 
3: gyakran tájékozatlan 
4: térben-időben tájékozatlan 

O: 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 

O: 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 

O: 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 

O: 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 

O: 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, 
higiénés feladatok elvégzéséhez 

http:6/2017.(11.24
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Kontinencia 

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

Terápia követés Rábízható-e az 
előírt gyógyszerek adagolása, 
szedése 

Helyzetváltoztatás 

Helyvá ltoztatás 

Életvezetési képesség (felügyelet 
igénye) 

Látás 

Ha llás 

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

o: 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 

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

o: 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 gondozó i ellenőrzéssel 

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

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

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 

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) 
4: nem lát 

o: 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 
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Fokozat: 

Értékelés 

Fokozat Értékelés 

Tevékenységeit
O. 

elvégzi 

Egyes 
I. 	 tevékenységekben 

segítségre szoruló 

Részleges
II. 

segítségre szoruló 

Teljes ellátásra 
III. 	 40-56

szoruló 

Az irányadó gondozási szükséglet: 
0-19: 1 órát el nem érő 
20-24 pont: napi 1 óra 
25-30 pont: napi 2 óra 
31-34 pont: napi 3 óra 
35-39 pont: napi 4 óra 
40 ponttól: napi 4 órát meghaladó 

4: nem hall 

Intézményvezető és az orvos által adott összes pontszám 

Pontszám 

0-19 

20-34 

35-39 

Jellemzők 

Az egyén a vizsgált tevékenységeket 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. 

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

Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, 
ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori 
beavatkozást igényel. 
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a szociális rászorultságtól függö egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
6/2017.(11.24.) 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, változó jogszabályi környezet leszabályozása céljából szükséges a helyi 
rendeletben előírtak pontosítása, illetve kiegészítése. 

II. Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások vonatkozásában pontosítás vált szükségessé a 
támogatások nevét illetően, mivel sem az ügyfél, sem a statisztikai célra gyűjtött adatok 
vonatkozásában nem téveszthető össze konkrétan mely támogatásról van szó, mivel a 
gyógyszertámogatás a rendkívüli települési támogatáson belül is nyújtható esetenkénti jelleggel, a 
méltányossági közgyógyellátás helyébe lépő rendszeres gyógyszertámogatás pedig egy évre kerülhet 
megállapításra, s a jogosultsági feltételei is különbözőek. 
A kiegészítő ápolási díj önként vállalt saját költségvetés terhére megállapítható ellátási forma, mely 
eddig is létezett, de a települési támogatáson belül volt nevesitve a méltányossági ápolási dijon belül. 

2. §-hoz 

A közigazgatási hatósági munka során pontosításra kerültek azoknak a benyújtandó 
dokumentumoknak a köre, amelyek az érdemi döntéshozatalhoz feltétlenül szükségesek. Továbbá a 
visszafizetésre vonatkozó rendelkezések az Szt-vel kerültek összhangba. 

3. §-hoz 

A méltányossági ápolási díj vonatkozásában meghatározza azt, hogya kérelmet benyújtó 

cselekvőképes legyen, s ezzel feltételként írja elő, hogy az ápolási-gondozási teendőket el is tudja 

látni. 

A támogatáson belül pontosításra került a jogosultsági időtartam megszüntetésének az az esete, 

amikor a az ápoló számára saját jogán jövedelmet vagy egyéb rendszeres pénzellátást állapítanak 

meg, így elkerülhető , hogy ugyanazon időtartam alatt kettős ellátásban részesüljön a jogosult, 

továbbá pontosítottuk a jogosultsági időtartam alatt elvégzendő felülvizsgálat kezdő időpontját . 


A kérelmet előterjesztők nyilatkoznak arról, hogya támogatás folyósításának időtartama alatt 

együttműködnek az Önkormányzattal és a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központtal, melynek 


keretében meghatározott módon szakmai felkészítő foglalkozáson/tanácsadáson vesznek részt. Azon 

ügyfelek, akik ezen kötelezettségüket nem teljesítik, az ellátásra nem jogosultak. A támogatást 
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ismételten kérelmezők, ha a kérelem benyújtását megelőzően nem teljesítik az együttműködést, az 
ellátás részükre nem kerülhet megállapításra. Ezzel a szabályozással elkerülhető , hogy egy-egy ápoló 
csak a támogatásra váljon jogosulttá, de a Központ által előírt kötelezettségét ne teljesítse. 

4. §-hoz 

A lakbér-hozzájárulási szolgáltatásnál pontosításra került az együttműködésre kijelölt szerv mely 
időpontig köteles az értékelést évente benyújtani a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. 

5. §-hoz 

Tekintettel arra, hogya rendkívüli települési támogatás adott hónapban háztartásonként nyújtható 
be, így azon családok, ahol egynél több felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató hallgató 
van a korábbi szabályozás hátrányosan érintette. 

Pontosításra került a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személyek körénél 
a bentlakásos intézményben élők támogatása . 

A kelengyetámogatás új támogatási forma a rendkívüli települési támogatáson belül, célja, azon 
családok támogatása, akik jövedelmi helyzetükből kifolyólag rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre nem jogosultak. Ezen támogatási formán belül pontosításra került, hogya kérelmet 
benyújtónak kell legalább 3 éve Nyíregyházán életvitelszerűen élnie, s a támogatásra benyújtható 
időbeli hatály t is megemeltük 60 napra . 

A rendszeres rendkívüli települési támogatáson belül pontosítottuk azon jogosultak körét, akik 
munkanélkülivé váltak vagy egyik vagy mindkét szülőjüket elvesztették. Továbbá a szabadságvesztés 
büntetését letöltők esetében meghatározásra került, hogyaszabaduláskor átvett jövedelem alapján 
jogosultak-e az ellátásra . 

6. §-hoz 

A minimálbér emelkedésével a helyi lakásfenntartási támogatás egy főre jutó havi jövedelemhatárán 
lévők hátrányos helyzetbe kerülnének a támogatás igénybevétele szempontjából. Amiatt, hogy ne 
kerüljenek a minimálbér emelkedésével a jogosultsági körön kívül, szükségesnek tartottuk ezen 
ellátás vonatkozásában a jövedelemhatár megemelését. 

A fűtési célra nyújtott lakásfenntartási támogatás éves összege a jogosultak számára egyösszegben 
kerül kifizetésre . Abban az esetben, ha a jogosultsági időszak alatt elköltöznek, új lakcímre vonatkozó 
támogatási igényüket a korábbi jogosultsági időszak lejártát követően nyújthat ják be. 

A családban a jövedelmi viszonyok vagy családtagok létszámának változása folytán, ha a támogatás 
adható mértéke az előző időszakra megállapított összeggel megegyező, mellőzhető a felülvizsgálati 
eljárás lefolytatása . 

7. §-hoz 

Pontosításra került a helyi adósságkezelési szolgáltatásra nem jogosultak köre, a felülvizsgálati eljárás 
lefolytatása. Az adósságkezelési tanácsadást igénybe nem vevők, de fizetési kötelezettségüknek 
rendszeresen eleget tevők számára 2 hónap nem te ljesítés esetén kerül az ellátás megvonásra. 
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8. §-hoz 

Szabályozásra került, hogy rendszeres gyógyszertámogatás igénylése során a háziorvos kizárólag a 
társadalombiztosítás körébe befogadott gyógyszert és gyógyászati segédeszközt írhat fel, amely a 
rászorult személy egészségi állapotának megőrzését, illetve helyreállítását szolgálja, de a 
gyógyszertár a támogatási összeg erejéig, a hatósági bizonyítvány átadása során valamennyi 
gyógyszert kiadhat a jogosult számára. 

9. §-hoz 

A települési támogatásként nyújtott méltányossági ápolási díj kategóriáján belül volt nevesítve a 
kiegészítő ápolási díj. A kiegészítő ápolási dij szociális rászorultságtól mentes, kizárólag az ápolt 
állapotára tekintettel állapítható meg a teljes összeg mértékéig. 

10. §-hoz 

Az egyes hatáskörök polgármesterre történő átruházásának pontositását tartalmazza. 

11. §-hoz 

A gondozási szükséglet vizsgálatához szükséges adatlapot tartalmazó melléklet cseréjét a gondozási 
szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és 
igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása indokolta. 

12-13. §-hoz 

A hatályba léptető, a hatályon kívül helyező és az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza. 


