
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

13/2017.(111.31.) 

önkormányzati rendelete 

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes 
feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 2. §
a helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,2. § (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 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 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 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. 

(5) A jogosultság megállapítása iránti kéreimeket folyamatosan a bérletjegy lejártát követő hónap 30. 
napjáig kell 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) A jogosult szülője, törvényes képviselője a 2017. január 1. és 2017. március 31. közötti időszakra 
vonatkozó kéreimét, valamint a kapcso lódó mellékleteket a jogosultság megállapítása iránt 
legkésőbb 2017. május 31. napjáig nyújthatja be. A jogosultság megállapítása esetén a támogatást 
egy összegben a Polgármesteri Hivatal házipénztárából kell kifizetni . 

http:13/2017.(111.31


2.§ 


(1) Az Ör. jelen rendelet mellékletét képező 5. mellékiettei egészül ki. 

3.§ 

(1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2017. január l-jén és az azt követően indult eljárásokban kell 
alkalmazni . 

Nyíregyháza, 2017. március 30. 
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Ezt a rendeletet 2017. március hó 31. napján kihirdetem. 
v 
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Nyíregyháza, 2017. március 31. • 
~00 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 



Melléklet a 13/2017.(111.31.) Önkormányzati rende let hez 

KÉRELEM 


Alulírott kérem, hogy részem re 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 -
diókigololvóny gyermek neve születési hely, id6 taj-száma anyja neve 

sorszóma 
-

_. -

-~- -

-

-

-

-l t 

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

Nyíregyháza, 2017 ........... .. ................ .. .. .. .. 


kérelmező aláírása 
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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 30 %-át, a lejárt bérletjegy átadása 
ellenében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala házipénztárából a szülő , vagy és 
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 a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala házipénztárából a szülő, vagy és 
törvényes képviselő nyilatkozatában meghatározott személy kezeihez kell kifizetni. 

A támogatás pénzben nem váltható meg. 

A jogosultság megállapítása iránti kéreimeket folyamatosan a bérletjegy lejártát követő hónap 30. 
napjáig kell 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. 


A kérelem benyújtását követően írásban értesítjük a jogosultság tényéről , valamint a kifizetés 

helyéről és időpontjáról. 
Nyíregyháza, 2017. április Ol. Tisztelettel : Dr. Krizsai Anita sk. 

osztá Iyvezető 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztály 

IGAZOLÁS 

Alulírott igazolom, hogy ...... ..................... .................... ...... .......... .. ....... ......... ... ........... .... Nyíregyháza, 

... ..... ..... ....... .................................... ....szám alatti lakos a helyi autóbusz-közlekedési támogatás 

megállapítása iránti kéreimét a mai napon benyújtotta, egyben tájékoztatom, hogyakérelmének 

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 13/2017.(111.31.) önkormányzati rendelethez 

Általános indokolás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) alapján az ellátó rendszer működtetéséről az állam és az önkormányzatok kötelesek 
gondoskodni, hangsúlyozva azonban a családok gyermeknevelési felelősségét is. 

A Gyvt. 29. § (3) bekezdése alapján, ha önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt 

települési önkormányzat - a társulási megállapodásban meghatározottak szerint - a nyújtott 

ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. 

E rendelet célja, hogya törvényi előírásoknak megfelelően a Társulási Megállapodásban kapott 

felhatalmazás alapján szabályozza Nyíregyháza Megyei Jogú Város és a Nyíregyházai Kistérség 

területén működő intézményrendszert a rendszeres, illetve a nem rendszeres pénzbeli és 

természetbeni ellátásokkal széles körben támogassa a szociálisan rászoruló családokban élő 

gyermekeket. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezése 

értelmében a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével 

kapcsolatos feladatok a tankerületi központokhoz kerülnek. Ezen rendelkezés értelmében 

bekövetkező szervezeti változások teszik szükségessé a rendelet módosítását. 

A rendelet tervezet a hatályba lépésen kívül az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza, amely a 
rendelet hatályba lépését megelőző időszak jogosultsági kéreimének benyújtására, folyósítására, 
megszűnésére vonatkozik. 

2. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 
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