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BEVEZETÉS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatá nak 2015-2019 . évekre vonatkozó gazdasági
programját a Közgyűlés a 47/2015 . (111.26.) számú határozatával hagyta jóvá. A gazdasági program
szerkezeti felépítését követve terjesztem a végrehajtásról készült beszámolót a Tisztelt Közgyűlés elé.
Az elfogadott gazdasági program kiemelt céljai:
•:• Kihasználva az autópá lya adta előnyöket a Nyugati elkerülő út mentén Ipari park kialakítása,
ezzel tőkeerős befektetői kör idevonzása, mert a munkahelyteremtés lehet a térségi
elmaradottság felszámolásának legbiztosabb útja.
•:• Erős íteni kell a város lakosságmegtartó erejét, ennek érdekében segíteni kell a pályakezdők
letelepedését. Ki kell dolgozni az anyagi támogatások rendszerét a lakásvásárlás, illetve
telekalakítás területén .
•:• Kiemelt terület a turizmus fejlesztése, ennek érdekében az idegenforgalmi adóból származó
adóforintokat a ciklus valamennyi évében vissza kell fordítani az ágazatba .
•:• A humán közszolgáltatások területén minden lehetséges eszközzel segítenünk kell a
rászorulók helyzetén, ha kell új támogatási formákat kell életre hívni, hogy Városunkban ne
maradjon senki ellátás nélkül.
•:• Bár saját fenntartásban nincsenek oktatási intézmények, a működtető intézményeken és a
közvetlen pályázatok útján segíteni kell az oktatás színvonalának megőrzését. A Közgyűlés
2015 . évben nyilatkozott a működtetői feladatok vállalásáról, azonban a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban : Nkt.) 2017 . január l-jétől hatályos rendelkezései
alapján a továbbiakban a működtetői feladatokat a tankerületek, illetve a szakképzési
centrumok látják el.
•:• Az Európai Uniós fejlesztéssel létrejött közösségi tér tartalma s és vonzó programokkal történő
megtöltése nagy kihívás az elkövetkezendő időszakban, de meg kell ragadni minden
lehetőséget, a - lakosság és az idelátogatók szórakoztatásán túlmenően - hogy a létesítmény
fenntartásának, üzemeltetésének költségeit minél nagyobb arányban kompenzáljuk.
•:• A többségében önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok által nyújtott
településüzemeltetési szolgáltatások színvonalát meg kell őrizni és fejleszteni kell. A
költségvetési pénzeszközök felhaszná lá sának hatékonysága érdekében meg kell tartani
gazdaságuk felügyeletének jelenlegi szoros monitoringját.
•:• Hathatós intézkedéseket kell hoznunk az egyik legkedvezőtlenebb környezeti folyamat a
levegőszennyezés megállításával kapcsolatosan. Ez az elkövetkezendő időszakban évről-évre
nagyobb költségvetési pénzeszköz biztosítását követeli meg.
•:• A jövőben is fenn kell tartanunk a jó kapcsolatot a város életét jelentős mértékben befolyásoló
gazdasági szereplőkkel, intézményfenntartókkal, rendvédelmi feladatot ellátó és a minden
területen jelenlévő, aktív szerepet vállaló civil szervezetekkel. Továbbra is támogatni kívánjuk
a város területén működő nemzetiségi önkormányzatokat.
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§. (4) bekezdése szerint az egyes
közszolgáltatá sok biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat a 2015-2019. évi
gazdasági program tartalmazta .
A program figyelembe vette a város korábbi stratégiai terveit így különös tekintettel az Integrált
Városfejlesztési Stratégiában, a Közlekedés Fej lesztési Tervben megfogalmazott irányelveket, a KSH
adatszolgáltatása it. Az Integrált Területi Program (ITP) is módosult ebben az időszakban, a fejlesztési
tervek által meghatározott helyeken. Ezzel egyidőben a Településrendezési eszközök is módosultak,
összhangot t eremtve a fejlesztési intézkedésekkel.
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A Digitális nemzet fejlesztési program település központú kísérleti alprogram a város jelentős részén
sikeresen megvalósult.
A 2008-ban indult gazdasági világválság az építőipar esetében, - főleg a magasépítéseknél - egészen
2014-ig kihatott, amely megmutatkozik a lakásépítési adatok alakulásában. Az országos és a
nyíregyházi adatok is mutatják, hogy a legkevesebb lakás 2013-ban és 2014-ben (46 db) kapott építési
engedélyt, s csak 2015-től (91 db) mutatható ki fokazatosa n emelked ő tendencia városunkban.
A kormány 2015 évvégén hirdette meg az új családtámogatási rendszert. A CSOK-ot és a kedvezményes
laképítési ÁFÁ-t, amik közkedvelt intézkedési formaként 2016-tól megpezsdítették a lakásépítési
kedvet. 2016. január l-jétől bevezetésre került a 300 m 2 alatti la kóépületek esetében az egyszerű
építési bejelentés, amivel építési engedély nélkül megkezdhetővé váltak az egy-két lakásos
lakóépületek (család i lakóházak) építései. 2016-tól a társasházi lakások építési engedély számai is
lendületesen emlekedik, ami érzékelhetővé vált a belváros átépülésével, illetve a külső kertvárosias és
lakóparkos városrészek építési beruházásaival.
Az építéshatósági döntések száma megsokszorozódott, melynek eredményeképpen a lakásépítéseken
túl az egyéb gazdasági és szociális, kulturális, oktatási építési beruházások száma is növekedésnek
indult a beszámolási időszakban .
A 2015-2019-es gazdasági ciklusban városunkban megvalósult európa legnagyobb játékelemgyára,
fejlesztették üzemegységeiket, így termelői kapacitásukat a város dél-nyugati részén
található világhírű gumiipari cégek, hazai nagyvállalatok közül a nyíregyházi érdekeltségű
szállítmányozási cég közép-európai szintű logisztikai központott épített a város déli ipari parkjában, de
jelentős mértékben bővültek a városun kban tervékenykedő autóipari és tömegközlekedési eszköz
alaktrészeket beszállító cégek is. Bővítette kapacitását és gyártóüzemét a magyarországi egyik
piacvezető fémszerkezet gyártó és összeszerelő cég is, de más építőipari nagyvállalatok is fejlesztették
a háttér kiszolgáló létesítményeiket, s bővítéseket valósítottak meg a nyíregyházi papíripari cégek is. A
mezőgazdasági feldolgozó hazai gazdasági szereplők is fejlődtek, bővítették kapacitásukat üzemi
fejleszt ésekkel. A hatósági eljárásokban is érzékelhető, hogy a lakásépítések felfutását a
munkahelyteremtő beruházások is erősítik .
jelentősen

ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP
Nyíregyháza a vidéki városok közül Magyarország hatodik legnagyobb népességszámú települése,
népessége a két népszámlálás között 0,8 %-kal növekedett, amely a jelenlegi népesedési tendenciák
figyelembevételével kimondottan jó eredménynek számít. A város korstruktúrája az országos átlaghoz
és a többi megyei jogú város átlagához képest jóval kedvezőbb képet mutat.
A népességszám alakulásának rövid és hosszabb távú vizsgálata elengedhetetlen a térségi tendenciák
feltérképezéséhez. A népesség mozgása meghatározó tényező lehet új telephely választásakor, az
értékesítési hálózatok átstrukturálása kor vagy akár az egyes ellátási körzetek kialakításakor.

Korcsoport
0-14 éves

2015.év
Ország
Megye
14,49% 16,08%

65 év felett 18,28%

19,01%

Város
15,06%

2016. év
Ország
Megye
14,52% 16,02%

Város
15,13%

2017.év
Ország
Megye
14,54% 15,93%

Város
15,17%

19,64%

18,66%

16,71%

18,94%

17,36%

15,34%

15,77%

Forrás: KSH
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2014.év 2018.01.01.

Nyíregyháza

(flS)

(fő)

Lakónépesség száma

118 125

117 121

Állandó népesség száma

119 635

120 086

Állandó népességből a 0-2 évesek száma

3187

3 389

Állandó népességből a 3-5 évesek száma

3 397

3 374

Állandó népességből a 6-14 évesek száma

9 476

9 560

Állandó népességből a 15-17 évesek száma

3 528

3 569

Állandó népességből a 18-59 évesek száma

72 250

69 795

Állandó népességből a 60-x évesek száma

26 646

29 269

Állandó népességből a 18-54 éves nők száma

32 244

31595

Állandó népességből az 55-x éves nők száma

21123

21807

Állandó népességből a 18-59 éves férfiak száma

35 091

34178

Állandó népességből a 60-x éves férfiak száma

10438

11484

Forrós: KSH

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE
Az önkormányzat pénzügyi helyzete - mint az már több anyagban is publikálásra került- stabilizálódott.
Ebben nagy szerepe volt a fegyelmezett, takarékos gazdálkodásnak, valamint a 2014. február 28.
napjával lezárult önkormányzati adósságkonszolidációnak, melynek során a Magyar Állam két
ütemben átvállalta az önkormányzatok 2012. illetve 2013 . december 31-én fennálló hitel/kötvény
állományának teljes összegét. Az ezt követő évek gazdálkodását je llemzően meghatározta egyrészt az,
hogy az Önkormányzatot már nem nyomasztotta a felhalmozott tetemes adósságállomány miatti
adósságszolgálat terhe, viszont - mivel a gazdasági társaságok adósságkonszolidációja nem történt
meg- kezesként helyt kellett állni a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. helyett a 2005. évi kötvénykibocsátás miatt,
ami 1.677.950 e Ft-ba került az Önkormányzatnak 2015. január S-én, ezért 2015-ben szinte egész évben
folyószámlahitelből kényszerült gazdálkodni.
Az intézmények működése, a feladatellátás, az önkormányzat teljes vertikumában biztosított volt. A
kötelező feladatok megfele lő színvonalon kerültek el látásra, az ön ként vállalt feladatok a működés
biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzet e stabil volt - a már említett évközi
likvid hitel felvételével -, a város megtartotta fizetőképességét. Sikerült befejezni és lezárni a 20072013 közötti uniós költségvetési és fejlesztési ciklus projektjeit, ezen túlmenően kiemelt feladatként
kezeltük az önkormányzat épületeinek fe lúj ítását, va lamint az utak építését. Felhalmozási célú hitelta Kormá ny engedélyével - az önkormányzati épületek felújításához, va lamint az utak-járdák és a kondi
parkok építéséhez, felújításához vettünk fel.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának ala kulása 2015-2018. évek közötti
időszakban:

Fo rintban!
Megnevezés

Működési

hitel

-

Nyitó állomány 2015. 01.01.

Összesen

Felhalmozási hitel
33033000

33033000

Hitelfelvétel

15 860 101147

1584873110

17 444 974 257

Hite ltörlesztés

15 860 101147

46000000

15 906101147

1571906110

1 571906110

-

Záró állomány 2018. 12.31.

A táblázat adataiból is jól látszik, hogy az évek folyamán a biztonságos működés finanszírozása
érdekében folyószámlahitel igénybevételére is sor került, melynek összege a tárgyévekben
visszafizetésre került, így az Önkormányzat nem rendelkezik - nem rendelkezhet - működési
hitelállománnyal. Munkabérhitel felvételére egyik évben sem volt szükség.
Az Önkormányzat a gazdasági program időszaka alatt a felúj ítási és beruházási feladatok
finanszírozásához - Magyarország Kormányá nak engedélyéve l - négy hitelszerződés keretében
összesen 1.584.873110 Ft felhalmozá si célú hitelt vett fel. A hitelek törlesztése ütemezetten történik,
végső lejárata 2026. szeptember 30-a.
Az alábbi táblázat jól szemlélteti, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége egyik évben sem haladta meg az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50%-át.

A Stabilitási törvény szerinti teljesített önkormányzati saját
bevételek (eze r Ft-ban !}

Megnevezés
2015.
Helyi adók

2016.

2017.

2018.

10661049

11426085

9562409

9609 560

Tulajdonosi bevételek

360477

162177

79260

91530

Díjak, pótlékok, bírságok, te lepü lési adók
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tá rgyi
eszközök értékes ítése
Részesedések értékesítése és része sedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevéte lek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülé s

110244

101194

110948

82964

52 429

207385

291972

110862

-

55961

523

Bevételek összesen
Saját bevételek SO %-a
Hitel, kölcsön törlesztés

-

800

-

10086359

10136277

11143 752

11711441

5043180

5068139

5571876

5855 721

850000

Hitel , kölcsön kamat

7482

-

-

46000

17263

19391

20526

Kezességvállalásból ered ő fizetési köte lezettség

1677950

-

-

-

Adósságszolgálat összese n

2535432

17263

19391

66526

Adósságszolgálat a saját be vétel arányában

25,1%

0,2%

0,2°~

0,6%

A költségvetés szerkezete
A bevételek szerkezete az előző önkormányzati ciklusban teljesen átalakult, az állami, valamint egyházi
fenntartásba került intézmények normatív támogatásának megszűnése miatt csökkent a normatív
állami támogatás összege, továbbá annak következtében, hogy a Járási Hivatalhoz átkerült szociális
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segé lyek után korábban v isszaigényelhető támogatásrész már nem illeti meg az ön kormá nyzatot,
működési célú támogatás összege szintén csö kkent.
A fe lha lmozási célú bevételek, valamint az átvett pénzeszközök a folyamatban lévő projektek
ütemének függvénye - a gazdasági program időszakában n övekvő mértékű -, tendenciózus
követ keztetések nem vonhatók le ennek alakulását illetően (pl. Modern Város program, TOP-os
projektek) .
A közhatalmi bevételek összege az ipartelepítéseknek, a turistaforga lomnak köszönhetően
növekedtek, va lam int a gazdaság növekedési pályára állítását követően a gazdaság élénkülésének
eredményeképpen jelentős mértékben emelkedett.
A felhalmozási bevételek terén nem történt jelentős elmozdulás, mivel áron alul a továbbiakban sem
kívánt uk értékesíteni az értékes önkormányzati (különösen belvárosi) ingatlanokat, ugyanakkor nem
célunk a belvárosi üzlethe lyiségek áron aluli bérbeadása sem.
A beszámolási időszak alatt az átmenetileg szabad pénzeszközö kből betételhelyezésre került sor,
illetve az MKB Banknál, az OTP Banknál, illetve a Magyar Államkincstárnál állampapírt vásároltunk,
melyek évvégére megszüntetésre, illetve visszavásárlásra kerü ltek, kivéve 2018. évet , am ikor is a
hosszúlejáratú állampapírra éwégén nem volt szükség, így azt nem kellett bevonni a gazdaság
finanszírozásáh oz.
A maradvány növekedése összefügg azzal, hogy a kül önböző projektekre elnyert támogatások zöme,
e lő l egként az Önkormá nyzat részére kiutalásra került, és ezeknek a tárgyévben fel nem használt
összege jelenik meg a költségveté si maradvány összegében .
Felha lmozá si célú hitelek összege a beszámolá si időszak alatt emelkedett, melyek intézményi épületek
felújítá sára, utak, járd ák, játszóterek felújítására, építésére kerültek felhasználásra .
A költségvetés bevételei az előző időszakba n az alábbiak szerint telje sü ltek:
Forintban!
Megnevezés
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások ÁH -n belülről

Államháztartáson belüli megelőlegezés
Felhalmozási célú tám ogatások ÁH -n belülről
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülrő l

Közhatalmi bevételek
Hitel, kölcsön felvétel
Betétek megszüntetése, belföldi értékpapír bevétel
Működési

bevét elek

Felhalmozási bevétel ek
Felhalmozási célú átvett pén zeszközök ÁH-n kívülről
Maradvány igénybevétele
Költségvetési bevétel összesen:
Folyószám lahitel felvétel
M indösszesen:

( -----::
\

")

./

Ny

2014. évi teijesltés 2018. évi teljesítés

6 328 641 OOO
1055179 OOO

5 689 321936
1 273 262 254

154 436 OOO
11 895 123 OOO

159 270 112
15 604 349 552

123
8 869
33
17 900

195 OOO
548 OOO
033 OOO
OOO OOO

113 872 205
11 924 273 790
131 313 411

1942 720 OOO

2 847 352 674

126 507 OOO
42 676 OOO
3 985 031 OOO

110 861 995
91835 176
20 943 798 786

52 456 089 OOO

68 739 511 891

52 456 089 OOO

9 850 OOO OOO

1 002 915 459
69 742 427 350
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A két grafi kon a bevételek szerkezetét mutatja be :

l 2014. évi teljesített bevételek 1

Működ ési célú
támogatások ÁH-n

Önkormányzatok
működési

/
Betétek

t ámogatásai
belülről
13,65%
2,28%
_ _ _ _ __ Államháztartáson

megszüntetése - - - - - - - 38,61%

belüli
megelőlegezés

0,33%
Felhalmozási célú
----támogatások ÁH-n
belülrő l

25,66%
Működési

célú
átvett
- - - pén zeszközök ÁH-n

Hitel, kölcsön
felvétel
0,07%

kívülről

bevételek
19,13%

Belföldi értékpapír
bevétel
21,53%

0,27%
Önkormányzatok

~űköd~si.

2018. évi teljesített b/e ételek

tamogatasa1
12,44%

Hitel, kölcsön
felvétel

Működési célú
támogatások
ÁH-n
L-- - - -

2,48%~

belülről

2,78%
Államháztartáson
belüli
megelőlegezés

Közhatalmi
bevételek
26,06%

0,35%

~Felhalmozási célú

Működési

célú átvett
pénzeszközök ÁH-n

támogatások ÁH-n
belülről

kívülről

34,11%

0,25%

A költségvetés kiadásai az

előző időszakban

az alábbiak szerint teljesültek.
Forintban !

Megnevezés
Működés i

2014. évi teljesítés

2018. évi t eljesítés

36 290 156 OOO

31 705 590 313

12 988 160 OOO

13 779 374 406

279 505000

46 000000

49 557 821 ()()()

45 530 964 719

ki adás

Felhalmozási kiadás
Adósságszolgál at
Költségvetési kiadások összesen
Folyószámlahitel törlesztés
Mindösszesen

49 557 821 ()()()

1002 915459
46 533 880 178
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A 2014. évi adósságszolgálat teljesített kiadása a Magyar Állam által törlesztési támogatással végrehajtott
adósságátvállalásának összegét tartalmazza.

l 2014. évi teljesített kiadások 1
Adósságszolgálat
0,56%
Felhalmozási ------kiadások
26,21%

Működési

kiadások
73,23%

Adósságszolgálat
11,14%

l 2018. évi teljesített kiadások 1

Felhalmozási /
kiadások
29,61%
M űködési

~ kiadások

68, 13%

A kiadá sok szerkezetének összehasonlítását követően levonható az a következtetés, mely szerint a
működés részaránya csökkent. Ez egyrészt a személyi juttat ásokat terhelő szociális hozzájárulási adó
csökkentésének, másrészt a felhalmozási kiadások nagymértékű növekedésének (EU-s projektek)
köszönhető.
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Az Önkormányzat gazdálkodását re prezentáló főbb adatok, mutatók:
Megnevezés

2014. év

A település állandó lakosainak száma (fő) Uanuár l-én)

119 160

119 937

22

22

6

6

252

273

149 999 136 OOO

187 516 663 187

3 077 327 OOO

5 096 908 779

25 825

42 497

0

2 500 OOO OOO

A Közgyűlés tagjainak a száma (fő) (december 31-én)
A Közgyűlés munkáját segítő állandó bizottságok száma
(december 31-én)
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
engedélyezett létszáma (fő) (december 31-én)
Az összes vagyon értéke a december 31-i könyvviteli mérleg
szerint (Ft)
Az adósságállomány (hosszú és rövid lejáratú kötelezettség)
december 31-én (Ft)

2018.év

Az egy lakosra jutó adósságállomány december 31-én (Ft)
Belföldi betét/állampapír állomány december 31-én (Ft)

0

20 844

30 383 589 OOO

37 655 129 582

- saját bevétel (Ft)

8 619 367 OOO

11 711 344 940

me lyből: - helyi adóbevétel (Ft)

8 397 089 OOO

11 426 084 730

254 981

313 958

Az egy lakosra jutó saját bevétel (Ft)

72 334

97 646

Az egy lakosra jutó helyi adóbevétel (Ft)

70 469

95 267

Saját bevétel/Összes költségvetési bevétel aránya (%)

28,4

31,1

Helyi adó bevétel/Összes költségvetési bevétel aránya(%)

27,6

30,3

Az összes teljesített költségvetési kiadás (Ft)

31 378 316 OOO

32 971 677 757

Ebből : felhalmozási célú költségvetési kiadás (Ft)
A költségvetési kiadásból a felhalmozási célú költségvetési
kiadás aránya{%)

12 988 160 OOO

13 779 374 406

41,4

41,8

263 329

274 908

108 998

114 888

12

15

7

12

1129

1479

Egy lakosra jutó betét/állampapír állomány dec.31-én (Ft)
Az összes teljesített költségvetési bevétel (Ft)
Ebből :

Az egy lakosra jutó költségvetési bevétel (Ft)

Az egy lakosra jutó költségvetési kiadás (Ft)
Az egy lakosra jutó teljesített felhalmozási célú
költségvetési kiadás (Ft)
A költségvetési intézmények száma december 31-én (db)
Ebből : gazdasági szervezettel nem rendelkező (db)

A költségvetési intézményekben foglalkoztatott
közalkalmazottak enged. létszáma (fő) (december 31-én)

..

Forrás: Nyíregyháza M.J. V. Onkormányzata 2014-2018. évi beszámolója

ADÓPOLITIKA
Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi közügyek, valamint a
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkorm ányzati feladatok közé sorolja a
helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzás lényegi eleme a helyi
közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása, ennek egyik meghatározó saját bevételként
megjelen ő pénzügyi hátterét a helyi adók rendszere biztosítja .
A helyi önkormányzatok a helyi adók fajtáit és mértékeit nem eredeti jogalkotói hatáskörben, hanem
felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeletekben állapíthatják meg. A helyi

R E G Y H Á Z A
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jogalkotásban - a keretszabályok miatt - nem léphetnek túl a törvényi kereteken. Az önkormányzat a
helyi adókról szó ló 1990. évi C. törvényben meghatározott esetekben és mértékig jogosult önálló
szabályokat alkotni.
A gazdasági programban meghatározott adópo litikai elvek elvi éllel való megfogalmazása és annak
következetes végrehajtása jelentős hatással vannak településen keletkezett saját bevételeink
nagyságára, befolyással bírnak a településen élő magánszemélyek és itt működő vállalkozások
közteherviselésével összefüggő teherbíró képességükre .

Megnevezés

Regisztrált önálló vállalkozók száma (db)

Időszak

2014. év

2018.év

17 269

18 307

7 544

6 530

Regisztrá lt vállalkozások száma - GFO'll (db)

24 813

24 837

Regisztrált gazdasági szervezetek száma (db)

26 765

26 829

Regisztrá lt társas vállalkozások száma - GFO'll (db)

Forrás: KSH

A megfogalmazott adópolitikánkban célul kitűzött általános elv és igény, hogy az adóztatásban az
állandóság és a stabilitás mellett az ügyfelekkel való kapcsolattartásban a szolgáltató, ügyfélközpontú
adóhatósági jelleg érvényesüljön, igényünk szerint t eljesült.
Az adózók számára nyilvánosan és elektronikusan elérhetők a helyia dó-rendeletek, az egyes adókra
vonatkozó kötelezettségek, ügyleírások, és az adójogviszonyokat meghatározó jogszabályi környezet.
A nyilvánosságot céloztuk meg az adózókat érintő lényeges kérdések és változások mind a nyomtatott
mind ped ig az elektroni kus médiában történő megjelentetésével, könyvelői, kamarai szervezetek
részére tartott szakmai előadásokkal, amelyek nagy elégedettséget váltottak ki szakmai és adózói
körökben is.
Az elektronikus ügyintézés bevezetésével és az ASP központhoz történt adó szakrendszeri
csatlakozással lehetővé vált az adózók rövid úton való - akár célzott üzenetekkel történő értesítése,
amely m űködési költségeinkben megtakarítást eredményez, az ügyfél-és adóhatóság kapcsolatában
pedig új típusú ügyintézési utakat jelöl ki. Ezze l elérhetővé vált, hogy ügyfeleink az adóügyeiket napi
24 órában, akár otthon, a fotelban ülve is intézhessék, elkerülve egy-egy bevallási időszakban az
ügyfélszolgálaton való hosszas várakozást.
Az adópolitikai célok érvényre juttatása során az egységes és egyenlő közteherviselés előmozdítása ,
valam int eredményességünk elősegítése érdekében a meg nem fizetett hátralékok hatékonyabb
kezelését, an na k eredményesebb beszedését is célul tűztük ki, a végrehajtási eljárásaink
eredményességét növelni-, míg a végrehajtással terhelendő kintlévőséget csökkenteni kívántuk,
amelynek az előírásokhoz viszonyított, összességé ben csökkenő alakulását az alábbi adatok támasztják
alá :
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A végrehajtható adóhátralék állomány alakulása 2015-2018
2016.

2015.

Összesen

2017.

2018.

Hátralék
összege

468 056 375

547 097176

305 883 456

311414 774

Változás

0

-79040801

241213 720

-5 531318

Összes
helyesbített

12 342 747 891

12 340 511 732

13 006 143 051

13 684 312 171

3,8%

4,4%

2,4%

2,3%

előírás

Arány{%)

Az egységes és egyenlő közteherviselés biztosítását szolgálja a folyamatos ellenőrzés i tevékenység,
amely amellett, hogy plusz bevételt indukál, az adózókat jogkövető magatartásra sarkallja, ezáltal
prevenciós hatása kimutatható.
Adó re ndeleteink az időközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak megfelelően a ciklusban is
felü lvi zsgálatra kerültek, újabb adóztatott adótárgy került be az építményadó rendeletbe, a
reklámhordozók esetében. Ez utóbbi szabályozás mega lkotásakor is figye lemmel voltunk a megcélzott
adóalanyi kör teherbíró képességére. A bevezetést és a jogszabá lyszerű adózói teljesítést a médiákban
megjelent tájékoztató anyagokkal segítettük.
A magyar gazdaság dinamikus növekedése tetten érhetően megmutatkozott az adóbevételek és az
adóalanyok (építményadó, gépjárműadó), adótárgyak (minden fontosabb adónemben) számá nak
ala kulásában is, amelyet az alábbi táblázat szemléltet:

Adónemenként az adóalanyok, adótárgyak számának alakulása (2015-2018}
IPARŰZÉSI ADÓ

ÉPÍTMÉNYADÓ

GÉPJÁRMŰADÓ

ÉV

Adótárgyak
Adóalanyok
Adóalanyok Adótárgyak Adóalanyok Adótárgyak
(bevallások)
száma
száma
száma
száma
száma
száma

2015.

18 365

18 386

5 665

7 813

40 241

56 291

2016.

18 297

18 898

5 838

7 957

41 025

57 693

2017.

18 275

19 003

5 838

7 958

41604

60 250

2018.

18 200

19164

5 753

8 094

42 680

63 445

A gazda ságpolitika i hatásoknak köszönhetően megindult a városunkban futó gépjárműállomány
fiatalodása és a gépjárm űve k, mint adótárgyak számának t endenciózus növekedése . Bár a
környezetkím é l ő gépjárművek aránya még elég alacsony városu nkban, már ilyen járművek is róják
Nyíregyháza útjait, s ezek száma az E tö ltőállomások gyara podásával, a beszerzési kedvezményekkel
várhatóan nőni fog.
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Építményadóban az adótá rgyak növekedése - feltárási t evékenységünk mellett - egyértelműen az
ingatlan beruházási kedvnek tudható be.
Helyi iparűzési adó vonatkozásában - figyelembe véve az időközben megszuno es új alakuló
vállalkozásokat - az adóalanyok számában stabilitás mutatkozik, azonban kedvező tendencia, hogy ez
a stabil és kiszámítható adóalanyi kör gazdasági teljesítménye dinamikusan növekedett a ciklusban
mind a kis- és középvállalkozások, mind a nagyvállalatok szintjén . Városunk ezá ltal tartósan alapozhat
az itt m ű ködő vállalkozásokra és ez visszafelé is igaz, igyekszünk a vállalkozók jó partnerei lenni
nemcsak az adóztatásban, hanem a fejlesztésekben is. A helyi iparűzés i adó bevételek a gazdasági
program időszakában az alábbiak szerint alakultak:
Iparűzési

adóbevétel alakulása 2015-2018 évben a költségvetési adatok alapján
Iparűzési

adóbevét el alakulása
2015-2018 (eFt-ban)

2015

6 827 307

2016

6 805 927

2017

7 831 762

2018

76 856

Az adófizetők száma az állandó
népesség százalékában

Egy adófizetőre jutó személyi
jövedelemadó-alap, eFt

2014.

2016.

2014.

2016.

Nyíregyháza

48,4

51,1

1675

1839

Szabolcs-SzatmárBereg megye

44,8

49,4

1342

1455

Ország összesen

46,4

50,4

1636

1771

Mutatók

Forrás: KSH

SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁS
A kulturális és szociális intézmények gazdálkodását nagyban befolyásolta, hogy az Áht. 10.§ (4a)
bekezdés alapján az a költségvetési szerv, melynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100
főt nem éri el, az nem rendelkezhet gazdasági szervezettel. Ezt a rendelkezést 2015. április l-től kellett
alkalmazni. Az Önkormányzatnak 2015. március 31-ig el kellett döntenie, hogy - megfelelve a
jogszabályváltozásnak -, fenti intézmények gazdasági feladatait milyen formában kívánta ellátni.
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Célszerű

megoldásnak tűnt

•
az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság,
•
a Nyíregyházi Cantemus Kórus,
•
a M óricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár,
•
a Váci Mihály Kulturális Központ,
és a Jósa András Múzeum
•
pénzügyi-gazd asági feladatainak ellátására 2015. április l-jétől egy új költségvetési szerv - Kulturális és
Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény (Rövid neve : KEGSZI}. Székhelye : Nyíregyháza, Szabadság
tér 2. sz. - létrehozása.
Az új intézmény azonban nem tudta átvenni a korábbi gazdasági szervezetek szerepkörét, számos
probléma vetődött fel, mely alapján szükségessé vált a szervezet áttekintése, és a feladatellátás
racionálisabb alapokon történő újra szervezése . 2015. szeptembe r 30-val a KEGSZI intézmény
megszüntetésre került, és 2015. október 01-től ezen intézmények gazdasági feladatait a KÖZIM vette át.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban : Nkt.) 2017. január l-jétől hatályos
rendelke zései alapján a tankerületi központ, illetve a szakké pzési centrum által fenntartott, addig
települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
feladatok a tankerületi központhoz került ek, a jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a
tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.
Az átszervezéssel két intézmény volt érintve, az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ
(ALIM) 2016 . december 31-vel megszűnt, va lamint a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető
Központ az ALIM jogutódjaként, ettől az időponttól kezdve Kö zintézményeket Működtető Központ
(KÖZIM) néven működik tovább.
2017. január 01-től az intézmény ellátja :
• az önkormányzat területén kötelező fe ladatként (az óvodák és bölcsődék kivételével) a
gyermekétkeztetést,
•
a gazdasági szervezettel nem rendelkező közművelődési intézmények, valamint az
•
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdasági feladatát.
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. december 31-vel történő megszűnésével a szociális és
gyermekvédelmi, valamint ezen intézmények gazdá lkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó
intézményeink ismét önkormányzati fenntartásba kerültek.
Ezek az intézmények az alábbiak:
•
a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
•
•
•

a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,
a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény,
a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ.

A feladatok csökkenése miatt azonban a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ önálló intézményként
történő fenntartá sa nem volt indokolt, ezért az Önkormányzat úja bb racionális döntése következtében

az intézmény 2018. december 31-vel megszüntetésre került. Feladatait a Közintézményeket
Működtető Központba integráltuk.
A döntéssorozatot követően alakult ki a jelenlegi szervezeti struktúrában működő önkormányzati
fenn tartá sú intézményhálózat.
A Polgármesteri Hivatal segíti az Önkormányzat célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását.
A Jegyző i Kabinet egyik legfontosabb tevékenysége a Közgyűlés munkájának segítése, a közgyűlési
döntések előkészítése, és a döntések végrehajtása, az ezzel összefüggő jogi, szervezési és ügyviteli
feladatok ellátás továbbá a Közgyűlés 6 állandó bizottsága tevékenységének törvényességi vizsgálata .
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Fontos önkormányzati feladat a Nyíregyházá n m űköd ő hét (roma, lengyel, ruszin, ukrá n, ö rmény,
német és szlová k) nemzetiségi önkormányzat munkáj ána k segítése, tö rvényes működ ésük biztosítá sa.
Önkormányzatunk évente 1.500.000 Ft-tal tá mogatja a nemzetiségi ö nkormányzatok műkö d ését.
2015. évben került sor Nyíregyháza városban 11 kö zterület átnevezésére Magyarország helyi
önkormányzat ai ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013 . ja nuár 1-én hatályba lépő szabályozása
alapján . Ennek a munká nak az előkészítésé ben és végrehajt ásá ban a csoport a városfejlesztési és
városüzemeltetési osztállyal együttműködve tevékenyen részt vet t.
Speciális feladat volt 2015. évben és 2019. évben a bírósági ülnö kök választásával ka pcsolatos
feladatok ellátása .
2016. évben kiemelkedő feladat volt a 2016. o któ ber 2. napjára kitűzött országos népszavazásra
történő felké szülés, és a népszavazás Nyíregyháza városban történ ő zökke nő m entes lebonyolításá nak
megszervezése.
A beszámolási i d őszakban kialakításra kerü lt egy egységes és mi ndenre kiterjedő kontrolling ren dszer.
Elkészült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésén ek 2015-2019. évi gazdasági programj ával
összhangban egy négy évre szóló Stratégiai Ellenőrzési Terv.
A 2016-2019. st rat égiai időszak legfőbb belső elle nő rzési célkitűzései n ek alapját a
szervezeti egység vezetők által megfogalmazott célok határozták meg.

felső vezetők

és

A belső ell enőrzés szakmailag megalapozott, aktualitásokat figyelembe vevő pozitív változásokat
elő mo zd ító e l le n őrzéseivel támogatta az ö nkormányzat stratégiai célkitűzéseit, elősegítette a
szabálysze rű feladatellátást, a közbizalom erősíté sét.
Gö rdül ő t ervezéssel az éves belső ellenőrzése k a négy év alatt biztosították a stratégiai terv
végrehajt ásának lefedettségét.
Az e ll e nőrzések tudatos egymásra épülésével, erősödött az elle nőrzési célok és irá nyok
összehangoltsága annak érdekében, hogy a vezetők mu nkájukban felha sználhassák az ellenőrzési
t apasztalat okon alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket.
2017. évtől az ellenőrzés feladatellátásának struktúrája megváltozott, két nagy ellenőrzési területet
fedett le. Az önkormányzati (irányítószervi, t ulajdonosi) és az intézményi belső ellenőrzéseket.

Ellenőrzések ellenőrzött

szervezetenként {2016-2019)
• Polgármesteri Hivatali
• lrányítószervi

a lntézmények,egyéb
szervezetek
• Céltámogatás
• Gazdasági társaság
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SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
A szociális és gyermekjóléti ellátások rendszerében az elmúlt években több, jelentős változás történt.
Ezek között említhető a segélyezés rendszerének (pénzbeli és természetbeni ellátások) átalakulása, a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatá s integrálása, a gyermekjóléti központok járási szintű
feladatellátása és helyi szinten fenntartó váltás (társulási feladatellátá s megszüntetése) .
1.

A pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere

2015-től az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos
fe ladatai szétváltak. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény
(továbbiakban Szt.) csak a járások hatáskörébe tartozó ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza .
E körbe tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj,
az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A
rendszeres szociális segély, mint ellátási forma megszűnt 2015. március l-től. Az egyéb rendszeresen
adható támogatások, mint a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás,
méltányossági közgyógyellátás és méltányossági ápolási díj szabályozása megszűnt azzal, hogy az
elő bbi kettő esetén a módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátá sokat a módosítás
hatályba lépése előtti szabályok szerint kell nyújtani. 2015. március l-től az önkormányzatok a helyi
viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák
keze lésére települési támogatást nyújthatnak. A települési támogatás keretében-a korábbi rendszeres
támogatások helyett - támogatás nyújtható a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez, a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részére. Ugyanakkor a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívü li települési támogatást köteles nyújtani az önkormányzat. A támogatások egyes típusait és
jogosultsági fe ltételeit az önkormányzat rendeletében határozta meg. Az Önkormányzat 2015. 03. 01.
után is megtartotta mindazon támogatásait, amelyet ezen időpontot megelőzően nyújtott, valamint új
támogatási formát is bevezetett (pl. kelengye támogatás), illetve emelte a jogosultsági feltételek között
szereplő jövedelemhatárt több ellátás esetében.

A jövedelemhatárok emelése ellenére csökkent az egyes támogatás típusokat igénybe vevők száma,
me ly elsősorban a lakosság jövedelmi, anyagi helyzetében végbement kedvező változásokra, a
fog lalkoztatás növeked ésére vezethető vissza.
Az át lagjövede lem alakulása Nyíregyháza városában - az egy főre jutó háztartási jövedelmek alapján
(átlagértékek, forintban)
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Forrás: Nyíregyháza Életminősége 2018.
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A két évente i smét l őd ő helyi szociológiai kutat ás szerint az átlagj övede lem növekedése 2012-2013-tól
vált dinamikussá, a növekedés üteme 2017-re elérte a 17 %-ot. A jövedelmi helyzet javulásával a
szegénység is csökkent a városban {15,5 %-ról 12,7 %-ra), amely tendencia leképezi a hazai
vált ozásokat.
A jövedelmi szegénység alakulása Nyíregyháza városában, 2010-2018 között (száza lékban)

----- -- --------.
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Forrás: Nyíregyháza Életminősége 201 8.

2018

--

-

A jövedelmi viszonyok és a foglalkoztatási mutatók javulásának eredménye, hogy a pénzbeli és
természetbeni ellátásokban részesülők száma - pl. : lakásfennt artási támogatásban, aktív korúak
ellát ásában és rendszeres gyermekvédelmi kedve zményben - csökkent .
Az Önkormányzat a jogsza bályok által kötel e ző ellátá sok me llett önként vállalt feladatként tö bb típusú
támogatá st , juttatást biztosít (ezek részbe n a rászorultság vizsgá latával, részben univerzális ellátásként
kerülnek szabályozásra ). Így minden évben megszervezi a szünidei gyermekét keztetést, a nyári
táboroztat ást, üdültetési támogatást, tanszertámogatást.
A t ámogatásban

részesü lő k

száma 2015-2018 között

támogatás megnevezése

támogatásban, ellátásban részesülők száma

2015

2016

2017

2018

-

550

609

571

1759
230
4843

1846
240
4932

1884
177
4708

1895
176
4575

szünidei gyermekét keztetés·
nyári t áboro ztatás
üdültet ési támogatás
tanszertámogat ás

Forrás: saját ada tgyűjtés ·éves átlagos létszám
Az Önkormányzat a fe lsőfokú ta nulmányokat fo lytató fiata lokat is t ámogatja. Évek ót a csatlakozunk a
Bursa Hunga rica Fe lsőoktatási Önkormányzat i Ösztöndíjpályázat hoz, amelyet fe l sőo kta tásban
résztvevő hallgatók, va lam int a felsőo ktatási ta nulmányokat kezdő tanulók vehetnek igénybe. Az
öszt öndíj elméletileg három forrásból épül fel: te lepü lési önkormányzatok által nyújtott t ámogatás; a
megyei önkormányzato k álta l nyújtott támogatás és a felsőoktatá si intézményi támogatás. Az elm últ
évekbe n többszáz hallgató tanulását segít ette az Önkormányzat a havi rendszerességge l öszt öndíjjal.
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A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány évek óta egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt
fe lsőfok ú t anulmányokat folytató hallgatók részére.
A segélyezési rendszer fenntartásának gazdasági, költségvetési hatását tekintve lényeges különbség,
hogy 2015-ig az önkormányzat a pénzbeli ellátásokhoz pénzbeli szociális hozzájárulást (lakosság
szá marányos normatíva), valamint az egyes t ámogatásokhoz kapcsolódó különböző mértékű
támogatást kapott a központi költségvetésből. 2016. 01. 01-től a lakosságszám alapján járó szociális
hozzájárulás összege Nyíregyházán megszűnt, amely a város adóerő-képesség növekedésének tudható
be. Az ö nkormányzat így nagyobb mértékben járul hozzá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
bizt osítá sá hoz.
A szolgáltatáso k rendszere
A szolgá ltatások rendszerében bekövetkezett jogszabályi változások eredményeként a szociális és
gyermekjó léti alapellátásokat a Nyíregyházai Család és Gyermekjóléti Központ és a Nyíregyházi
Gyermekjó lét i Alapellátási Intézmény biztosítja 2016. január l-től.
Nyíregyházi Gyermekj óléti Alapellátási Intézmény
A Nyíregyh ázi Gyermekjóléti Alapellátá si Intézmény a gyermekek napközbeni és átmeneti elhelyezését
nyújt ó intézményeket működtet. A gyermekek napközben i ellátását az önkormányzat 9 bölcsődében,
összesen 716 fé rőhelyen biztosítja . A bölcsődék kihasználtsága a gondozott gyermekek arányához
viszonyít va 74-76 % az elmúlt két évben, a beíratott gyermekekhez viszonyítva 90-100 % között mozog.
Az önkormányzati fenntartású

bölcsődék

76
24

Kihasználtság (gondozott
gyermekek arányában) %
2015
2016
2017
2018
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2018
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férőhelyek
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Bölcső de
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Bölcső de
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16.
Aprajafalva
Bö l csőde

Összesen

kihaszná ltsága 2015-2018 között
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Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

Az ö nko rmányzati fenntartású 716 férőhely mellett a város területén egyéb fenntartásban 287 férőhely
működ ik. Az önkorm ányzati fenntartá sú bölcsődék nagyobb létszámmal a hagyományos napközbeni
ellátást modern körülmények között biztosítják, míg az egyéb fenntartású bölcsődék jellemzően családi
vagy mini bö l csődeként 5 és 7 fős, csa ládia s ellátás nyújtanak a kisgyermekek számára .
A gyermekek átmenet i elhelyezését a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti
keret ében működő Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja évek óta.
Az elmúlt években történő fejlesztéseknek köszönhetően mindkét intézmény megújult, korszerű
környezetben biztosítja 40, illetve 16 férőhelyen az átmenetileg otthontalanná vált gyermek és szülője
részé re a lakhatást .
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A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. januá r l-től jött létre a családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekjóléti központ feladatainak ellátására. 2016-tól a települési
szintű és ki stérségi szintű feladatellátás bővült. Az Szt. és a gyermekek védelm é rő l és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. t örvény (továbbiakban Gyvt.) módosítása szerint járá si szinten
megvalósítandó fe ladatellátás köte le ző a járásszékhelyen működő családsegítő és gyermekjóléti
központo k számára . A család-és gyermekjóléti szolgálatot működtető települési önkormányzatok
feladata a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása, gyermekjóléti
szolgá lat, és családsegítés terén egyaránt. A járásszékhelyek települési önkormányzataihoz - így
Nyíregyháza Önkormányzatához - került a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére
irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása .
Az intézmény tehát a város területén családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít, valamint a
járás területén a központ szolgáltatásait (ut cai és lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet,
kórházi szociális munka, készenléti szolgá lat, pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás,
családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia, hatósági feladatok} látja el. 2018.
szeptem berétől a család- és gyermekjóléti központok feladatai tovább bővültek az óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenységgel. Az óvod ai és iskolai szociá lis segítő szolgáltatás a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt
a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek csa ládjának és a köznevelési intézmény
pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, cso portos és közösségi szociális munkát
végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ szakmai létszáma a feladat bővülése miatt 31 fővel növekedett a jogszabályi előírásoknak
megfelelően .

Az intézmény székhelye a Nyíregyháza, Körte u. 41/a sz. alatt, a belvárosban található, amely pályázati
forrásnak köszönhetően megújult, korszerűsödött az elmúlt éve kben. A székhely mellett az intézmény
új telephelye a Nyíregyháza, Május 1. tér 10/a alatt került kialakításra (Nyíregyháza, Tas u. 1-3 alatti
telephely áthelyezésével} a kor követelményeinek megfelel ő infrastruktúrával.
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, mint integrá lt intézmény szociális alapszolgáltatásokat
(szociális ét keztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek
részére nyújtott közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás [idősek, fogyatékos
személyek, pszichiátriai betegek részére], valamint a szakosított ellátás körébe tartozó ápolástgondozást nyújtó idősek otthonát működtet.
A legnagyobb ellátotti létszámmal a házi segítségnyújtás

működik

(engedélyezett ellátotti létszám 600

fő), amelynek keretében az alapvető gondozási, ápolási felad atok elvégzését, az ellátott és

lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek
kia lakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való közreműködést kell biztosítani. 2016.
január l-től a házi segítségnyújtás szolgáltatás két szolgáltatási elem re, személyi gondozásra és
szociális segít ésre oszlik. A két feladattípus az elvégezhető tevékenységekben, a tevékenységet végző
személyek végzettségi előírása i ban különbözik markánsan.
A demográfiai trendeket és társadalmi jellemzőket figyelembe véve az idősellátás szervezése,
bizto sít ása hangsúlyos feladat. Az intézmény fejlesztés során részben az infrastrukturális, részben a
szakmai munka feltételeit javító fejlesztéseket irányoztunk elő. Pályázati forrás igénybevételével
nappa li ellát ást nyújtó centrum építését kezdte meg az önkormányzat (Nyíregyháza, Őz u. 16. szám
alatt) és idősellátást nyújtó intézmény újul meg Nyírsző l ős településrészen is.
A város területén az önkormányzati fenntartású intézmények mellett számos nem állami és egyházi
fenntartá sú intézmény biztosítja az alapszolgá ltatáso k és a szakosított ellátások rendszerébe tartozó
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szolgáltatásokat, működtet nek intézményeket (ét keztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújt ás, közösségi ellátás, támogatás szo lgáltatás, nappali ellátást nyújtó intézmények,
bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények stb.) . Több fenntartó az önkormányzattal kötött ellátási
sze rződ és keretében biztosít különböző szo lgá ltatásokat, me lyet az alábbi táblázat tartalmaz
összefoglalóan .

Az önkormányzat által szerződéssel biztosított szolgáltatások
Feladat megnevezése

Intézmény/Fenntartó

Ellátási
szerződés
megkötésének ideje

ut cai szociá lis munka
ét keztetés (népkonyha), nappali
ellátás
hajléktalanok
és
szenvedélybetegek részére, átmeneti
szá llás,
éjjeli
menedékhely,
hajléktalanok otthona
„ Kil éptető Ház" működtetése

Periféria Egyesü let
Oltalom Sze retetszolgálat
(fenntartó:
Magyarországi
Evangélikus Egyház)

1997.
2002.

támogató szolgáltatás
nappa li ellátás

szenvedélybetegek
otthona

átmeneti

(Előtte

Nyíregyházi
Evangélikus
Egyházzal
1999-től)

Magyar Vöröskereszt SzabolcsMegyei
Szatmár-Bereg
Szervezet e
ÉFOÉSZ Szabo lcs-Szat má r-Be reg
Megyei Szervezete
Mozgáskorlátozottak
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Egyesülete
Reménység Szenvedélybetegek
Átmeneti Otthona
(fenntartó:
Kék
Nefelejcs
Alapítvány)

2008.

2007 .
2007 .

2009.
(Előtte

Tisza löki
Református
Egyházközséggel
2002-tő l )

étkeztetés, nappali ellátás idősek és
demens
személyek
részére,
időskorúa k
gondozóháza, idősek
otthona,
fogyatékos
személyek
otthona és pszichiátriai betegek
ot thona
tanyago ndnoki szolgáltatás
Forrás: saját adat

Nyíregyháza-Városi
Egyházközség

Református

Human-Net Alapítvány

2011.

2005.

Egészségügyi alapellátás
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015 . évi CXXIII. törvény konkrétan nevesíti az egészségügyi
ala pellátás körében elvégzendő feladatokat, így a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást, a fogorvosi
alapellát ást , az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti el látást,
a véd ő n ői ellátást, és az iskola-egészségügyi ellátást.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fen ntartásában működ ik az Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság, melynek feladata a város egészségügyi alapellátásának biztosítása .
Nyíregyházán a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás 102 orvossal kötött
fe ladat ellátási szerződéssel valósul meg, az orvosok válla lkozók, működés i engedéllyel és
fi nanszírozással (Nemzeti Egészségbiztosítási Ala p kezelő, továbbiakban : NEAK) közvetlenül ők maguk
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rendelkeznek. A városban jelenleg 45 felnőtt háziorvos, 27 gyermek háziorvos, 22 fogorvosi és 9
iskola-fogászati praxis látja el az alap egészségügyi ellátást. Feladataik ellátását a Közgyűlés által, helyi
rendeletben meghatározott körzetekben végzik . A háziorvosok munkáját a feln őtt körzetekben 51, a
gyermekorvosi körzetekben pedig 27 körzeti ápolónő segíti. Az iskolaorvosi praxisok száma 30, melyek
közül 26 iskolai körzetet gyermek háziorvosok látna k el.
A város területén működnek olyan háziorvosi szolgálatok, melyek területi el látási kötelezettséget nem
vá llalnak, de ha egyéb feltételekkel rendelkeznek, működési engedély birtokában az
egészségbiztosítóval kötött szerződés alapján a bejelentett, és az őt vá lasztó biztosítottak számára
folyamatos háziorvosi ellátást nyújtanak.
A kötelező feladatokhoz tartozó ügyeleti ellátás, a területi védőnői ellátás és az iskola egészségügyi
ellátás is az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezeti keretében működik . Az ügyeleti ellátás
két fontos jel lemzője, hogy folyamatos, azaz 24 órában biztosított, valamint a klasszikus ügye leti ellátás
ellátási területe nemcsak Nyíregyháza, hanem több, kö rnyező település lakossága is igénybe veheti a
szolgá Itatást.
Nem kötelező feladatként biztosítja az önkormányzat a fogászati röntgent (szakellátási feladat), a
foglalkozás-egészségügyi alapellátást, a hajléktalan személyek orvosi ellátását és az otthoni
szakápolás és hospice ellátást, a nappali ügyeletet az intézményen keresztül.
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése az önko rmányzat célkitűzései között szerepel. A célokat részben
az infrastrukturális fejlesztésekkel (pl. : Sze nt István utcai Re nde lőintézet, háziorvosi rende l ők
ko rszerűsítése, kialakítása), valamint a minőségi ellátás biztosításával, fejlesztésével (pl. Egészségügyi
Támogató Alap működtetése) kívánja elérni.
óvodai ellátás
Nyíregyházán közel 4500 gyermek (3-7 éves) jár önkormányzati, egyházi, vagy egyesület által
fenntartott óvodába . Önkormányzati fenntartásba n 4 óvoda a Gyermekek Háza Déli Óvoda, az
Eszt erlánc Északi Óvoda, a Búzaszem Nyugati óvoda és a Tündérkert Keleti óvoda van, összesen 35
feladat-ellátási helyen. Az önkormányzat i óvodákban a csoportok száma 167, a sz ülői igényeknek
megfe l elően csoportjaink jellemzően vegyes életkorú (heterogén) csoportok, de néhány helyen azonos
életkorú (homogén) csoport is van. Óvodáinkba közel 4000 gyermek jár, akiknek gondozását,
fej lesztését
szakképzett óvodapedagógusok, dajkák va lamint pedagógiai asszisztensek,
óvodapszichológusok látják el. óvodáink esztétikus, barátságos környezettel rendelkeznek, az elmúlt
évek során szinte minden óvodaépület és udvar megújult. Óvodaépületeinkben tornaszoba, logopédia
és fejlesztő szoba működik, illetve több óvoda akadá lymentesített. Ez ad l ehetőséget arra, hogy
fogadjuk az integráltan nevelhető sajátos nevelési igé nyű, valamint beilleszkedési és tanulási zavarral
küzd ő gyermekeket is. Két helyen speciális, gyógypedagógiai csoport is m űködik, ahol autista és
értelmi fogyatékos gyermekek nevelése, fejlesztése folyik. Műfüves ovi-foci pálya létesítésével is
igyekeztünk erősíteni a sport megszerettetését. Az óvodák helyi neve lési programjában kiemelt
szerepet kap a környezet megismerése, az egészséges életmód megalapozása, a játé k. Több óvodánk
rendelkezik a „Zöld Óvoda" címmel.
Az önkormányzati fenntartá sú bölcsődék és óvodák szinte mindegyike pályázati forrás és önerő
felhasználásával folyamatosan újul meg, és a modern, esztétikus körülmények között j ól képzett
szakemberek segítik a gyermekek megfelelő testi, lelki és értelmi fejl ődését.
A szolgáltatások finanszírozása
Nyíregyháza Megyei Jogú Város a jogszabályokba n előírt és önké nt vállalt feladatokat is ellát és nyújt
szolgáltatá sokat a lakosság számá ra. A finan szírozás egyrészt ál lam i támogatásból, másrészt az
ön kormányzati saját erőbő l biztosított. A szociális és gyermekjóléti ellátások rend sze rének fenntartá sa
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közel 3,5 milliárd Ft, a köznevelés (óvodai nevelés) rendszerének működtetése szintén 3 milliárd Ft-ot
megha ladó a város költségvetésében . Az egészségügyi alapellátás biztosítása pedig több, mint 600
millió Ft-al jelenik meg a költségvetésben, bár ez nem mutatja az ellátórendszer működéséhez
szükséges valamennyi forrást, hiszen ehhez hozzátartoznak az önkormányzattal feladatellátási
szerződést kötött háziorvosokhoz érkező állami finanszírozás összegei is.
Óvoda fejlesztés
Továbbra is feladatunknak tartjuk óvodáinkban a teljes körű akadálymentesítést, a hiányzó
tornaszobák kialakítását, az udvari játékok szabvány szerinti felülvizsgálatát, szükség szerinti pótlását.
Ezeket elsősorban pályázati forrás igénybevételével kívánjuk megvalósítani .

A 2015-2019-es időszakban több óvoda is megúj ult vagy megújítása folyamatban van uniós és hazai
támogatások finanszírozásával a következők szerint:

Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókorház területén című projekt keretében új óvoda létesítésére
került sor Nyíregyházán.
Az alábbi óvodák újultak meg:
„Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál" című projekt keretében :
Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)
Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.)
Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 25 .)
Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.)
Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza u. 17.)
Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat középületének energetikai korsze rűs ítése című projekt
keretében az alábbi óvodák újultak meg:
Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény Nyíregyháza, Virág utca 67.
Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény Nyíregyháza, Sóstói út 31.
Nyíregyháza, Kert köz 8. szá m alatti ingatlanon meglévő Tündérkert Keleti óvoda
székhelyintézmény
2019. év végére pedig az alábbi óvodák felújítása van folyamatban:
Önkormányzati
épületek energetikai
korszerűsítése
Nyíregyháza
Megyei Jogú
Város
Önkormányzatánál II. ütem című projekt keretében:
Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Kertész u. 15.)
Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 50-54.)
Gyermekek Háza Déli óvoda Felsősima Telephely (4433 Nyíregyháza Furulya u. 3.)
Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyhá za, Posta u. 2.)
Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza, Mandabokri út 23/A.)
Gyerm ekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Tünde utca 2/B.)
Gyermekek Háza Déli óvoda Butykatelep Telephely (4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky
Endre u. 12)
Önkormányzati
épületek
energetikai
korsze rűsítése
Nyíregyháza
Megyei Jogú
Város
Önkormányzatánál Ill. ütem című projekt keretében:
- Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszé p Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a)
- Tündérkert Keleti óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza, Koszorú út 10.)
- Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, Élet út 30.)
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óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II. ütem című projekt keretében:
- Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz.)
Búza szem Nyugati óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)
Búzaszem Nyugati óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyh áza, Tőke u. 3. sz.)
Tünd érkert Keleti ó voda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.)
Eszterlá nc Északi Óvoda Székhelyintézmé ny (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)
Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmoso ly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.)
Eszterlánc Északi óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27 . sz.
A fent iekkel együtt 2019. év végére a 35 óvodából 34 óvoda megújításra kerül legalább energetikai
sze mpontból.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE
A város közoktatási hálózata az elmúlt években meghatározó változásokon ment keresztül. A feladatok
biztosítá sa részben állami, ré szben önkormányzati kötelezettség. Az óvodai ellátás önkormányzati
feladat, a városi fenntartású középiskolák és általános iskolák 2013 . január 01-től a Klebelsberg
Intézményfennta rtó Központ (továbbiakban : KLIK) Nyíregyházi Tanke rületének fenntartásába kerültek.
A szakképzési törvény 2015. július 1. napjá n hatályba lépő módosításáva l megalakultak a szakképzési
centrumok, amelyek ellátják a szakképző intézmények fenntartását a KLIK helyett, az agrárképzést
folytató Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola és a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző
Iskola fennta rtását és működtetését a Földműve lésügyi Minisztérium (Agrárminisztérium) vette át.
A köznevelési törvény alapján az önkormányzatok az iskolai feladatellátásban (mint a nevelési-oktatási
ingatlanok tulajdonosai) működtetési kötelezettséggel vettek részt. E működtetői fel adatok ellát ására
jött létre az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (továbbiakban: ALIM), valamint
a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (továbbiakban : KÖZIM). 2013. január 1től az önkormányzat feladata a gyermekek/tanulók étkeztetésének biztosítása .
A nemzeti köznevelésrő l szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban : Nkt.) 2017. január l-jétől hatályos
rendelkezései alapján a tankerületi központ által fenntartott, eddig települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény működtetéséve l kapcsolatos feladatok a tankerületi központhoz
kerültek, a jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illet ik meg
illetve terhelik. Ingyenes vagyonkezelésbe került mindazon önkormányzati vagyon és vagyoni értékű
jog, amely 2016. december 31-ig az önkormányzat működtetési feladatait szolgálta, de a továbbiakban
állam i köznevelési feladatot fog szolgálni (tantermek, tornatermek, kiszolgáló helyiségek). A Közgyűlés
a 306/ 2016 . (Xl.24.) határozatával döntött a Nyíregyházi Tankerületi Központtal, valamint a
Nyíregyházi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződésrő l.
A működtetői feladatok átadásának következményeként 2017. januá r 01-től az Alapfokú Köznevelési
Intézményeket Működtető Központ megszüntetésre került, az általános iskolai tanulók étkeztetési
feladatait a jogutód a KÖZIM vette át, így a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó
általános- és középiskolákban, va lam int kollégiumokban teljes egészében a KÖZIM biztosítja a
gyermekek részére az étkezést.

SZAKKÉPZÉS
Az oktatási rend szer átalakításával 2013 . január 01-től a szakképző intézmények működtetőjévé és
fenntartójává a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, majd 2015. jú lius 01-től a szakképzési
centrumok, illetve a Földművelésügyi Minisztérium (most Agrárminisztérium) vált. A tanulók továbbra
is részt vettek a gyakorlati képzésben a Központi Képzőhelyen, 2018. augusztus 31-ig a Nyírvidék Képző
Központ Nonprofit Kft. változatlanul biztosította az NYSZC-hez tartozó szakképző intézmények
.„
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gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi infrastruktú rát. 2018. szeptember 01-től a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum (NYSZC) vagyonkezelésébe került a Képző Központ épületének nagy része, így a
szakmai képzéseknek helyszínt biztosító tanmű h elyek is.
A Tá rsaság műkö dési környezete nagy változáson ment keresztül az elmúlt öt évben. A szakképzési
törvény módosításával 2015. július l-jétől megalakultak a szakképzési centrumok, amelyek fenntartói
fel adatot látnak el. A változás jelentős hatással volt a Nyírvidék Ké pző Központ Nonprofit Kft életére
is, hiszen 2018. szeptember l-jétől a Képző Közpo nt jele ntős része, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum
vagyonkezelésébe került át.
A szakképzésben végbement jelentős változások végett a Nyírvidék feladatellátásában a hangsú ly a
fel n őttké pzésre tevődött át. A munkaerőhiány a Nyírvidék elsődleges profilját j elentő gépészetielektronikai ( hegesztő, épület-és szerkezetlakatos, gé pi forgácsoló, villanyszere l ő) képzésekben
jele ntke zett.
A Nyírvidék fe l nőttképzési árbevételének alakulása 2015 és 2018 kö zött :

Felnőttké

zési árbevétel alakulása
201Sés2018 között (e Ft-ban)
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Az elmúlt négy évben a Társaság számos támogatott, a munkanélküliek munkaerőp i aci reintegrációjára
irányuló képzésben vett részt. 2017-től a szakmai képzések mellett a Társaság képzési profiljában egyre
erősebbe n jelentek meg a rövidebb óraszámú, elsősorban a munkavállalók munkavégzésének
haté konyságá t erősítő informatika i kompetenciák fej lesztésére irányu ló képzések és tréningek is, de
pedagógus-akkreditált képzések megvalósítására is sor került. A 2015 és 2018 közötti évek a
felnőttképzési tevékenységet tekintve igen sikeresek lettek, mind az árbevétel, mind a képzési létszám,
és az elért ered mények szempontjából is.
A Nyírvidék Ké pző Központ Nonprofit Kft. 2017-es és 2018-as éve nagyon jól alakult a felnőttképzés
teki ntetében . A Társaság rugalmas képzési szerkezetével, magas színvonalon megvalósított
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képzéseive l és kiváló alkalmazkodóképességével fontos szerepet tölt be a térség felnőttképzési piacá n,
hiszen a szakképzési centrumok a hosszú idejű képzéseik, a méretük és abból adódó relatív
rugalmatlanságuk miatt nem képesek hatékonyan igazodni a munkaerőpiac gyorsan változó
igényei hez.
A fe l nőttképzés a szakképzés mellett különösen fontos a már meglévő és az újonnan betelepülő
vállalkozások számára is, hiszen ez elmúlt években nagyon felértékelődött a képzett munkaerő szerepe
a nemzetgazdaságban, és ez a tendencia várhatóan tovább fog folytatódni.
A Nyírségi Sza kképzés-szervezési Nonprofit Kft. feladatellátása - amely a Nyíregyházán a térségi
integrált szakképző központ szerepét töltötte be -, az új szakképzési törvény 2012-es hatályba
lépésével, majd a szakképzési centrumok létrehozásával 2017-től gyakorlatilag kiürült. A megváltozott
jogszabályi környezetben feleslegessé vált a Társaság további működtetése, ezért 2019-ben megindult
a végelszámolási eljárása .

KULTÚRA
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a kulturális és közművelődési feladatait a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontja, és 21.§ (1)
bekezdése, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény, továbbá az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
fog lalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény határozzák meg.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi CLXXXIX. törvényből kifolyólag a helyi
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat
a kultu rális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó
művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési
tevékenység támogatása, továbbá a járásszékhely városi, valamint a városi önkormányzat - törvényben
meghatározottak szerint - olyan közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és
vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai szabályok
előírásainak megfe lelően képes biztosítani.
A muzeá lis intézmények ről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésrő l szóló 1997. évi CXL.
törvény, amely meghatározza a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség megőrzése és a
közművelődési t evékenységek feltételrendszerének biztosítása érdekében az önkormányzati
fela datokat. A szakági törvény kimondja, hogy mindenkinek joga, hogy a kulturális alapellátás
keretében igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési
intézmények szolgáltatásait. Leszabályozza, hogy a megyei hatókörű városi múzeumi feladatok
ellátásá ró l a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata költségvetési szervké nt működő
megyei h atókörű városi múzeum fenntartásával gondoskodik. Előírja, hogy a megyeszékhely megyei
jogú város a települési könyvtári ellátás biztosítását megyei hatókörű városi könyvtár fenntartásával
biztosítja . Leszabályozza a települési önkormányzat kötelező közművelődési feladatait. A jogszabály
meghatározza és előírja az önkormányzat fenntartói kötelezettségeit és feladatait a közgyűjteményi és
közművelődési intézményei tekintetében . Az Önkormányzat a Váci Mihály Kulturális Központ, a Jósa
András Múzeum és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár intézményrendszén keresztül
biztosítja .
Az e lőadó-művé szeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény a Móricz Zsigmond Színház és a Nyíregyházi Cantemus Kórus fenntartásával kapcsolatos
törvényi háttér kereteit határozza meg, amely alapján ezen intézmé nyek közszolgáltatási feladatellátás
körében megteremtik az előadó-művészeti tevékenység feltételeit, fejlesztik a színház, tánc- és
zeneművészet művelését és ápolják a magyar anyanyelvi kultúrát.
www„~VIJt.((,YHAlA.t.U

, ---..)
\. ../

Ny

REGYHÁZA

23

A nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ az „Agóra" program keretében újult meg 2014-ben. Az
Agora program a közművelődés Új Széchenyi Tervből támogatott kiemelkedő jelentőségű fejlesztése .
A program a közművelődési intézmények korszerűsítését, működési költségeinek csökkenését,
multifunkcionális átalakítását valósította meg. A program megvalósulásának lehetőségével, a 2015-től
tartó intézményi felújítások révén az egyes régiók közötti fejlettségbeli különbségek mérséklődtek,
lehetővé vált a kulturális alapú városfejlesztés megvalósulása. Segítségével, sokkal szélesebb körben
sikerül megszólítani a lakosságot. A látogatói csoportok létszáma, a rendezvények és a terembérletek
száma, az információkérők megkeresései is gyarapodtak. Az intézmény a fejlesztéseknek köszönhetően
a legkisebbe ktől az idősebb korosztályig mindenki számára kínál programot. Technikai felkészültségük
pedig lehetővé teszi, hogy a lehető legszínesebb program repertoárt kínálják. A fejlesztések során olyan
közművelődési intézménytípusok alakulhattak ki, amelyek az intenzív élménykínálat feltételeinek
biztosítása révén hozzájárultak a közösségi és civil kezdeményezések kibontakozásához. Mindezt a
sokszínűséget az Agora programhoz tartozó épületek korszerűsítésével, a közművelődési terek
többfunkcióssá tételével va lósulhattak meg. A fejlesztések révén a látogatottság több, mint
négyszeresére növekedett. Az épületek korszerűsítésével és a technika i eszközrendszer fejlesztésével
az intézményi dolgozók is magasabb színvonalon képesek munkavégzésre .
A Krúdy Gyula Art Mozi 2016-ban létrejött digitális hangrendszerének 8 616 950 Ft összegű kiépítése
révén, a Magyarországon forgalomba hozott művészfilmeket sokkal magasabb színvo nalon sikerül
eljuttatni a város és a megye lakosaihoz, valamint a tematikus filmes rendezvények megszervezése is
korszerűbb feltételekkel valósulhat meg. A megszokott mozis keretek megújításával egy szélesebb
spektrum ú kulturális kínálatot generál az intézmény. Ezt a nézőszám és a jegybevételek folyamatos
emelkedése is bizonyítja .
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015-2019 között a sikeres pályázatoknak, a színes
könyvtári programoknak, a marketing és menedzsmentszemléletnek köszönhetően a szakmai mutatók
és a rendezvények száma folyamatos fejlődést mutat.

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)

változás %-ban
előző évhez
képest

a beiratkozott olvasók száma (fő)
a könyvtári látogatások száma (fő)

+45,0 %-kal,

a kölcsönzött dokumentumok száma (db)
a helyben használt dokumentumok (db)

+26,4 %-kal,
+185,4 %-kal,

+27,8 %-kal,

+21,l %-kal

a távhasználat (db)

A városi, megye i, országos rendezvények száma több mint ötszörösére, a városi, megyei, országos
rendezvényeken résztvevők száma 224 %-kal emelkedett.
Az intézménynél a 2015-2018-as id őszakban az alábbi pályázati pénzeszközök realizálódtak:

2015.
2016.
2017.
2018.

\
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Elnyert összeg
8.420.000 Ft
10.295.010 Ft
10.115.780 Ft
131.512.239 Ft
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A Jósa András Múzeum 2015-2019 között kiemelt feladatának tekintette az erőforrások gazdaságos és
hatékony felhasználását. A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi
védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása,
költségvetési szervként vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,
gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének.
Szakmai fejlesztésekre 2015-2019 között az alábbi pályázatok teremtettek forrásokat:

2015.
2016.
2017.
2018.
2018.

Elnyert összeg
14.100.000 Ft
7.056.751 Ft
92 .000.574 Ft
10.831.000 Ft
164.115 EUR

A Sóstói Múzeumfaluban 2018-ban 785,77 milliós pályázati és mintegy 100 millió forint önkormányzati
forrásból kezdődött el a TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00002 Sóstói Múzeumfalu fejlesztése című pályázat.
Az építési kivitelezési munkák 2018 nyarán indultak el. A felújítás magába foglalja a bejárati épület
bővítését, a látogatói fogadóterek modernizálását, új műtárgyraktár építését, új 200 fő befogadására
alkalmas színpadi lelátó építését, a közönségforgalmi utak javítását (térkővel történő burkolását), a
faluközpont világítását, és még sok, a látogatók kényelmét, tájékoztatását szolgáló fejlesztés valósul
meg, többek között 50 férőhelyes parkoló is kialakításra kerül. M indezeken túl a műtárgyépületek
többségének a felújítása is elkezdődött.
A Kállay-kúria felújításáho z a Magyar Állam 964,5 millió Ft-ot biztosított, valamint a felújítás
folytatásához a Modern Városok Program keretében további forrást biztosít. A fejlesztés keretében az
1. ütemben felújított épülethez közvetlenül kapcsolódó, 1959-ben épített emeletes, lapostetős,
jelenleg üresen álló épület felújítása valósul meg, melyben várostörténeti kiállítás, konferenciaterem
és multifunkciós tér létrehozására kerül sor.
A Jósa Andrá s Múzeum alapfeladatait jó színvonalon látta el, sőt az elmúlt években komoly
látogatószám- és bevétel növekedést tudott produkálni. Míg 2015-ben az összes látogatószám 87.310
fő volt, addig 2018-ra ez a szám - a Sóstói Múzeumfalu 2018 nyarától való zárva tartása ellenére is 110.673 főre emelkedett.
Nyíregyháza MJV Közgyűlése a magyar nemzeti értékekrő l és a hungarikumokról szóló 2012 . évi XXX.
törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.)
Korm. rendelet alapján a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítására, a településen fellelhető
nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozására Települési Értéktár Bizottságot hozott
létre. 2019 . év június 17. napjáig a Nyíregyházi Települési Értéktárba 46 nemzeti érték került felvételre,
kulturális örökség, egészség és életmód, turisztika, épített környezet, valamint vendéglátás
kategóriában .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város kulturális és közművelődési intézményei által, a számos művé szeti
együttes és kulturális egyesület közreműködésével gondoskodik népi hagyománya ink és kultúránk
ápolásáról, melyet színvonalas kulturális programkínálatuk útján közvetítik a város lakói és turisztikai
látogatói számára . Képzőművészeti ösztöndíjjal segítjük az alkotóművészek munkáját és munkásságát,
önkormányzati támogatással a tartósan magas színvonalon működő művészeti együttesek működés i
költségeit, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle működését, a Vörös Postakocsi irod almi folyóirat
megjelentetését.
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A városi rendezvények szervezésénél táma szkodunk a támogatott művészeti együttesekre, akiknek
éves finanszírozása közgyűlési döntés alapján, illet ve a Kulturális Alap terhére meghirdetett pályázati
forrásból valósul meg. Az önkormányzat évek óta magas színvonalú kulturáli s kínálattal gazdagítja a
nemzeti ünnepeket, s évente több alkalommal szervez ingyenesen látogatható kulturális programokat.
A város kulturál is életében jelentős nagyrendezvények
Az utóbbi években a kulturál is és szórakoztató programok, rendezvények egyre nagyobb érdeklődésre
tartanak számot mind a lakosság, mind a városunkba érkező vendégek részéről. A térség kulturális
vonzereje mellett a színes programkínálat is nagymértékben hozzájárul a városunkban és
térségünkben megtalálható turisztika i attrakciók növekvő látogatottságához. Nyíregyháza Megyei Jogú

Város Önkormányzata minden évben az alábbi nagyrendezvények megrendezését és lebonyolítását,
illetve koordinálását és támogatá sát végzi.
Nyírségi Disznótoros Fesztivál
február eleje
HELLÓ Nyíregyháza
április vége
Városnapok
május közepe
Gyermeknap
május utolsó vasárnapja
Nemzetközi Néptáncfeszt ivál
augusztus 15-21.
Cantemus Nemzetközi Kóru sfesztivál
augusztus 15-21.
(A Néptáncfesztivál és a Kórusfesztivál két évente váltakozva kerül m egrendezésre, 2019-ben o Néptáncfesztivál,
2020-ban o Kórusfesztivál várja Nyíregyháza /okosságát.)

Államalapító Szent Istvá n Ünnepe
Vidor Fesztivál
Tirpák Fesztivál
Évbúcsúztató rendezvények

augusztus 20.
augusztus vége (hét napos fesztivál)
szeptember vége (két napos fesztivál)
november 30 - december 31.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei olyan programsorozatok és
tömegeket megmozgató eseménye k minden évben, amelyek hozzájárulna k hagyománya ink
megőrzéséhez és kultúránk ápolásához.
A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft-t - az előző önkormányzati ciklusban - 2013 . máj us 2.-án
alapította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata . Létrehozásának célja, hogy ellássa a
Nyíregyháza Megye i Jogú Város Önkormányzata - mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért
fe l elős szerv - előadó-művészeti tevékenységet támogató feladatait. A Társaság a Móricz Zsigmond
Színház költségvetési szerv tevékenységét folytató utódszervezete, közfeladat ellátási és tovább
foglalkoztatási kötelezettséggel.
A M óricz Zsigmond Színház küldetése a színház-, tá nc- és ze neművészet sokszínűségének és értékeinek
gyarapítá sa, az előadások, koncertek Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg M egye
lakosságának széles rétegeihez va ló eljuttatása, a gye rm ek- és ifjúsági korosztály e lőadó-művésze tekre
fogé kony nézővé nevelésének előmozdítása, a hatá ron t úli magyar kultúra ápolása, a közpénzek
hatékony felhasználása - ezek szellemében végzi tevékenységét.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatásával a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza, és
Szabo lcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, hosszú évek óta az egyik
legsike resebb vidéki kőszínhá z, mely rendelkezik azokkal a forrásokkal és képességekkel, amellyel az
alapító okiratában és a Közszolgá ltatá si szerződésében rögzített feladatokat végrehajthatja .
A Móricz Zsigmond Színház évről-évre bizonyítja, hogy méltó a közönség figyelmére. A 2016-os év
kivételével, - ahol az igazgató vá ltás miatt kényszerpályán mozgott - dinamikusan emelkedik a
nézőszám, a jegy- és bérlet bevétel. A naptári napok, és a férőhelyek száma határt szab a
növekedésnek . Számos elnyert díj mutatja a színházi szakma elismerését is.
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A Móricz Zsigmond Színház bevételeinek és költségeinek alakulása a 2015-2019 közötti időszakba n az
alábbi:
2015

2016

2017

2018

2019 (terv)

Értékesítés nettó árbevétele

Mutató

126 401

163 303

189 620

220 599

213 OOO

Központi költségvetési támogatás

358 500

348 800

346 400

345 600

350 600

Önkormányzati támogatás

145 OOO

165 OOO

175 OOO

221 700

260 500

Egyéb bevételek

141 317

151206

199 015

202 535

244 616

Anyagjellegű

363 085

390 795

441484

496 928

502140

Személyi jellegű ráfordítások

372113

388 675

413 357

444 953

539136

Minden egyéb ráfordítás

28 228

39 461

35 500

30 884

25 996

Adózott eredmény

7 792

9 378

19 694

17 669

1444

ráfordítások

Bevételek megoszlása (e Ft)
1200000

•Egyéb bevételek
1000000
800000

lil Önkormányzati

támogatás

600000

• Központi költségvetési
támogatás

400 000
200000

lil

2015

2016

2017

2018

Értékesítés nettó árbevétele

2019 (terv)

20 19. évben megkapták a Benes Villát is üzemeltetésre, így a támogatás 2019. évben 40.500 eFt-ra
emelkedett.
A Társaság főbb szakmai mutatószámait a következő táblázat és diagram mutatja:

- - - - -- Nézőszám

és bevételek alakulása

- Fizető nézők száma/fő

-

-

Jegy,-bérlet és tájelőad ások bevétele e Ft

összes nettó árbevétel e Ft
213 OOO

187 800

110000

2015

2016

2017

2018

2019
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2015

Mutató

2016
418

Előadásszám
Fizető nézők száma/fő

Jegy,-bérlet és tájelőadások
bevétele e Ft
összes nettó árbevétel e Ft

2017

2019
(terv)

2018
463

462

452

95576

84507

101561

107 066

110 OOO

82 085

129 130

158 474

191187

187 800

155 863

163 303

189 620

220 599

213 OOO

VIDOR Fesztivál
2019-ben már a XVIII. Fesztivált rendezi a színház. A VIDOR Fesztivál karaktere az idők során változott,
formálódott. A 2017-ben bevezetett új arculattal arra próbálták meg felhívni a figyelmet, hogy tartják
a megkezdett irányt, de készek az újdonságok befogadására és bevezetésére is. A 17 év tapasztalata,
hogy a fesztivál rendkívül jól szolgálja a kulturális rétegkülönbségek csökkentését azáltal, hogy
mindenki számára elérhetővé teszi a legmagasabb színvonalú produkciókat, hiszen a fesztivál
programjainak 90%-a ingyenes, mely közel 50 helyszínt, és közel 270 programot jelent. A kulturális
esélyegyenlőség és akadálymentesítés jegyében a VIDOR Fesztivál ellátogat olyan speciális
közösségekbe, mint a Nyíregyházi és a Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézet vagy a megyei kórházak.
Külön figyelmet kapnak a gyermekek és a családok, számukra a korábban fizetős báb-és
gyermekelőadásokat 2016-tól ingyenessé tette a város, és számos egyéb program gondoskodik igényes
szórakoztatásukról.
Rózsakert Szabadtéri Színpad
2013. június óta a színházi évad után és a VIDOR Fesztivált megelőzően a Szabadtéri Színpad műsora
gondoskodik az igényes szórakozásról a Móricz Zsigmond Színház szervezésében, így a nyíregyházi
nézők egész évben folyamatosan részesülnek magas színvonalú színházi élményekben.
A Szabadtéri Nyár programsorozat garancia lett arra, hogy a közönség nyári igényeit, szokásait és
életritmusát is tiszteletben tartva, a lehető legszélesebb skálán mozogva feleljen meg az elvárásoknak.
Éppen ezért hazánk legnépszerűbb előadásainak, társulatainak és előadó-művészeinek a fellépésével
próbálják biztosítani egész évben kitartó rendszeres nézőik és időszakos nyári vendégeik számára az
önfeledt nyári kikapcsolódást korszerű programstruktúrával. A közönségsikert a sorozatos magas
nézőszámok bizonyítják, 2019-ben immár 7. alkalommal. A Szabadtéri Színpad beruházása 2018
augusztusára készült el, így ebben az évben a megújult, minden igényt kielégítő színpadon csupán 2
színházi előadást láthatott a publikum, augusztus 18-19.-én a Meseautó e. saját produkciót mutatták
be. 2019. évben júniustól augusztusig 13 előadást terveznek bemutatni, melyből 3 a színház saját
produkciója.
Benes Villa
A Benes család villája 1927-re épült fel, amely mai napig meghatározó eleme az 1920-as '30-as években
kiépült nagypolgári villasornak. A 2017-2018 évi teljes felújítás után újra régi pompájában tündökölve
a kultúra és a művészet színhelye. A Benes Villa felújítása kormányzati támogatással, a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program segítségével történt meg, jelenleg a Móricz Zsigmond Színház
Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatásával üzemelteti. A villa 2018. augusztus 22én nyitotta meg kapuit, ezt követően, augusztus 27-től, már a VIDOR Fesztivál irodalmi
rendezvényeinek adott otthont, és az óta is számos kulturális program várja hétről-hétre az
érdeklődőket. Törekvésük, hogy újabb színfoltja legyen Nyíregyháza kulturális életének.
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CIVIL ÉLET
Nyíregyháza város önként vállalt közművelődés feladatairól szóló 13/2011. (111.10) KGY rendeletben
elfogadottak szerint az önkormányzat a művelődési hagyományokra és a lakossági szükségletre
alapozva elsősorban a városi intézményrendszer és a civil szervezetek tevékenységére támaszkodva
végzi közművelődési feladatait.
Nyíregyháza városa elismeri és támogatja 24/2008.(IV.29.) KGY rendeletében foglaltak alapján azt a
tevékenységet, amelyet a településen élő állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az
önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és
szépítése, a környezetvédelem, a közbiztonság mértékének növelése, az arra rászorulók támogatása,
a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, szórakozása, sportolása,
egészségvédelme érdekében.
Napjainkra igen erős, sokrétű civil társadalom alakult ki Nyíregyházán. A hivatalos adatok szerint 1270
civil szervezet van városunkban bejegyezve, ebből 250 szervezet végez aktív munkát. Ezek a
szervezetek és a bennük tevékenykedő nyíregyháziak a helyi közösség legkülönbözőbb érdekeinek
érvényesítését szolgálják. Tevékenységi körüket, feladatukat tekintve a kultúra közvetítésében, az
oktatás színvonalának emelésében, a szociális szolgáltatások biztosításában, a környezetvédelemben
éppúgy szerepet vállalnak, mint a szabadidő hasznos eltöltésének szervezésében, a közbiztonság
javításában, az élet minden területén.
Az önkormányzat a nyitott párbeszéd kiépítésében érdekelt, mely minden aktívan cselekvő szervezet
és közösség számára a folyamatos párbeszéd Uavaslattétel, véleménynyilvánítás) lehetőségét kínálja.
Ahogyan az együttműködésben sem, úgy a kommunikációban sincsenek kivételezett helyzetűek:
egyedül a szervezetek aktivitásán, teljesítményén múlik a párbeszéd intenzitása, mélysége.
Fontosnak tartjuk, hogy a civil szervezetek javaslatai, kérdései, kérései a megfelelő formában és a
megfelelő helyre eljussanak. A város célja a szoros együttműködés a Nyíregyházi Civil Fórum
működését segítő Első Nyírségi Fejlesztési Társasággal (Nyírségi Civil Ház).
Jelenleg a Civilház két helyen működik Nyíregyházán, melyet az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság
működtet a Városmajor u. 2. szám és a Damjanich u. 4-6. szám alatt. Továbbá egy civil szolgáltató iroda
is működik a Váci Mihály Kulturális Központban. A Nyírségi Civilház széles körű szolgáltatásaival segíti
a helyi civil szervezeteket.
A Civil Fórum Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által létrehozott bizottságoknak megfelelően
civil munkacsoportot hozott létre, amelynek feladata a közgyűlési munka figyelemmel kisérése,
véleményezése, témajavaslatok összeállítása a közgyűlés munkatervéhez.
Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság a Nyíregyházi Civil Fórum befogadó szervezeteként gondoskodik a
Fórum adminisztratív feladatairól, a Fórum helyszíneinek megszervezéséről, a Fórum munkáját segítő
programok megvalósításáról.
Nyíregyházán a civil szervezetek aktívan működnek. Minden civil szervezet tevékenységének
megfelelően próbál minél több helyen, minél több időpontban megjelenni a nyilvánosság előtt.
Nyíregyházán az alábbi tevékenységeket ellátó civil szervezetek találhatóak: Egészségügyi civil
szervezetek, Szociális tevékenységet folytató szervezetek, Nyugdíjas szervezetek, Népművészeti
szervezetek, Közbiztonságért felelős szervezetek, Fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezetek,
Hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó civil szervezetek, Kulturális tevékenységet folytató civil
szervezetek, Környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek, Oktatással foglalkozó civil szervezetek,
Gasztronómiai szervezetek, Sporttal foglalkozó szervezetek, Ifjúsági szervezetek.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az együttműködés és partnerség jegyében nyitott
valamennyi Nyíregyházán működő civil és társadalmi szervezet irányába. Célunk és kötelességünk a
mindenkori anyagi lehetőségeinkhez mérten a civil és társadalmi közösségek építése, támogatása.
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SPORT
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 74/2015. (IV.23.) számú határozatával fogadta el
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2015-2020. közötti Sportkoncepcióját, mely középtávú iránymutatást
hivatott kifejezni Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata és Nyíregyháza sportszervezetei
számára, a sport területeire lebontottan megfogalmazva a legfőbb irányokat és prioritásokat. A helyi
sport finanszírozásának konkrét előírásait a hatályos városi sportrendelet - 30/2014. (Xl.28.) számú
önkormányzati rendelet-, melynek szabályozása alapján kettévált a városi sportirányítás.
A Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége felel a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
hatáskörén kívül lévő sportágak utánpótlás-nevelésének és működésének, a szabadidősport, a
fogyatékos és diáksport, valamint a tehetséges sportolók ösztöndíját és olimpiai felkészülését segítő
támogatási rendszerek koordinálásáért, továbbá a sportolási feltételek fejlesztését célzó
infrastrukturális beruházásokért.
A Kft. sport szakmailag teljesen önállón működik: saját feladat- és hatáskörébe tartozik 6 sportágban
az utánpótlás-nevelés, a kiemelt sportágak koordinálása, saját szabadidős rendezvényeinek szervezése
és a BUSZACSA működtetése.
A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a 2015-2019-es időszakban önmagához hűen elvégezte azt
a munkát, amelyet számára a Városi sportkoncepció meghatározott. A Társaság egységesítette a
nyíregyházi sportéletet az elmúlt években és elérte azt, hogy az országos elismertség mellett ma már
egyre több nyíregyházi fiatalnak, mozogni, illetve szórakozni vágyónak lett az élete része. A
Sportcentrum a fentnevezett időszak tekintetében a meghatározott célokat következetesen igyekezett
végrehajtani, betartva a folyamatosság és következetesség elvét, és a közel 4 éve kitűzött célok
mindegyikét elérte. Egyeseket túlteljesített, és az évek során új feladatokat, új célokat találva magának,
olyan perspektívát nyitott a város sportélete számára, melyben a professzionális, az amatőr és a
szabadidősport egyaránt az országos élmezőnyébe tart vagy már oda is tartozik.
A 2015-ös üzleti évben a Sportcentrum az alap szakágakkal működött, melyet az eltelt időszakban az
igényeknek megfelelően olyan népszerű sportágakkal (vízilabda, jégkorong) bővített, amelyek iránt
országszerte is nagy érdeklődést tapasztalt. A sport törvény hatására szakágai nagyon jó körülmények
között tudtak működni, hiszen bizonyos szakágak - a TAO támogatás hatására - nemcsak eszközeiket, de
edzés körülményeiket is javítani tudták. A látvány-csapatsportágak közé nem tartozó szakágai az
eredményességük miatt jelentös szakszövetségi támogatásban részesültek. Sportolói létszáma a
működési körülmények javulásával folyamatosan nőtt, de szépen fejlődött a városlakók
mozgósításában is. Elsődleges célját teljesítette, mely az volt, hogy egyre több versenyzőt adhasson a
korosztályos válogatott kereteknek, valamint, hogy leányvállalata a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.
által működtetett, profi csapatok is magasan képzett sportolókat, szakembereket vehessenek át tőle. A
Társaság labdarúgó szakága a Bozsik Akadémia távozása miatt a futsal-ra korlátozódott le.
Az Önkormányzat célja, hogy a versenysporton túl a lakosság legnagyobb részét is be tudja vonni a
különböző mozgásformák művelői közzé. Megrendeztük a már hagyományosnak mondható
tömegrendezvényeket, melyek népszerűsége az eltelt időszakban nőtt. Folyamatosan gyarapodott a
Szépkorúak Sportklubjának létszáma is, ahol a résztvevők javaslatára egyre több sportág jelent meg.
Egy igazi „klubéletet" sikerült kialakítania számukra is. De a legkisebbeket is igyekezett bevonni a
sportéletbe, az ilyen típusú rendezvényekre évről évre egyre nagyobb számban jelentkeztek be az
óvodák és az iskolák.
Az eltelt időszakban is a legmeghatározóbb finanszírozási forrás a TAO támogatás volt. A sport törvény
2011-es megjelenése óta minden évben komoly mértékű támogatás érkezik városunkba a
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Sportcentrum Kft-n keresztül. 2019-ben a Nyíregyházi Sportcentrum bekerült a kiemelten támogatott
sportszervezetek elit csapatába.
Teljesítettük azt a célt is, hogy a legnagyobb sikereket hozó sportolóknak utánpótlásból való
kiöregedésük után se engedtük el a kezét, így elértük azt, hogy már nem csak utánpótláskorban, hanem
profiként is nyíregyházi színekben tudtuk őket versenyeztetni. Ehhez sikerült megteremtenie a
működési feltételeket is, így előbb a Sportcentrum keretein belül hoztuk létre az Élsport igazgatóságot,
majd a fejlődés folyamatossága érdekében leányvállalata, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. alakult
meg. Azóta ezen Kft-én keresztül hatékonyabb a városi kiemelt csapatok (röplabda, kosárlabda,
kézilabda) versenyeztetése.
A beszámolási időszak alatt történt meg a Városi Jégpálya tervezése és kivitelezése, valamint a városi
uszoda előkészítése és építésének megkezdése. Az újonnan megépült Városi Jégpályát a Sportcentrum
az elmúlt év őszén átvette, melyet az első szezonban hatékonyan üzemeltetett.
Sikerült felújítania a Városi Stadion műfüves pályáját, kilenc iskolai tornaterem talaját, öltözőjét,
folyosóját, valamint a BUSZACSA teljes rekonstrukciója is végbement.
Hatalmas eredményként könyveljük el, hogy minden egyes felújítás a legjobb minőségben készült el,
és nem csak edzések, mérkőzések alkalmával, hanem az iskolai testnevelés órákon is az ízületeket
kímélő talajon tudják végezni a mindennapos testedzésüket a gyerekek.
A Sportcentrum által előrelépés történt a rehabilitációban, egészségmegőrzésben, a Társaság jelentős
mértékben tudott fejlődni a prevencióban, rehabilitációban és egészségmegőrzésben is. Saját orvosi
szobával rendelkezik az Arénában, ahol helyt kapott egy gyógytorna terem, egy fizikoterápiás szoba és
egy rehabilitációs központ is. Fontos az is, hogy az elmúlt időszakban nem csak ezek színterét tudta
létrehozni, hanem megfelelő orvosi és rehabilitációs eszközökkel is fel tudta szerelni ezen helyiségeket.
Továbbá szakembereinek stábját is tudta bővíteni.
A sport területén fentiekben bemutatott fejlődési állomások gazdasági-pénzügyi hátterét a Város a
Szakszövetségekkel karöltve a Magyar Állam kiemelt támogatásával érte el.

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS
Nyíregyháza az elmúlt évek alatt - országosan példa értékűen - turisztikailag az egyik
legdinamikusabban fejlődő város lett. Az eltelt időszakban a város számos turisztikai díjat kapott.
Nyíregyháza lett „Az év turisztikai városa" 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is. Az év turisztikai
attrakciója cím nyertese Magyarországon 2017-ben a Nyíregyházi Állatpark, 2018-ban az Aquarius
Élmény- és Parkfürdő, amely 2017-ben ötcsillagos fürdőminősítést is szerzett három kategóriában.
2015-ben és 2018-ban a Nyíregyházi Állatpark lett Európa legjobb Állatkertje az 500 ezer látogató alatti
kategóriában. 2019-ben hazánkban Az év múzeuma elismerést a Jósa András Múzeum kapta.
Magyarországon az első település Nyíregyháza, aki társult tagként 2017-ben felvételt nyert az ENSZ
Turisztikai Világszervezetébe, amely a legnagyobb és legrangosabb szakmai szervezet a turizmus
területén. Nyíregyháza felvételi kérelmét Magyarország Kormánya is támogatta. Az ENSZ Turisztikai
Világszervezetének rendes tagja kizárólag ország lehet, társult tagja pedig szakmai szervezet. Jelenleg
1S7 ország és 493 társult tag alkotja az UNWTO-t. Azzal, hogy a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
és vele Nyíregyháza tagja lett, újabb lehetőségek nyíltak meg a település előtt.
Az elmúlt években több új szálláshely nyílt Nyíregyházán, ezzel jelentős mértékben nőtt a férőhelyek
száma. A Modern Városok Program keretében valósult meg „Az Év Szállása Különdíj" címet is elnyerő
tematikus állatparki szálloda, a Pangea Hotel****, de emellett több, kisebb kapacitású magán és
kereskedelmi szálláshely is létesült. Ugyancsak a Modern Városok Program támogatásból
www.>;~IRl(.\'>lAlA.><l.J
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Sóstógyógyfü rdőn

megépült és hamarosan átadásra kerül a 123 szobás négycsillagos szálloda, melyet
a Hunguest szállodalánc üzemeltet Hunguest Hotel Sóstó**** superior néven. Az új szá lloda
Nyíregyháza legkomplexebb szolgáltatást nyújtó szá llodája lesz, közvetlen összeköttetéssel az Aquarius
Élm ény- és Parkfürdővel. A szállodában helyet kap többek között egy 195 férő helyes, teraszos étterem,
mini we ll ness egység, gyermek élménysziget, 200 fő befogadóképességű konferenciaterem, 90
fé rő helyes mélygarázs.
Az Állatpark új főbejáratánál került kialakításra Sóstógyógyfürdő új látogatócentruma: az érkező
vendégek fogadását, ellátását szolgálja, magas szint ű, korszerű technikai háttérrel.
A város n é pszerűségét tovább növelte a már m eglévő tu risztikai vonzerők fejlesztése: a Sóstói
M úzeumfaluban átadott Árpád-kori falu és Pálinkaház, az Állatpark új látványosságai - Viktória Ház,
And ok Ka landok, Hópárduc kifutó - az Aquarius Élmény- és Gyógyfürdő új Gyógyá szati szárnyának
megépítése, a Tófürdő rekonstrukciója . Ezt egészíti ki Sóstógyógyfürdő és a belváros közterületeinek,
pa rkjainak fo lyamatos építése, szépítése . 2018-ban a Rózsakert Szabadtéri Színpad és a Benes Villa
teljes felújít ásával újabb két kulturális örökség helyszínnel bővült a turistáknak kiajánlható attrakciók
száma . Színvonalas programlehetőséget kínálnak és egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot a
Jósa And rás Múzeum által szervezett és bemutatott kiállítások.
A helyi kerékpá ros fejlesztésekkel több városrész kapcsolódott be a városi kerékpárút hálózatba, a
Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút kiépítésével pedig tovább bővült a turisták szabad idő eltöltési
l e h etősége . A város egyre több olyan nemzetközi sporteseménynek ad otthont, amelyek egy újabb
vendégkört jelentenek a turizmus palettáján a megyeszékhely számára .
A turi sták elérése érdekében számos marketing akció zajlott az elmúlt évek során . A hagyományosnak
tek i nthető marketingeszközök mellett erőte ljesebbek voltak az on line megjelenések, illetve az
attrakciók jelenléte a social médiában, bel- és kü lföldön egyaránt. Elkészült a város új turisztikai
honlapja. A reszponzív weblap a https://nyiregyhaza.info.hu/ a megszokott minőségi tartalommal, hét
nyelven, fe lhasználóbarát felületekkel, sok-sok élményelemet bemutató fotóval érhető el. A város
hatékonyan használja a testvér és partnervárosi kapcsolataiban rej l ő lehetőségeket a kitelepülések,
road showk, study tourok alkalmával.
Kereskedelm i- és magánszálláshelyek vendégforgalma Nyíregyházán 2014-2018. év
NYÍREGYHÁZA VENDÉGFORGALMI ADATAI 2014-2018.
Vendégek
száma a
kereskedelmi
szálláshelyeken

Id őszak

(fő)

2014. év kereskedelmi
szálláshely adatok
2014. év magán
szálláshely adatok
Összesen 2014. év
2018. év kereskedelm i
szálláshely adatok

Vendégéjszakák
száma a
kereskedelmi
szálláshelyeken
{db}

Belföldi
vendégek
száma a
kereskedelmi
szálláshelyeken
(f 6)

Belföldi
vendégéjszakák
száma a
kereskedelmi
szálláshelyeken
{db}

Külföldi
vendégek
száma a
kereskedelmi
szálláshelyeken
(fő)

Külföldi
vendégéj szakák
száma a
kereskedelmi
szálláshelyeken
{db}

77 358

171919

54194

115 610

23 164

56309

6937

17151

3 406

8881

3 531

8 270

8429S

189 070

57 600

124491

26 69S

64579

105118

196 997

77 566

136 363

27 552

60634

2018. év magán
szálláshely adatok

12 905

32 627

6 377

15 434

6 528

17 193

Összesen 2018. év

118 023

229 624

83 943

151 797

34 080

77827

40.0 %

21.5 %

45.7 %

21.9 %

27.7 %

20.5 %

Változások 2014-2018.
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Nyíregyháza népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2014 és 2018 között jelentős
mértékben emelkedtek a vendégforgalmi adatok. Míg 2014. évben a kereskedelm i szálláshelyeken
77 358 fő vendég 171 919 vendégéjsza kát tölt ött el, addig 20 18. évre ez a szám 105 118 fő vendégre
és 196 997 vendégéjszakára növekedett, mintegy 35,9%-os vendéglétszám és 14,6%-os vendégéjszaka
szá m növekedést generálva. Elmondható, hogy a statisztika adatok soha nem mutattak ennyire
kedvező értékeket és valószínűsíthető, hogy újabb kereskedelmi szálláshelyek nyitásával, a turisztikai
attrakcióink fejlesztésével, valamint a folyamatos és intenzív marketing kampányainkkal ez a szám
további dinamikus emelkedést fog mutatni.
A fej lesztésekkel Sóstógyógyfürdő bekerülhet a nemzetközi gyógyturizmus vérkeringésébe . Olyan
fizetőké pes vendégkört célozhat meg külföldön és belföldön is egyaránt, amellyel hozzájárulhat
Nyíregyháza turizmusának további fejlesztéséhez.
A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. az eltelt közel 5 évben a gazdasági program megvalósulásához az alábbi főbb
terület eken járult hozzá:

-

A városi lakosság életminőség javítása, a hasznos és értékes szabadidő felhasználás
l ehetőségének javítása a fürdő-, úszó-, és gyógyszolgáltatások körének szélesítésével,
fej lesztésével, valamint a helyi lakosság részére biztosított kedvezményes árakkal
A fenntartható turizmus fejlesztése
- attrakciófejlesztések,
- szállodai férőhelyek minőség fejlesztése,
- m i nőségi szolgáltatásnyújtásra épülő gyógyturizmus fejlesztése,
- komplex, egymásra épülő turisztikai programcsomagok kidolgozá sa a turisták ré szére .
a Társaság gazdaságos működtetése, a pozitív eredmény szint elérése, fenntartása .

Mindezek révén megtere mtődik az alapja a fürdő - és ezzel a turisztikai - szezon határai kitolásának, a
szezonalitás mérséklésének és - különösen a Sóstógyógyfürdő vo natkozásában - a befektető vonzási
képesség növekedésének.
A megvalósított fejlesztések eredménye jól tükröződ ik a vendégszám, a gyógykezelések szá ma, a nettó
árbevét el alakulásá ban:
Fürdölátogatók száma 2001-2018 (ezer fő)
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Gyógykezelések száma 2011-2018 években
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Az elő ző időszakban megtörtént a termálvizek gyógyvízzé, Sóstó-gyógyfürdő gyógyhellyé m i nősítése .
Erre is építve a Város cé l kitűzéseinek megfelelően o lya n beruházások és fejlesztések történtek 2015 2019 között, illetve vannak folyamatban jelenleg is, melyek az említettek mellett az é l etm inőség
javításának elengedhetetlen feltételei is, az egészség m egő rzését, va lamint a minél magasa bb
színvo nalú rekreációt, és rehabilitációt szo lgálják.
Az ehhez kapcsolódó jelentősebb feladatok az alá bbiak voltak:
A Hunguest Hotel Sóstó 123 szobás szálloda építésében való részvétel társberuházóként, a
hotel és az Aquarius Gyógy-, Élmény-, és Pa rkfürdő összekötése zárt téliesített folyosóval
A Júlia Fürdő energetikai rekonstrukciója
A Tófü rdő felújítása
A Hotel Fürdőház részleges felújítása, bővítése
A Svájci Lak részleges felújítása
2018-ban megva lósult a Júlia Fürdő energetikai rekonst rukciója támogatott projekt keretében, benne
tö bbek között a nyílászárók cseréjével, tetőszigete l éssel és nape lemes energiatermelés kiépítésével,
segítve a fü rd ő gazdaságosabb üzemeltethetőségét.
WWW.lolYlltlG'VHAl:A.HU
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2019 . június közepére támogatott projekt keretében megújul a sóstói Tófürdő, az öltöző és
pénztárépület, a park és sportpálya rész, új csúszdák, zuhanyozók épülnek, mobil úszó ugrófelület
kerül kialakításra, bővülnek, megújulnak a vendéglátóipari terek, rekonstrukcióra kerül a tómeder is.
2019-ben a Hotel F ürdőházban támogatott projekt keretében részben pályázati forrásból felújításra
kerül az öltöző, a wellness részleg egy része, ebéd l ő bővítésre kerül sor, és új klímaberendezés kerül
beépítésre a hotel kiszolgálására .
A fejlesztések elősegítik a turista forgalom további növekedését, a Társasági bevételek növekedésén
túl hozzájárulnak a Város idegenforgalmi adóbevételeinek növekedéséhez is.
A Nyíregyházi Állatpark a város 2015-2019-es gazdasági programjából, mint Nyíregyháza
l egjelentősebb turisztikai szereplője, hangsúlyos mértékben kivette részét.
A park ebben az időszakban évről - évre dinamikusan fejlődött, kétszer nyerte el az Európa legjobb
állatkertje címet az 500 ezer alatti látogató kategóriában.
Ma az Európai Állatkerti Szövetség legnagyobb bizottságát vezetik, ott ülnek az Európai Akváriumi
Szövetség elnökségében, és többször képviselik Magyarországot Brüsszelben szakértőként, bizonyos a
szakmát érintő közö sségi jogi szabályok előkészítésében .
Természetes azonban, hogy a szakmai sike reken tú l a gazdasági teljesítményről is szót kell ejteni. A
Nyíregyhá zi Állatpark Magyarország egyetlen olyan állatkertje, amely teljesen piaci alapon
önkormányzati működési támogatás nélkül nyereségesen működik .
2010 óta 2018-ban újra elérte az 500 ezer látogatói létszámot, sőt az 550 ezer látogatóval 2018-ban 23 éves fennállása - legsikeresebb évét zárta . Ez azt is jelenti, hogy a magyar turizmusban ma már
megkerülhetetlen a Nyíregyházi Állatpark, a vidék leglátogatottabb látványossága, attrakciója, olyan
brand, melyre a Magyar Turisztikai Ügynökség is épít és számon tart. A management pedig
Magyarország legjobb csapata a szakmában, valamint Európában is elismert szakembergárda .
A tervsze rű, maga s színvonalú marketing tevékenysége Magyarországon a közbeszédben is
mindennapossá tette a Nyíregyházi Állatparkot, és országos ismertséget, illetve elismertséget szerzett
Nyíregyházának . Mindez azonban nem jöhetett volna létre, ha a Kormány és a Város nem támogatja
azo kat a nagyívű fejlesztéseket melyek részben elkészültek, részben megvalósításra várnak.
Kormányzati támogatá snak köszön hetően közel 7 milliárdos fejleszté s indulhatott el részben TOP-os
pályázati fo rrásból, részben a Modern Városok Program keretén belül.
Ennek lege l ső eleme volt a 2018-ban átadott új főbejá rat és látogató centrum, valamint a hópárduc
kifutó, megépült a Hotel Pangea, mely egy magasfokozatú szállodaként sikeresen megkezdte
működését. Ez nemcsak Nyíregyházán egyedülálló, de mint állatkerti szállodát Európa 5 legjobbja
között emlegetik. Elkészült az ökológiai tanösvény, a Kemecsei úton kerékpárút és egy 2. szá mú
bejárat, amit az erdőben sétálók és kerékpározók használhatnak. Már megvannak a kiviteli tervei az
un. India ház projektnek, és tervezés alatt van a Jégkorszak interaktív állatbemutató, mely teljesen új
pályára állíthatja Nyíregyháza és Sóstó turizmusát.
A fentiek tükrében az elmúlt 4 évet nevezhetjük a Nyíregyházi Állatpark eddigi legsikeresebb
időszaká n ak.

NEMZETISÉGEKKEL VALÓ KAPCSOLATIARTÁS
Nyíregyháza tradicionálisan nyitott a nemzetiségek irányába . Ezt reprezentálják a megkötött és évente
felülvizsgá latra kerül ő együttműködé si megállapodások a roma, szlovák, német, örm ény, ruszin, ukrán
valamint a lengyel nemzetiségi önkormányzato kkal. A megállapodás tarta lmazza többek között azt,
A,
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hogy az Önkormá nyzat térítésmentesen biztosít irodahelyiséget a nemzetiségi önkormányzatok
részére a Tüzér u. 2-4. valamint a Nemzetiségek Házában az Árpád u. 41. sz. alatt. Az Önkormányzat a
beszámolási időszak alatt önkormányzatonként 1,5 millió forint támogatást nyújtott a nemzetiségi
önkormányzatok részére működtetésükre és programjaik megvalósítására . Az önkormányzat
nemzetiségi politikáját, a döntéshozatali előkészítés során a nemzetiségi érdekek, törekvések széles
körű érvényesülése érdekében a folyamatos párbeszéd és szoros egyeztetés jellemzi.

A VÁROS NEMZETKÖZI - TESTVÉR-, ÉS PARTNERVÁROSI KAPCSOLATAI
A

meglévő

testvér- és partnervárosokkal, ezen belül is kiemelten a szomszédos országokkal
megerősödött az együttműködés, élénkültek a gazdasági, a kulturális, az idegenforgalmi kapcsolatok.
Tovább bővült a nemzetközi együttműködés az új partnervárosi kapcsolatok kialakításával, valamint a
nemzetközi pályázatok megvalósítása érdekében új projekt-partnervárosok bevonásával.
Ennek függvényében számos közös program megvalósítására került sor, amelyek hozzájárultak a
nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételéhez, a közös európai uniós pályázati lehetőség
feltárásához, és a közvetlen források lehívásához.
Nyíregyháza város nemzetközi kapcsolatának elismeréseként, jelentős nemzetközi kitüntetésben
részesült, amikor Hamburgban átvette a Lebend ige Stadt Alapítvány 2017. évi pályázatának
nyertesekén : „ A legélőbb testvérvárosi kapcsolat" elismerő fődíjat, lserlohn - Nyíregyháza és a lengyel
vá ros, Chorzów közös munkájának eredményeként.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata kiemelt figyelemmel és támogatással segítette a határon túli,
Kárpátalján élő magyar közösségeket. A külkapcsolatok működtetésében az önkormányzat
együttműködött a kisebbségi önkormányzatokka l, a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel.
Az Önkormányzat pályázat keretében támogatta, a helyi köznevelési intézmények nemzetközi diákcsereprogramjait. Több partnervárosi projekt is megvalósult az elmúlt időszakban, illetve jelenleg
fo lyamatban van, mint pl. Cross Border Green Transpot Network, Cultdialog, ETI.
A város nemzetközi kapcsolatinak ápolását biztosítja a külügyi cé ltartalék, valamint a városdiplomáciai
keret, amelynek keretében történek a városdiplomáciai kiutazások, az önkormányzat meghívására
városunkba látogató külföldi diplomáciai külképviseletek, nemzetközi intézmények tagjainak
vendéglátása és programjaik megszervezése. A testvérvárosi jubileumi évfordulók költség keret ad
lehetőséget, a kiemelt rendezvények keretében a városunk egyre szélesebb körben történő
népszerűsítésére, egyre több külföldi résztvevő meghívására, amelyek közvetetten e l ősegítik a
nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, hozzájárulnak a város nemzetközi ismertségének a
növeléséhez, a tu rizmus kiszélesítéséhe z.

KÖZBIZTONSÁG
A Nyíregyháza Rend őrkapitányság éves beszámolói alapján, a megyeszékhelyen végzett bűnügyi
munkát a folyamatos, minőségi javulás jellemezte .
A különböző mutatókból is megállapítható, hogy városunkban a gazdasági program vizsgált
időszakában a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló cselekmények száma folyamatosan
csökken . Ebben jelentős szerepe volt a rendőrség „ folyamatos közterületi jelenlét" intézkedési
tervének, amely a belvároson túl már a lakótelepekre és Sóstó-gyógyfürdőre is kiterjed, valamint az
egyre bővülő közterületi térfigyelő kamerarendszernek.
A bűnözés struktúrája nem változott, továbbra is a vagyonelleni deliktumok aránya volt a legnagyobb,
ezt követték a közrend elleni, majd a személy elleni cselekmények.

,~.
\/./

NY 1 RE GY H Á Z A

36

KÖZBIZTONSÁGI MUTATÓK NYÍREGYHÁZÁN
• BOncslekmények száma

• Kiemelt bűncselekmények

0 Közterületen elkövetett bűncslekmény O testi sértések

2686

2015

2016

2017

2018

Fo rrás: 2018 évi rendőrségi beszámoló

A korábbi intézkedési t ervek metodikája si keresnek bizonyult az állampolgárokat legi nkább zavaró
cselekmények (bet örések, gépkocsi feltörés) megelőzésé re, fel derítésére.
A so rozatjellegű ügyek országos koord inációja több „ utazó" bűnözőt is felderít ett, a tudat os, aktív
e lemző-é rtékelő-feladatmeghatározó munkával.
A b ű n ügyi és ren dészeti szolgálat együttműködése évek óta pé ldaszerű, mely nemcsak az el követők
elfogásában, a b ű ncselekm é nyek közterületen törté nő mege lőzésé be n nyilvánu lt meg, hanem az
ügyfeldolgozásban is, ez különösen az elzárássa l is szankcionálható szabálysértések és a vagyon elleni
b ű nügye k összevetése terén mutatkozott meg. A já rőrszolgálat b ű n ügyi szemlélete tovább erősöd ött,
egyre t öbb olyan sikeres intézkedést dokumentáltak, melybő l a bűnügyi szolgálat rögt ön info rm ációt
meríthetett.
Ezeknek is köszö n hető, hogy a nyomozások eredményességi mutatója a vizsgált id ősza kba n
fo lyamatosa n emelkedett.

NYOMOZÁS-EREDMÉNYESSÉGI MUTATÓK %-BAN
• Bűncselekmények

• Kiemelt bűncselekmények

0 Közterületen elkövetett bűncselekmények Cl Testi sértések

2015

2016

2017

2018

Forrás: 2018 évi rend ő rségi beszá moló
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A vizsgált években a turisztikai idényben - május elejétől szeptember elejéig - a polgárőrséggel,
közterület-felügyelettel tartották közös „ akcióikat". Péntek esténként összehangoltan a város nyolc
területén fokozott gyalogos szolgálatot biztosítottak annak érdekében, hogy a lakosságot irritáló
kisebb jogsértéseket (csendháborítás, rongálás, garázdaság) megelőzzék .
Jogszabályi változások következtében 2018. októberétől az életvitelszerű közterületi tartózkodás
szabályainak megsértése esetén csak a rendőrség járhat el. A korábbi évek rendőri és közterületfelügyelői fellépéseknek köszönhetően a belvárosban alig fordul elő hajléktalanok által elkövetett
koldulás, kéregetés .
A közterületek rendjének fenntartásában a rendő rség me llett igen jelentős szerepe van az
önkormányzat rendészeti szervének a közterület-felügyeletnek. A közterület-felügyeletről szóló
törvény szerint a felügyeletnek többek között feladata a közreműködés a közrend, közbiztonság
védelmében. A Közterület-felügyelettel kapcsolatban a program megfogalmazta, miként teremthetjük
meg azt, hogy a térfigyelő kamerák által közvetített képet a rendőrökön kívül valós időben láthassák a
közterület-felügyelők is.
A vandalizmusból eredő rongálások nem csak magánvagyont, hanem önkormányzati, azaz közvagyont
is érintenek. A város biztonságának és a vandálokkal szembeni fellépésnek is egyik eszköze a jól
kiépített térfigyelő kamerarend szer, amelyek számát lehetőségeinkhez mérten tovább növeltük, hogy
a legutóbbi fejlesztésekből profitáló Örökösföld, Sóstó, Érkert, Jósaváros, városközpont mellett a város
további, kamerával ellátatlan területei is lefedésre kerüljenek.
Ennek a jegyében 2015-ben 2 db kamera került kihelyezésre a Dob utca játszótérhez és a Holokauszt
valamint 2 db a Bujtosi városligetben megépített játszótér és streetball pályához. A
Sóstó-Gyógyfürdőn megvalósított fejlesztés keretében 50 db kamerából álló rendszert telepítettek.
Jelenleg Nyíregyházán 171 db köztéri kamera található, amely év végére tovább bővül, mivel a
Bujtoson, „ Kiserdők" területén, Benczúr téren és Bessenyei téren is megtörténnek a köztéri kamera
telepítések az év végéig.
emlékműhöz,

2016-ban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program nyíregyházi alprogramja részeként újabb közterületi
térfigyelő kamerák kerültek kihelyezésre, illetve ennek keretében a felügyelet a NYIRVV Nonprofit Kft.
Tüzér utcai telephelyéről az önkormányzat épületében, - de önálló bejárattal a Bethlen Gábor utcárólfelújított, volt bank helyére költözött, ahol kialakításra került egy új ügyeleti központ. A fejlesztés révén
lehetővé vált, hogy a felügyelet ügyeleti központjába az alprogramban felszerelt térfigyelő kamerák
képein túl a városban már telepített közterületi térfigyelő kamera képeit a felügyelők élőben
nézhessék.
A közterületi térfigyelő rendszer részét képező, Huszár-telep, Érkert, Örökösföld, Belváros területén
felszerelt kamerák után egy lakosságszá mában, nagy városrészben, a Jósavárosban kerültek
kihelyezésre a szállított eszközök a DNFP nyíregyházi alprogramban . Az átjátszók és 15 db Jósavá rosi
térfigyelő kamera mellett 8 db rendszámfelismerő forgalomfigyelő kamera is kihelyezésre került két
forgalmas kereszteződésben .
2017-ben a sóstói kamerarend szer 50 db kamerájának a képe bejátszásra a felügyelet ügyeleti
központba és 1 db kamera a sza bad ság téri játszótérhez lett kihelyezve . 2018 év végén a BessenyeiBenczúr tér felújítása kapcsán 9 db, 2019-ben a Bujtosi városliget rekonstrukciója során 5 db kamera
telepítése valósult meg. A rendezvények, fesztiválok helyszínéül szolgáló belváros tereit utcáit
áthelyezéssel és 6 db új kamera telepítésével 10 db kamera fogja felügyelni.
A felügyelet ügyeleti központjába 2019 június végéig 165 db kamera képe fog befutni, melyet a
felügye lők három műszakos munkarendben, napi 24 órában figyelnek.
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A közterület-felügyelet hivatali időben a belvárosban folyamatos gyalogos szolgálatot biztosít.
Délutános szolgálat keretében a város lakótelepéin változó napokon és változó i dőkben lát el gyalogos
szo lgálatot javítva ezzel az ott élők biztonságérzetét.
A közterület-felügyelet munkáját segítő irodai szakalkalmazás is bevezetésre került 2016-ban a
hozzátartozó okoseszközökkel együtt, melyek segítségével gyorsan, hatékonyan lehet végezn i a
közterületeken az intézkedéseket. A régi, nagy futás teljesítményű járművek helyett modern olcsó
üzemeltetésű terepjárók is beszerzésre kerültek.
Az önkormányzat a gazdasági program végrehajtási ciklusa alatt minden évben közvetlen és közvetett
módon, a Közbiztonsági Közalapítványon keresztül támogatta a városban működő polgárőr
egyesületeket céljaik megvalósítása érdekében. A közalapítványnak nyújtott támogatás 2015-2019.
években 42.500.000 Ft.
Egyre fontosabb szerepet töltenek be a polgárőr egyesületek ebben a munkában, melyek
tevékenységét az önkormányzat pályá zatokon való részvétel útján támogatással segíti.
További évi S.OOO.OOO Ft-ot fordítunk a rendőrségnek történő pénzeszköz átadás formájában
közbiztonsági megállapodás keretében a közbiztonság növelésére.

VÁROSFEJLESZTÉS
2015-ben elkészült a város Integrált Területi Programja (ITP).

INTÉZKEDÉS

ARÁNY

FORRÁS

(%}

(MRD FT)

6.1. Gazdaságfejlesztés

30,45 %

7,5

6.2. Családbarát, munkába
állást segítő intézmények,
közszolgá ltatások
fejlesztése

6,09 %

1,5
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A beavatkozás az önkormányzati többségi
tulajdonú üzleti infrastruktúra, így ipa rterületek,
ipari parkok, technológiai parkok, inkubátorházak,
innovációs központok, logisztikai központok
fejlesztésére, kiemelten a szolgáltatás-fejlesztésre
Lehetőséget
biztosít
a meglévő
fókuszál.
kapacitások
és
szolgáltatások
minőségi
fejlesztésére, a még szükséges infrastrukturális
háttér kiépítésére, indokolt esetekben új üzleti
infrastruktúra,
elsődlegesen
iparterületek
kialakítására, továbbá a barnamezős területek
ipari, gazdasági funkcióval történő hasznosítására
(beleértve a terület ehhez szükséges előkészítését),
az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő
vonalas infrastruktúrák, kapcsolódó kö zlekedési
útvonalak fejlesztésére.
A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi
napközik stb.) va lamint óvodai ellátáshoz való
hozzáférés
javítását
és
a
szolgáltatások
minőségének fejlesztését szolgáló intézkedés fő
célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának
támogatása, a családok segítése . Az intézkedés a 3
éves kor alatti gyermekek elhelyezését és a 3-6
éves gyerekek óvodai elhelyezését is támogatja.
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6.3. Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
fejlesztés

6.4. Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés

22,33 %

9,54 %

5,5

Az intézkedés elsődlegesen olyan infrastruktúrafejlesztéseket
tartalmaz,
melyek
a
TOP
gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság,
kiemelten a fiatalok megtartásához járulnak hozzá,
egyúttal a városok általános környezeti állapotát
javítják. Az intézkedés a fenntartható fejlődés
biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési
térszerkezet kialakulásához. A végrehajtás során
kiemelt szempont a helyi erőforrások bevonása.
Az intézkedés magában foglalja a fejlesztéssel
érintett városok társadalmi-gazdasági, tervezési és
megvalósítási
tevékenységeinek
összességét,
amelyek hozzájárulnak gazdaságuk, műszaki-fizikai
állományuk
megújításához,
szolgálják
a
természetes és épített környezetük védelmét,
valamint a lakosság életminőségének, ellátási és
környezeti viszonyainak javítását.

2, 35

A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható
közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő
közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak
meg a megyei jogú városokban, amelyek
hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a
C02 kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi
környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a
Nemzeti Közlekedési Stratégiában megfogalmazott
fenntartható fejlődésre és kö zlekedésre vonatkozó
célok teljesü léséhez.
A városi közlekedési fejle sztések terén kiemelt
jelentőséggel bír a környezetbarát közlekedési
módok elterjesztése, a közösségi közlekedés
térnyerését szolgáló beruházások (forgalmi pálya
fejlesztése, pl. buszfordulók, buszsávok és
megállók) megvalósítása, valamint a városi
új
közösségi
kapcsolatok
javítását
cél zó,
közlekedési
viszonylatok,
intermodális
csomópontok kialakítása és ezen integrált
fejlesztések részeként buszbeszerzés lehetséges.
Fontos terület a módváltó rendszerek fejlesztése,
köztük a P+R, B+R parkolók és csomópontok
fejlesztése. A közösségi közlekedés fejlesztésének
további ku lcselemét az intelligens információ- és
kommunikációtechnológiai
(IKT)
fejlesztések
jelentik
(a
„smart
city"
(„ okos város" )
megközelítést követve) .
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6.5. Önkormányzatok
energiahatékonyságának
és a megújuló
energiafelhasználás
arányána k növelése

10,15 %

2,5

6.6. Városi
közszo lgá ltatá sok
fejlesztése

4,06 %

1

6.7. Leromlott városi
területek rehabili tációja

7,31 %

1,8

6.8. Gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó foglalkoztatás
fejlesztés

6,50 %

1,6

A beavatkozás keretein belül megvalósítható az
önkormányzati tulajdonú épületállomány és
infrastruktúra, ennek keretében az önkormányzati
intézmények
energiahatékonyság
központú
rehabilitációja . Mindez az önkormányzati tulaj donú
épületek
összesített
energiafogyasztásának
csökkentését célozza, összhangban a vonatkozó EU
direktívákkal, így csökkentve az üvegházhatású gáz
kibocsátást. Lehetőség nyílik egyebek között a
kazánházak felújítására, hőte rm elők korszerű nagy
hatásfokú berendezésekre történő cseréjére, a
hőleadó rendszerek és épülethatároló szerkezetek
korszerűsítésére, az épületek hőszigetelésének
javítására, így a hőtechnikai adottságok javítására,
hőveszteségek csökkentésére .
A beavatkozás lehetőséget nyújt egyrészt a megyei
jogú
városi
önkormányzatok
egészsegügy1
alapellátási szolgáltatásának helyet adó épületek
korszerűsítésére, fel újítására, átalakítására, illetve
indokolt esetben új létesítésére. Célja a
szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek
minőségének javítása korszerű infrastruktúrafejlesztéssel és eszközbeszerzéssel, figyelembe
véve a környezettudatos gondolkodásmódot, a
környezetbarát
technológiák
és
anyagok
alkalmazását.
Az intézkedés célja a leszakadó vagy leszaka dással
fenyegetett
városrészeken
koncentráltan
megnyilvánuló
tá rsad alm i-fizikai-gazdasági
problémák komplex módon való kezelése a területen
élők
társadalmi integrációjának előseg ítésének
érdekében. A szociális vá ros rehabilitációs intézkedés
keretében az érintett, települési szövetbe ágyazott
meglévő
funkcióinak
bővítése,
városrészek
fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és
közterületi funkciók kialakítása, valamint szükséges
esetben a telepü léstesttől elkülönült telepek
felszámolása és az ott élők integrációja támogatható.
Az intézkedés közvetlen célja a helyi foglalkoztatási
együttműködések (paktumok) létrehozásának és
m űködésének támogatása, tevékenységi
körü k,
eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá
szi ntű
akciótervek
a
foglalkoztatás
helyi
megvalósításával való bőv ítése , az álláskeresők
munkához juttatása. Ezek a beavatkozások
közvetlenül kapcsolód nak a jelen prioritás 1.
intézkedésében támogatott foglalkoztatási célú
azokkal
gazdaságfejlesztési
beavatkozásokhoz,
szinergiában, programa lapon valósu lnak meg.
WWW.NYUllC.YHAlA MU
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6.9. Társadalmi kohéziót
célzó helyi programok

3,57 %

0,88

ÖSSZESEN

100,0 %

24,63

Az intézkedés keretében olyan alulról építkező
társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek
va lósíthatók
meg, amelyek
kiegészítik
az
alapellátásban biztosított szolgáltatásokat. A
fejlesztések az alapellátást nyújtó intézményekkel
együttműködésben valósulnak meg. A szociális
város rehabilitációs projekteket végig kell, hogy
kísérjék a közösségfejlesztő programok, amelyek
lehetővé teszik a város rehabilitációval érintett
területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a
megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség
kohézióját. Amennyiben a leszakadás mértéke
indokolja, a projektnek része kell, hogy legyen a
jelenléten alapuló szociális munka, a nagyarányú
alacsony
státuszú
népességgel
re ndelkező
területek esetében kötelező jelleggel.

A 2015-2019 . időszakban az Önkormányzat fejlesztési területei közül a közlekedésfejlesztés is kiemelt
szerepet kapott. Számos beruházás valósult meg illetve van fo lyamatban jelenleg is.
Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés va lósult meg a Szegfű utca bővítésével, továbbá a Semmelweis
utca, Törzs utca, Szalag utca, Bottyán János utca és Lujza utca felújításával.
Továbbá még fenntartható városi közlekedésfejlesztési beruházás is megvalósult, illetve folyamatban
van. Ilyen pl. Debreceni út- Kígyó u. csomópontjának, és a Törzs utca három csomópontjának átépítése
közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtéséért. Elke zdődött a „ Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein"
című projekt keretében a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának fejlesztése, a
Legyező utca, A Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca felújítása.
A városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása kapcsán 2019-ben valósul
meg a „ Kiserdők" területének funkcionális bővítése, továbbá a leromlott állapotú a Nyíregyházi
Szabadtéri Színpad rekonstrukciója 2018-ban megvalósult egy projekt kereten belül.
Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a
népesség megtartása településfejlesztési beavatkozások is megvalósultak a Barnamezős területek
rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák című projekt tekintetében, továbbá a gazdasági
sze repl őket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági
központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások keretében megvalósult vagy év
végéig befejeződ ik:
-

Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása, városi rekreációs
zöldterület kialakítása (futópá lya).
Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya kialakítása, egyén élhető
váro st teremtő beruházáselemek
Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, növényesítéssel.
Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével, ültetéssel.

Kiemelt fontosságú feladatként, a város közintézményeinek fejlesztésére, így a közintézmények
energia ra cionalizálására, az óvodák, bölcsődék fejlesztésére, az egészségügyi alapellátás feltételeinek
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j avítására, a szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztésére is sor került az 5 éves gazdasági
programban az alábbiak szerint:
Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt keretében:

16.sz. Aprajafalva Bölcsőde
9.sz. Micima ckó Bölcső de
S.sz. Őzi ke Bölcsőde
6.sz. Napsugár Bölcsőde
„ Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II. ütem"
14. sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)
„ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" című projekt kapcsán a
Csal á d segítő és Gyermekjóléti Központ számára felújításra került a Körte u 40/A és a Május 1. tér 10/A
alatti ingatlanok.
„ Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése II. Ütem" című projekt keretében
megújul 2019-ben Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ két telephelye, a Őz u. 14-16. szám és a
Ko llégi um u. 58. szám alatti épületek.
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Intéze t.

című

projekt keretében megújult a Városi

Rendelő

„MTMI Élményközpont Nyíregyházán" projekt keretein belül Élményközpont kialakítása
infrastru kturális fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület fe lúj ításával).

A Csapadékvíz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos. Ehhez
ka pcsolódóan a Környezetvédelmi infrastruktúrafej lesztések Nyíregyházá n projekt keretében
megvalósult a Nyulastó i csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, a projekt keretében további
csapadékcsato rn a, záportározók kialakítása fog megvalósulni Nyíregyháza egyes részein. Megvalósult
Nyíregyháza Borbánya és M alomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és
vízvisszatartási célú tározók fejlesztése és a Területi infrastrukturális fejlesztések keretében
megvalósítandó szennyvízcsatorna hálózat fejleszt ése az alábbi utcákban: Nárcisz utca , Csabagyöngye
utca, Fe lhő köz, Bottyán János utca, Kocsis utca, Vasút utca, Naspolya köz, Zsálya utca, Szamóca utca,
M ezsgye utca .
A város sportkoncepciójával összhangban az önkormányzat tovább folytatja a sportlétesítményeinek
fejlesztését, felújítását. Az 5 éves gazdasági programban megújult a Continental Aréna és a Városi
Stadion s tervezve van hazai támogatások segít ségével.
Városunkban az első elkerített kutyafuttató Örökösföld városrészben a Szociális Rehabilitációs Program
ke re tébe n 2013 . évben épült meg. Ennek mintájára terveztük további futtatók hasonló módon történő
kia la kítását, a további években. A beérkezett igények és a széleskörű lakossági egyeztetések nyomán
Érkertben és Jósavárosban 2015-ben kiválasztásra kerültek azok a területek, ahol az új kutyafuttatók
immár ön kormányzati saját forrásból megvalósu lhattak. Az érkerti kutyafuttató a Huszár soron, míg a
jósavárosi a Gariba ldi utcán a Robinson domb déli o ldalán épült meg. A kutyafuttatók létesítési helyét
a közterület ek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével
kapcso latos eljárásokról szóló többször módosított 31/2001. (VI. 01.) önkormányzati rendelet
melléklete tartalmazta, azonban a rendelet szerinti helyszínek többsége az évek múltával különféle
okokból alkalmatlanná vált kutyafuttató létesítésére. Emiatt szükségessé vált az alaprendelet
15/2016.(Vl.30.) önkormányzati rendelettel történő módosítása, amely során a rendelet mellékletében
a létesítési helyszínek aktua lizálva lettek. Ennek eredményeként azóta a város különböző pontjain
(Széna tér, M alom kert, Homok tér, Család u) tová bbi 4 új kutyafuttató létesülhetett, ezekkel együtt már
7-re eme lkedett a számuk. A fejlesztési programban még a Mák utcai kiserdő melletti helyszínen
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tervezzük kutyafuttató létesítését, azonban a Modern Városok Programja keretében idén ugyanott fog
megva lósulni egy komoly játszópark, amelynek végleges kiterjedése még nem ismert, ezért a
kutyafuttató jövő évre tervezhető létesítése attól függ, marad-e elegend ő terület a kialakításához.

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
A Nyíregyháza Nyugati elkerülő út a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiemelt beruházása . Az
elkerülő az M3-as autópályát fogja összekötni a Tokaji úttal, amely a város belterülete irányában érkező
forgalomterhelés csökkentését fogja eredményezni. Az első 2,2 km-es szakasza az M3-as autópályától
a Simai útig 2014. év végén átadásra került. A második szakasz - amely a Simai úttól a Tiszavasvári útig
valósult meg - 2015-ben került átadásra.
Mivel a Nyugati elkerülő út fent említett két szakaszának egybefüggő forga lomba helyezését követően
a Mező utca-Bethlen Gábor utca-Vasgyár utca csomópont - az autópálya gyors elérése érdekében kimenő forgalmi terhelésének növekedése várható, ezért indokolttá vált a csomópont bővítése, amely
meg is történt 2018-ban. 2019. év végére pedig elkészül egészen a ny írszőlősi leágazásig.
Nyíregyháza kerékpárútjainak hossza 2014-ben összesen 51 km volt, 2019 év végére pedig a Legyező
u., Derkovits u., Debreceni út-Tünde út-Kállói út, Sóstógyógyfürdőn tervezett szakaszok elkészültével
több mint 80 km hosszú lesz. Továbbra is célként szerepel a városból kivezető utak mentén
Nyíregyházát a szomszédos településekkel összekötő kerékpárutak kiépítése és a hálózat
összekapcsolását szolgáló hiányzó szakaszok megvalósítása . A területi infrastrukturális fejlesztések
Nyíregyházán című projekt keretében számos út, kerékpárút, járda újult meg vagy épült.
A jó minőség ű, ugyanakkor fenntartható közösségi közlekedé s biztosítása érdekében 2017-ben 41
darab CNG meghajtású autóbuszt szerzett be Önkormányzatunk.

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményhálózatáról általánosan elmondható, hogy
a 2014-2019 gazdasági években az oktatási intézmények nagyrésze energetikailag megújult a pályázati
forrásból finanszírozott projekteknek köszönhetően.
2013. január 01-től az általános iskolák és a gimnáziumok ingyenes használatra, míg a szakközépiskolák,
szakiskolák pedig vagyonkezelésbe kerültek át a Nyíregyházi Tankerülethez (korábban KLIK). Az iskola
rendszer 2015-ös évben történő átszervezéséve l - létrejöttek a Szakképzési Centrumok - az általános
iskolák és gimnáziumok maradtak a Nyíregyházi Tankerületnél, azonban ingyenes használat helyett
már vagyonkezelésbe, míg a szakközépiskolák, szakiskolák az újonnan alakult Szakképzési Centrum
vagyonkezelésbe kerültek át. Az iskolarendszer 2016 év végi ismételt átszervezésének köszönhetően
az oktatási intézmények a kollégiumokkal kiegészülve már a fenntartást és működtetést végző
Tankerület és Szakképzési Centrum vagyonkezelésé ben álltak, míg az adott intézményekben található
étkezők, konyhák, orvosi rendelők, esetleges közös használatú terek (iskolai könyvtári célra használt
könyvtárhelyiség) maradtak az önkormányzat fenntartásában, működtetésében, illetve közös
használatába n.
2015-be n az önkormányzati intézményhálózat felújítására, karbantartására 366.070 eFt, a
Polgármesteri Hivatal épületének felújítására 21.209 eFt és az egyéb önkormányzati ingatlanok
felújítására további 47.827 eFt összeget fordított a város. A Polgármesteri Hivatalban összesen 20 db
iroda helyiség padlózata és fűtése került korszerűsítésre, valamint festése valósult meg. 2015. évben a
Széchenyi Terv KEOP-4.10.0/N/ 14-2014-0468 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra került
a Hivatal épületére telepített fotovoltaikus rendszer.
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Az Önkormányzat 2016-ban az intézményi felújításokra 311.570 eFt-ot fordított, továbbá a
Polgármesteri Hivatal épületének felújítására 21.373 eFt-ot, az egyéb önkormányzati tulajdonú
ingatlanok felújítására, állagmegóvására 235.473 e Ft-ot. A volt Citibank épületrésze átalakításra került,
ide a Közterület-felügyelet költözött. A Polgármesteri Hivatal „A" épületében lévő irodák felújítása
fo lytatódott, 15 db irodahelyiség padlózata és fűtési rendszere korszerűsödött és festése történt meg.
A beléptető rendszer fejlesztése új kamerarend sze r kiépítésével és az elavult kamerák cseréjével
realizálódott, valamint megtörtént a Polgármeste ri Hivatal LAN-hálózat kiépítése .
A 2017-es évben az intézményi felújításokra közel 226.853 eFt-ot, az egyéb önkormányzati tulajdonú
ingatlanok felújítására 168.045 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására 4.554 eFt-ot
költött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ebben az évben is tovább folytatódott a
Polgármesteri Hivatal „A" épületében lévő irodák felújítása, 6 db irodahelyiség padlózata és fűtési
rendszere korszerűsödött, valamint festése valósult meg.
2018-ban az intézményi felújítások közel 282 .532 eFt-ba kerültek. A Polgármesteri Hivatal épületének
felújítására fordított összeg 70.819 eFt, az egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására,
állagmegóvására közel 104.391 eFt került felhaszná lásra. Az „ A" épület alatt lévő pincehelyiségben
kialakított irattár felújítása is befejeződött. Az iratok tárolásának problémája új polcrendszer
beépítésével került megoldásra, ezáltal a dolgozók egy kulturáltabb és átláthatóbb környezetben
végezhetik munkájukat.

Az intézményhálózat épületei átlagosan 30-35 éves, hagyományos, panelos, előregyártott, illetve
vegyes szerkezetű, melyekről általánosságban elmondható, hogy a korszerű energetikai
sza bványoknak nem felelnek meg. Kivételt képeznek ez alól az energetikai pályázat útján felújításra
került intézmények. Az előző évek előkészítő munkája után ebben az évben megindult az intézmények
és önkormányzati épületek energetikai célú megújítása.
Energia megtakarítást célzó pályázat keretében az alábbi intézményeknél került sor a homlokzati
nyílá szárók cse réjére, homlokzat hőszigetelésre, lapostető hő- és vízszigetelésre, valamint a fűtési
ren dszer korsze rűsítésére :
•
Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.)
•
Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyhá za, Kiss Ernő u. 8.)
• Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és
Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32 .)
•
Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37 .)
•
Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.)
•
Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.)
•
Polgármesteri Hivatal „ B" épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
A „ Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál" című projekt keretében az alábbi óvodák komplex felújítása valósult meg:

Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)
Tündérkert Keleti Óvoda (Nyíregyháza, Kert köz 8.)
Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Nyíregyháza Fazekas János tér 25 .)
Gyermekek Háza Déli Óvoda (Nyíregyháza, Kereszt u. 8.)
Búzaszem Nyugati Óvoda (Nyíregyháza, Búza u. 17.)
Eszterlánc Északi óvoda Ferenc körúti Telephely (Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.)
A projektbe bevont intézményeknél külső- és belső felújítási munkák (beleértve az épületgépészetet,
a főzőkonyha/melegítőkonyha fejle sztését is) udvar, játszóudvar felújítása, tornaszoba építése és
eszközbeszerzési tevékenységek kerültek megva lósításra összesen 594.962.263 Ft összegben.
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Új óvoda létesítésére is sor került az „Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén" című
projekt keretében. Az Orgonasíp óvoda 3 db 25 gyermeket befogadó csoport ellátására alkalmas,
amely a mai kor követelményeit mindenben kielégíti. A beruházás bruttó összértéke : 321 millió Ft volt,
amelyből 107 millió Ft önkormányzati önerő, 142 mi llió Ft hazai, és 72 millió Ft európai uniós
támogatásból valósult meg. Ezen kívül eszközbeszerzésre is sor került 17,5 millió Ft értékben.
2019. évben tovább folytatódik pályázati forrásból az önkormányzati épületek energetikai fe lújítása,
melynek keretében 17 óvoda, 3 iskola, 1 bölcsőde, az Albérlők Háza, az Éjjeli Menedékhely, valamint a
Polgármesteri Hivatal „ A" és „ D" épületének energetikai korszerűsítése valósul meg.

2016. évben a Polgármesteri Hivatalban a Közbeszerzési Referatúra segítségével 6 darab új gépkocsi
beszerzésére, majd ezt követően az elöregedett gépjárművek értékesítésére került sor.

VAGYONGAZDÁLKODÁS
Az Önkorm ányzat vagyona a rendeltetés szerinti törzsvagyonból és az egyéb vagyonból áll. A
törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom
gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon körébe tartoznak a forgalomképtelen, vagy korlátozottan
forgalomképes vagyontárgyak, az ezen felüli vagyont árgyak forga lomképesek.
Az önkormányzat ingatlan-vagyon szerkezetét az ingatlanvagyon kataszter 2018 . december 31-ei
állapota szerint az alábbi táblázat szemlélteti:

Vagyonelem

Forgalomképtelen törzsvagyon
Korlá tozottan forgalomképes törzsvagyon
Egyéb (forgalomképes) vagyon
Összesen:

Ingatlan száma
(db)
4 725

245
1845
6 815

Könyv szerinti
bruttó értéke (eFt)

110 650
47 895
20 797
179 343

642
933
313
888

A Közgyűlés 2012 . decem berében elfogadott Vagyonrendeletében az Önkormányzat
vagyo ngazdálkodási rendszerének kialakításához egyértelmű szabályokat határozott meg.
A Közgyűlés 2017 januárjában elfogadta a vagyongazdá lkodási tervet. Nyíregyháza város vezetése
kiemelten fontosnak tartja, és határozott szándéka, hogy a koncepcióval, illetve a vagyongazdálkodás
eszközeivel elősegítse a város folyamatos fejlődését, a fejlődés feltételrendszerének mindenkori
megteremtését, emellett az Önkormányzat vagyonának megőrzését és lehetőség szerinti gyarapítását.
A közé p- és hosszú távú vagyongazdálkodási cé lkitűzések összhangban állnak Nyíregyháza Megyei Jogú
Város 2015-2019. évi gazdasági programjával, Integrált Településfej lesztési Koncepciójával,
Településfejlesztési Stratégiájával, valamint Integrá lt Területi Programjával, azok végrehajtását segítik.
Az Önkormányzat a folyamatosa n változó piaci környezetben az eredményes gazdálkodás alapelvét
követte. Forgalmi értéken aluli értékesítés az időszakban nem történt.
A nem la kás céljára szolgáló ingatlanok esetébe n az Önkormányzat a bérlő általi felújításokat a
bérbeszámítás intézményének alkalmazásával támogatta .
A rentábilis gazdálkodás figyelembevételével az ingatlanok elidegenítésére történ ő kijelöléséről és licit
ind uló árá nak meghatározásáról, valamint a korábban kijelölt ingatlanok esetében előzőek
módosítására vonatkozó előterjesztések alapján döntött a Közgyűlés, illetve a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság.
A felmerülő bérleti díj hátralékok esetében a nem határidőre történő teljesítés esetén a követeléseket
bírósági úton, valamint fizetési meghagyással, közjegyző igénybevételével kerülnek érvényesítésre.
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A VAGYONMÉRLEG ALAKULÁSA

A nemzeti köznevel ésrő l szó ló 2011. évi CXC. törvény (továbbia kban : Nkt. ) 20 17. ja nuá r l-jé től hatályos
ren delkezései alapján ingye nes vagyonkeze lésbe került mindazon önkormányzati vagyon és vagyoni
értékű jog, amely 2016. december 31-ig az önkormányzat m ű ködtetési fela data it szo lgálta, de a
továbbiakban állam i köznevelési feladatot szolgál (tantermek, tornatermek, kiszo lgáló helyiségek). A
Ta nkerületi Központ részé re történt vagyo nkeze lésbe adás miatt 2017. évben 6.129.730.389 Ft-tal
csökkent a befektetett eszközök nettó állománya. A Szakképzési Centru m részérő l a vagyonkezelési
szerződés 2018. évben került aláírásra, ezáltal a vagyonkezelésbeadás miatt 800.660.933 Ft-tal
csökkent a befektetett eszközök nettó állománya .
Összességében azonban növekedés m utatható ki, mivel a befekt etet t eszközök nettó értéke
13.035.810.217 Ft-tal nőtt a t árgyi eszközö k és befektetett pénzügyi eszközök növekedéséne k, a
pénzeszközök állománya 19.913 .718.822 Ft-tal több a 2014. évvégi adatokhoz viszo nyítva, többek
között az EU-s pályáza tok, Modern Városok Program kapcsán előlegként le hívott pénzeszközökn ek
köszön h e tően .

Az Önkormányzat átmenet ileg szabad pénzeszközeinek terhére Polgármesteri átruházott hatáskörben,
2018. január 15-én 2. 500.000.000 Ft összegű éven túli Prémium Magyar Államkötvény vásároltunk,
melynek állománya j elenik meg az Önkormányzat mérlegében a Nemzet i vagyonba t artozó
forgóeszközök állománynövekedéseként.
Fo rintba n !
Önkormányzat

M érlegsor megnevezése

2014.12.31
Immateriá lis j avak
Tá rgyi eszközök
- eb bő l : - ingatlanok

2018.12.31

Eltérés

-

Változás %

74 528 OOO

24 991 283

49 536 717

33,5

132 256 346 OOO

149 677 927 925

17 421 581 925

113,2

113 485 159 OOO

133 022 329 662

19 537 170 662

117,2

4 419 594 288

567,8

944 782 OOO

5 364 376 288

- beruházások, felújítás

17 826 405 OOO

11 291 221 975

Befektetet t pénzügyi eszközök
Koncesszió ba, vagyonkezelésbe
adott eszközök
Nemzet i vagyonba tartozó
befektetett eszközök

4 338 049 OOO

4 791 813 678

7 901417 OOO

3 111417 331

144 570 340 OOO

157 606 150 217

13 035 810 217

109,0

22 282 OOO

2 531 033 481

2 508 751481

11359,1

Pénzeszközö k

2 869 892 OOO

22 783 610 8 22

19 913 718 822

793,9

Követelések

2 237 0 18 OOO

4 370 650 075

2 133 632 075

195,4

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

192 393 OOO

74 498 773

117 894 227

38,7

Aktív i d ő b e li elhatárolások

107 211 OOO

150 719 819

43 508 819

140,6

Eszközök összesen

149 999 136 OOO

187 516 663 187

37 517 527 187

125,0

Saj át Tő ke

135 474 947 OOO

133 197 387 745

3 081384 OOO

5 096 908 779

2 015 524 779

165,4

11 442 805 OOO

49 222 366 663

37 779 561 663

430,2

149 999 136 OOO

187 516 663 187

37 517 527 187

125,0

- gépek, berend., felszerelések

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.

Kötelezett ségek
Passzív

i d őbel i

elhatárolások

Források összesen

-

6 535 183 025
453 764 678

-

-

-

63,3
110,5

4 789 999 669

39,4

2 277 559 255

98,3
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2014. decembervégi adatokhoz viszonyítva a kötelezettségek állománya 2.015.524.779 Ft-tal, 65,4 %kal növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 387 .913 .917 Fttal csökkent szemben a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekkel, mely 1.688.359.892
Ft-tal növekedett. Az állomány nagyarányú növekedése az Önkormányzat által felvett hosszúlejáratú
hitelek 1.571.906.110 Ft, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) perből eredő
1.567.533.133 Ft következő éveket terhelő fizetési kötelezettségének előírásából, illetve a szállítói
kötelezettség állományának csökkenéséből ered .

PORTFÓLIÓ GAZDÁLKODÁS
A városi közszolgáltatási feladatok egy részét Nyíregyháza az önkormányzati tulajdonú társaságain
keresztü l biztosítja, mely társaságokat az alábbiakban mutatunk be.
VÁROSÜZEMELTETÉS
A NYÍRVV Nonprofit Kft. éves közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatait az azokban
megfogalmazottak szerint megvalósította. Biztosította a városi közvilágítás működőképességét,
fejlesztését, a kijelölt intézmények villamos energia ellátását, települési vízellátási feladatokat látott el.
Közfoglalkoztatás terén elsődleges célját megvalósította, a regisztrált álláskeresők foglalkoztatásával
jele ntős számban sikerült nyíregyházi munkaképes lakosságot munkához juttatnia.
A közterület fenntartási felad atok ke retein belül virágosította városunk közparkjait, tereit,
városszépítő és egyéb akciókat szervezett. Elvégezte a játszóterek, közterületi berendezések,
szökőkutak karbantartását, üzemeltetését, biztosította az utcai sorfák, az erdők megfelelő állapotának
fenntartását.
Minden évben folyam atosan biztosította a város tisztaságának megőrzését.
A téli időszakban kiemelt figyelmet ford ított az utak, járdák, kerékpárutak síkosságmentesíté sé re . A
burkolatok, a talaj és a növényzet megóvása érdekében környezetkímélő síkosságmentesítő anyagokat
is felhasznált.
Közterület-kezelés keretein belü l az utak, járdák karbantartási és fejlesztési feladatait elvégezte .
Folyamatosan figye lemmel kísérte a csapadék- és belvízelvezetők állapotát, szükség esetén a
csapadék- és belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozásokat elvégezte.
Állategészségügyi telep az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinek,
zökkenőmentes üzemeltetésének folyamatosan eleget tett. Gondoskodott a telepre bekerült állatok
örökbefogadásáról, valamint az állati eredetű hulladékok kezeléséről.
Az

Közterület kezelés: Az elmúlt években a városi közúti infrastruktúra fej lesztésében olyan dinamikus
előrelépés történt, amelyre korábban sosem volt példa. A fejlesztések több olyan utcát érintettek,

melyek az elmúlt évek során benépesültek, forgalmassá váltak, a burkolt utak komfortosabb
életkörülményeket és közl ekedést biztosítanak az ott élők számára. A minőségi változtatások egyúttal
összetettebb munkafolyamatokat is kívántak, így a nagyfelületű útjavítások elvégzése so rán a Társaság
egybefüggő útszakaszokat, parkolókat tudott helyreállítani.
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2015-2019. évben a Társaság által megvalósított fejlesztések:

Útfejlesztések 2015.-2019.

2015. évben útépítés 17 helyszínen, útfelújítás
2 helyszínen valósult meg. 2016. évben 7-7
helyszínen történt útépítés és felújítás, 2017.
évben útépítés 6 helyszínen, útfe lújítás 3
he lyszínen történt. 2018. 10 helyszínen t örtént
útépítés.
2019. évi tervezett útépítés 21 helyszínen,
út fel újít ás 1 helyszínen.

25
20
15
10

7049 m 10000
8000
6000
4000
2000

5

o

0

2015
-

Járdafejlesztések 2015.-2019.
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Helyszínek száma

2018
-

2019
Hossz

2016

2017

Helyszínek száma

2018

2019

-

Hossz

2015 . évben járdaépít és 1 helyszínen,
járdafelújítás 9 helyszínen történt, 2016.
évben járdaépítés 1 helyszínen, járdafelújítás
13 helyszínen valósult meg. 2017. évben 1
helyszínen
járdaépítés,
7
helyszínen
j árdafelújítás történt.
2018. évben járdaépítés 1 helyszínen,
járdafelújítás 5 helyszínen valósult meg.
2019.
évben 4
helyszínen
tervezett
járdafelújít ást.

Minden évben létesít ettek a gyalogosok bizt onságos közlekedését e lősegítő átkelőhelyeket . 20152018 között a város te rület én összesen 10 helyszínen épült új gyalogos á tkelő he ly.
2015. évben a tömegközlekedés komfortjá nak emelése céljából a Legyező utcában 2 db, a Debreceni
utcába n 1 db új fed ett autóbusz vá ró került kihelyezésre.
A Tá rsaság közszolgáltatási szerződésbe n rögzített feladata a vá rosban lévő fizető és nem fizető
parkolók üzemeltet ése. E fela datot a parkolóhelyek létesítésé ről, és a fizető parkolók üzemeltet ésének
szabá lyozásáró l szóló 44/2006. (X l.28) önkormányzati rendelet alapján végzi.
Az elmú lt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a fizető övezetek folyamatos karbantartása
szükségessé vált, a parkolóhelyek iránti kereslet-kínálat egyensúlyának beállít ása, a várospolitikai
elképzelések parko lás - sza bályozás folyamatos vá ltoztatását igényelte, így 2015. évben a Nyíregyházi
Egyetem és a Tokaji úti Piac környékének fizető parkolókból tö rté nő kivonása megt örtént, 2018.05.01.
napjától újabb 9 ut ca került bevonásra a fizető zó nába . Ezeken a területeken új automaták
elhelyezésé re is sor került, így az automat ák száma 65 db-ról 74 db-ra nőtt.
A Hunyad i utca - Bujtos utca sarkán található terü leten 2018.j úlius hónapba n elindult a városi uszoda
építése, így az it t haszná lt zúzott köves parkoló megszűnt .
2017. évben je lentős vá ltozás indu lt el, mivel 2017. november 01-j én életbe lépett Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Településképi Véd el méről szóló 31/ 2017.(X.27.) számú rendelete, mely alapjaiban
változtatta meg a város területén el helyezh ető reklámtáblák helyzet ét.
Zöldfelület fenntartás területén szinte minden évben megúj ítottak egy parkot, illetve a város egy-egy
szeglet ében zö ldfe lületet. Több, városi projekt keret ében megvalósult beruházás - Örökösföld,
Huszárte lep, Érkert, Benczúr tér, Besse nyei tér, Pazonyi té r, Arany J. u. - zöldfelületet é rintő területei
tovább növelték fenntartási feladataikat.
WWW.JrfYUllC'h tAZA.HU
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Elöregedett fasorain k koronastabilizáló és úgynevezett ifjító vágása több helyszínen történt, a
munkálatok folytatása betervezésre került.
A Társaság minden évben törekedett igényes parkfelületek kial akítására, így gyöngykavicsos felületek
helyreállítása , parkosítás, növényraszterek, sétányok kialakítása történt meg.
A megújult zöldfelületeink szakszerű fenntartása érdekében lehetőségek szerint igyekezett a szükséges
te rületeken automata ö ntöző hálózatokat és szökőku t at telepíteni.
A Társaság az elmúlt években sok munkát fektetett egyrészt a megváltozott " felhaszná lói" igényekhez
és jogszabályokhoz igazodó játszótér kialakítások és karbantartások megvalósításába . Ennek
eredményeként krea tívabb, változatosabb és gazdagabb játé kélményt biztosító játszóterek létesültek,
illetve az ilyen igényeket is kielégítő játszóeszközök kerültek kihelyezésre.
A kondipark fejlesztés során minden korosztály számára használható eszközök kerültek kihelyezésre,
amelyek lehetővé te szik a rendszeres, aktív testmozgást. A Társaság már több m int 200 sport, fitnesz
eszköz karba ntartását végzi.
Nyíregyhá za közterületein lévő térfigyelő kamerarendszer 2017 . 01. 31. napjá ig volt a NYÍRW
Nonprofit Kft. üzemeltetésébe n.
Megtörtént a Krúdy Gyula 29. szám alatt található Zelk Zoltán Kéttannyelvű Általános Iskola melletti
968 m 2 terület ű sportpályán kerékpáros KRESZ tanpálya kialakítása .
Bujtosi városliget vizes élőhelyeinek véde lme érdekében védő háló került kihelyezésre, folyamatos a
nádvágás és a partvonalrendezés, rendszeres a vízminőség vizsgá lat, megtörtént az oxigénbefúvó
berendezések telepítése.
Közterek berendezéseinknek egységesítése meghatározó feladat a városkép szempontjából, ezért
ezeket a feladatokat kiemelve kezeli. A teljesen elhasználódott eszközök cseréjét évente tervszerűen
elvégzi, a lakossági igények és a városrészek telítettségének megfelelően újakat helyez ki. Minden
évben egy-egy városrész utcabútorzata kerül megújításra.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. a társadalmi felelősségvá ll a lá s jegyében 2013 óta minden évben elindítja a
„ Tegyük szebbé Nyíregyházát ! - városszépítő akciósorozatát, saját programjain túl támogat minden
olyan kezdeményezést, aktivitást, amely szorosan kapcso lódik a Társaság tevékenységi köréhez és
célkitűzései hez . Akcióelemek: füvesítési akció, balkonföld akció, Kertszépségverseny, Ültess egy fát
Nyíregyházáért, Új életfa liget ültetése és szervezése. Ökosuli-progra m keretében belül : közös
virágültetés, környezetvédelmi vetélkedők szervezése.
Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítás energiaellátása, a közvilágítási berendezések
teljes körű üzemeltetése és karbantartása is a Társaság feladatkörébe tartozik. A közvilágítás által
felhaszn ált villamos energia mennyiség költségtakarékos beszerzését és az üzemeltetést kiemelt
figyelemmel kezeli. Közvilágítás fejlesztés keretében 2015 . évben 46 db helyszínre készült villamos
kiviteli terv, ebből 18 db helyszínen, 48 db lámpatest került felszere lésre. 2016 . évben 7 helyszínen,
2017. évben 19 helyszínen, 2018. évben 19 helyszínen történt hálózatbővítés és rekonstrukció. 2019.
évben 28 helyszínen tervez kivitelezést.
2015 . év legjelentősebb feladata volt a Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alá átköltözött új Gyepmesteri
telep birtokba vétele, beüzemelése. Az új gyepmesteri telepen a korábbi 30 ketreces férőhellyel
szemben 54, évszaknak megfe lelő nyitott és zárt kennel férőhely áll rendelkezésre.
2015. augusztusában az Állategészségügyi Hatóság engedélyezt e a Társaság részére a TRACES
rendszerhe z való hozzáférés jogosultságot, mely lehetőséget biztosít, hogy a telepről saját hatáskörben
eb szállítmányt indíthasson az EU országaiba .
2017 . évben beszerzésre kerü lt a nagytestű állati tetemek mozgatásához szükséges targonca, és
felújításra került a 30 tonnás hídmérleg, 2018. évben 6 db új építésű 9 fé rőhelyes kutyakennel épület
került átad ásra.
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A NYÍRVV Nonprofit Kft. folyamatosan részt vesz Önkormányzati fejlesztési projektekben.
Üzemeltetés: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 69/2016.(111.31.) számú
határozata döntött a Társaság tulajdonát képező nyíregyházi 6177/1 hrsz-ú Szabadtéri Színpad ingatlan
térít ésmentes tulajdonba véte léről.
A Szigligeti Gyermeküdü lőt 2011. augusztus l-től a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
113/2011. (Vl.30) számú határozata alapján üzemelteti a Társaság .
A NYÍRVV Nonprofit Kft által üzemeltetett bérlakás állomány átlagos életkora magasnak mondható, a
lakások műszaki állapota, komfortfokozatuk, egyéb paramétereik vegyes képet mutatnak, folyamatos
ka rba ntartásuk szükséges.
2018.07.01. napjától a Társaság gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
t alálható ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről,
szá llításáró l és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről, melyet alvállalkozó bevonásával végez.
Szociális ellátások: Az önkormányzati tulajdonba n lévő bérlakások bérbeadásának feltételeit, illetve
ke reteit a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII.
törvény (továbbiakban Ltv.), valamint Nyíregyháza Megye i Jogú Város Közgyűlésének az
önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (11.20.) KGY rendelete
(t ovábbia kban Ör.) szabályozza. A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel
ka pcsolatos bérbeadói feladatokat pedig az Ör . 2.§-a szerint A Társaság látja el. Városunkban a
tulajdonosi jogokat gyakorló Közgyű lés, vagy a hatáskörrel rendelkező bizottság döntése alapján
névjegyzékre felvett lakásigénylők kaphatnak bérla kást. Az önkormányzati bérlakások száma 2014.
évben 1921 db, 2015.évben 1896 db, 2016. évben 1896 db, 2017.évben 1862 db, 2018.évben 1827 db.
Bérlakás állomány megoszlása (db)
Szociális alapú
Költség alapú
Piaci alapú
Megnevezés
Lakásigénylők

száma (db)

2014
1710
165
46

2015
1657
165
74

2016
1644
165
87

2015

2016

2017

2018

1950

1896

1905

1893

1884

1
J

2014
1

1
J

2015
1

1
J

100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületek és lakótelepek:
Lakóépületek
2014
2015
2016
Ungvár stny. 1.
190
190
190
Bessenyei tér 3-4.
81
81
81
Tokaji u. 3. (Szobabérlők Háza)
32
32
32
Árpád u. 52 .
15
15
15
Benczúr tér 21.
18
18
18
Lobogó u. 1-11.
114
114
114
Tompa M . u.16.
20
20
20
Pacsirta u. 29-35.
29
29
29
Csaló köz 11-15.
71
71
71
Huszár lakótelep
299
298
298
Keleti lakótelep
129
128
125
Összesen
998
996
993

~/./
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2018
1545
164
118

2014

Megnevezés
Keleti lakótelepen birtokba vett bérlakások (db)
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C

2017
1608
164
90

2016
3

1
J

2017
6

1
J

2018
2

2017
190
81
32
15

2018
190
81
32
15

18
114
20
29
71
296
119
985

18
114
20
29
71
296
117
983
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Az Ör. lehetővé teszi, hogy meghatározott la kbérövezet ben, a szociális bérlakásban é lők
lakbértámogatást kapjanak szociális, jövedelmi, vagyoni helyzet üket és a támogatható lakásnagyságot
figyelembe véve, ha a háztartás a jövedelmének több mint 12 %-át lakbérre költi. A támogatás
od a ítélésé ről havonta a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt a bérbeadó előterjesztése
alapjá n. A lakbér és üzemeltetési költség hát ralék csökkentése érdekében a Társaság igyekezett
részletfizetési megállapodást kötni, illetve adósságkezelési szolgáltatásba vagy RÉS Alapítványi
támogatásba bevonni a bérlőket. Ennek ellenére nem ke rülhető el, hogy fizetési felszólítást vagy végső
esetben a la kásbérleti jogviszony felmondásá t kezdeményezze .
Közfoglalkoztatás: A NYÍRW Nonprofit Kft. 2015.-2019. között évente 13-19 db foglalkoztat ási, képzési
és egyéb programot szervezett, bonyolított. A képzésbe bevonta k száma 2015 . évben 235 fő, 2016.
évben 782 fő, 2017. évben 1137, 2018. évben 791 fő, 2019 évben eddig 36 fő .

Mepeveás

2015.

Programok smma:
ÖSsi.es költség:

db/fű

2017.

2018.

2019. terv

13 db
1 246894 e Ft

3 OOO db/ro
3858 db/fű
3 335 db/fO
3 375 db/fű
15 db
19 db
19 db
6db
1698009 e Ft 1 562 198 e Ft 1 181 929 e Ft 1 355 552 e Ft

960 768 e Ft
286 126 e Ft
983,6 fű

1 565 917 e Ft 1 421 349 e Ft 1 056436 e Ft 1 185 552 e Ft
132 092 e Ft
140 849 e Ft
125 493 e Ft
170 OOO e Ft
1 357 fű
1 177,5 fű
879 fű
963 fű

3 841

Si.e n.ödé se k smma:

2016.

ebbő l

Munkaügyi Központ tárrogatása
Önkormányzati önerő
Éves átlaglétsmm

A fog lalkozt atásba bevontak száma 2016-ig fo lyamatosan emelkedet t, ezt követően az elsődleges
m u nkae rő piacon bekövetkezett pozitív változások miatt csökkenés tapasztalható.
Közfoglalkoztatásba bevontak átlaglétszámának alakulása
1500

1357
983,6

2015. év

2016. év

2017. év
-e- Atlaglétszám/fő

2018. év

2019. 1.-V. hó

1

A foglalkoztatottakat igyekeztek minél szélesebb körű városüzemeltetési fe ladatokba bevonni : ellátták
a feladat okh oz kapcsolódó irányítási és admi nisztrációs fel adatokat, szakipari munkákat, takarítottak
közterületeken, parkokban, erdőben, tisztítottak csa padé kvíz e lvezető árkot, valamint számos egyéb
feladat ot elvégeztek. Munkájukkal hozzájáru ltak a városüzemeltetési feladatok minőségi javulásához,
magasabb szi ntű ellátásá hoz. Az önkormányzati int ézményekben dolgozók adminisztrációs,
egészségügyi, szociális feladatokban vettek részt .
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VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZIKÖZMŰ RENDSZEREK
Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a 2015-2019. években megvalósított, a Gördülő Fejlesztési
terv keretében végrehajtott víziközmű fejlesztési feladatokról
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén az ivóvíze llátást, valamint a szennyvízelvezetést és
tisztítást a Magyar Állam, illetve az Önkormányzatok tulajdonában lévő gazdasági társaságként a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi.
A víziközm ű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a közművek tulajdonjoga az
önkormányzatokra háramlott. A rendszerfüggetlen víziközmű elemek - ide tartoznak a búvárszivattyúk,
vízmérők és az irányítástechnikai berendezések - a víziközmű szolgáltató tulajdonában maradtak, így
azok működésének biztosítása, állagának megóvása, és a szükséges felújítása -pótlása a víziközmű
szolgáltató feladata .
Ugyancsak a víziközmű törvény előírása alapján minden év szeptember 30-ig felújítási-pótlási feladatok
esetén a víziközmű szolgáltatónak, beruházások esetén az ellátásért felelős víziközmű szolgáltatónak
évente G ördülő Fejlesztési Tervet kell készítenie, és azt jóváhagyásra be kell nyújtani a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Az elvégzett víziközmű fejlesztések a beszámolási

időszakban

az alábbiak szerint valósultak meg :

1. A Nyíregyházi Regionális Vízellátó Rendszer fejlesztése i
A város ivóvízellátása a Nyíregyházi Regionális Vízellátó Rendszerben kiterme lt, és onnan távvezetékkel
eljuttatott ivóvízzel történik. A Rendszer tulajdonosa a Magyar Állam, mely tulajdonosi jogait a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bevonásával látja el.
A beszámolási időszakban víziközmű szolgá ltató a víztermelő telepek technológiai korszerűsítéseit, a
vízterme l ő kuta k felújításait és melléfúrással történő pótlásait, a v ízmű épületek épületenergetikai
felújít ásait és fűtéskorszerűsítéseit végezte el.
Víziközmű szolgáltató az állami vagyonon a 2015-2018. években 223.935 eFt értékű felújítást-pótlást
valósított meg, a 2019. évi terv előirányzata alapján további 101.200 eFt értékű beruházás
megva lósításra van lehetőség .

2. Nyíregyháza ivóvízhálózat korszerűsítése
Vízi kö zm ű

szolgáltató a víziközmű rendszer üzemeltetését az érvényes vagyonkezelési szerződés
alapján végzi, a feladatokat a tervben megfogalmazott prioritások szerint látja el, melyek a következők:
•
•
•

az ivóvíz hálózati veszteségek csökkentése,
a hálózaton történő vízminőség romlás megakadályozása és
az oltóvíz források üzemképességének megőrzése.

2015-ben ivóvíz hálózati rekonstrukciót hajtott végre a Rozsnyó utcában, a Westsik V. úton, Árpád úton
és a Csatorna utcában. Ezen kívül több helyen végzett bekötő vezeték és vízkormányzási csomóponti
rekonstrukciót, valam int tűzcsap cse rét, összesen 54.921 eFt értékben.
2016. évben a kisebb csomóponti és bekötő vezeték rekonstrukciókon túl a Huszár telepen végzett
komplex hálózati rekonstrukciót, a városi útépítési feladatokhoz kapcsolódóan pedig a Szegfű utcában
végzett hálózatrekonstrukciót. A feladatok ráfordít ása 62.034 eFt volt.
2017-ben elkészítette a Déli nyomásfokozó telep DN 800 kimenő vezetékének rekonstrukcióját, ezen
kívül elvégezte a Legyező utca, a Nyírség köz, Kilátó utca, Sugár utca és a repülőtéri út vezeték
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rekonstrukcióját, valamint a Tünde utcai DN 300 vezeték kiváltását. A rekonstrukciós munkák értéke
116.050 eFt volt.
2018. évben került sor a Bottyán utca - Derkovits utca csatlakozási csomópontjának rekonstrukciójára,
a Legye ző utcai rekonstrukci ó II. ütemére, a Butyka városrész, valamint a Nyitra utca, Igló utca és
Verecke utca bekötő vezetékeinek reko nstrukciójára. A rekonstrukciós munkák értéke 64.468 eFt.
2019 . évi terv megvalósítá sa folyamatban van . Az ITM által meghirdetett Vízművek Állami
Rekonstrukciós Ala pból nyújtható támogatásra az önkormányzat és víziközmű szolgáltató közös
pályázatot adott be a GFT-ben szereplő Hímes és Simonyi Óbester utcai komplex ivóvíz hálózati
rekonst rukcióra és a Nyíregyháza Sóstóhegyi bekötő vezetékek rekonstrukciójának megvalósítására.
A beszámolási

időszakban

tervezett és megvalósított felújítási-pótlási feladatok értéke 397.399 eFt.

3. Nyíregyháza szennyvízelvezetés tiszt ítás korszerűs ítése

A szo lgáltató a víziközmű rendszer üzemeltetését bérleti
megfogalmazott prioritások figyelembevételével.

szerződés

alapján végzi, a tervben

Szennyvíztisztítás esetén kiemelt szempont, hogy biztosítsa a szennyvíztelepi gépek és berendezések
fo lyam atos működését, és a kibocsátott szennyvíz minőségének határértéken belül tartását a
szükséges gépi berendezések felújításával, pótlásával. Az üzembiztonság szempontjából igen fontos
még az erősáramú és irányítástechnikai berendezések megfelelő állapotának fenntartása .
A megfele lő szennyvízelvezetés biztosítása érdekében legfontosabb feladat a szennyvízátemelők
üzemeltetésének biztosítása, ennek érdekében az átemelők építészeti és gépészeti felújítása, valamint
az átemelők kapcsolószekrényeinek pótlása. Kiemelt hálózati feladat még a betonkorrózió miatt
tönkrement, vagy egyéb okokból megsüllyedt, elleneséses, emiatt rendszeresen dugulást okozó
csatorna szakaszok folyamatos felújítása, feltárásos, vagy béleléses technológiával.
Vízi közmű szolgáltató a feladatokat az alábbiak szerint végezte el:
2015-ben az 1. számú szennyvíztisztító telepen a gépészeti munkák részeként elkészült a gépi rács
cseréje, a homokfogó gépészeti felújítása, a csőszivattyú cseréje, az elektromos rekonstrukciók
keretében pedig fúvógépházi elosztó berendezés cseréje, az 1. számú gázmotor felújítása, valamint
további kisebb rekonstrukciós feladatok valósultak meg, 83 .420 eFt értékben.
2016-ban az 1. számú szennyvíztisztító telepen elkészült a II. számú gázmotor felújítása, ezen kívül
kise bb rekonstrukciós feladatok valósultak meg, a csatornahálózaton ped ig elkészült az Orosi úti
szennyvízcsatorna bélelése. A tárgyévi beruházások költsége 112.441 eFt.
2017-ben az 1. számú szennyvíztisztító telepen elkészült a Ill. számú gázmotor, a 22 kV-os kapcsoló
berendezés és a szálprés cseréje, valamint kisebb gépészeti rekonstrukciók elvégzésére került sor. A
há lózat on megtörtént a Színház utcai csatorna rekonstrukciója, valamint 7 db szennyvízátemelő
kapcsoló szekrényének a cseréje. A tárgyévi beruházások értéke 71.252 eFt.
2018-ban az 1. számú szennyvíztisztító telepen a kisebb gépészeti felújításokon túl az 1. számú
levegőztető medence elosztó szekrényének cseréjére, a gázmotorok felújításá ra, és a szálprés
berendezés cseréjére került sor, összesen 82.179 Ft ráfordítással.
2019. évi terv megvalósítása folyamatban van. Az ITM által meghirdetett Vízművek Állami
Rekonstrukciós Alapból, valamint a Vízművek Energiahatékonyságána k Fejlesztésre meghirdetett
pá lyázat okra az önkormányzat(ok) és víziközmű szolgáltató közös pályázatot adott be a Nyíregyháza,
lrinyi J. utcai csatorna béleléses eljárással történő felújítására .
A 2019 . évi tervben még további kisebb jelentőségű gépészeti feladat megvalósítás szerepel,
mindösszesen 98.944 eFt értékben .
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A beszámolási időszakban a víziközmű re ndszeren tervezett és megvalósított felújítási-pótlási
feladato k értéke 448 .236 eFt .
4. Rendszerfüggetlen vízi közm ű elemek fejlesztése

Az irányítástechnikai fejlesztések elvégzése a szo lgáltató mindkét ágazatának üzemeltetését
támogatja . A kialakított felügyeleti rendszer biztosítja, hogy a berendezések meghibásodásáról kapott
hibajelek ala pján már a konkrét felhasználói hibabejelentések érkezése előtt meg tudják kezdeni a
hibák elhárítását, il letve a gépek, berendezések m űködésé n ek helyreáll ítását.
A szolgálta tó a vízmérő cseréket az évente elfogad ásra kerülő ütemterve szerint végzi, biztosítva, hogy
ne alkalmazzanak lejárt hitelesítési idejű mé rő ket. Folyt atja a távleolvasási rendszer t ovábbi
kiterjesztését, a rendelkezésükre álló forrás mértékéig.
A szennyvíz búvárszivattyúk felújítását fo lyamatosan végzik, il letve ha a felújításuk már nem
lehetséges, gondoskodnak azok pótlásáról.
A fent ismertetett összesen 845.635 eFt értékű felújítási-pótl ási feladat megva lósítása igazolja, hogy
az ö nko rmányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszerek üzemeltetője jó gazda módjára jár el,
bizt osítja a víziközmű rendszerek megfe lelő üzemeltetését, a vízell átás biztonságát, és a szolgáltatott
ivóvíz megfelelő minőségét, valamint a szennyvíz elvezetését, és a kibocsátott szennyvíz határértékre
tö rtén ő megtisztítását.

HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS
Az Ön ko rm ányzat 2013. január 1. napjától a Szabo lcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás tagjaként a Társulás álta l szervezett, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
No nprofit Kft. által biztosított hulladékgazdálkodási közszolgá ltatást veszi igénybe. Nyíregyháza MJV
2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programjának i dőtávja alatt azonban jelentős változások
következtek be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezésében mind nemzeti, mind helyi
szi nten.
2013. ja nuár 1. napjától 2018.06.30-ig a TÉRSÉG I HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft (THG)
alvá llalkozóként vett részt a közszolgáltatás biztosításában .
2018. június 30 . napján az Észak-Alföld i Környezetgazd álkodási Nonprofit Kft. (ÉAK) a tulajdonosok
szándékának megfelelően a beolvadá s sza bályai szerint egyesült a THG-val. Az egyesülés
megtörténtét követően az ÉAK megkezdte egységes működ ését, t ulajdonosi jóváhagyással kialak ította
sze rvezet i st ruktúráját. A Társaság fő cé lja a Szabolcs-Szat már-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Tá rsulás valamennyi tagtelepülésén a sza kági jogszabályoknak és a közszo lgáltatási
sze rződ ésb e n fog laltaknak megfelelő, magas színvonalú közszo lgá ltatás biztosítása .

Az így létrejövő Társaság és annak szolgáltatása egységességével példaként szolgál a regionál is
hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítására . Az ÉAK jelenleg mintegy 175.000 háztartás közel
600.000 lakosa számára biztosít teljes körű hu lladé kgazdálkodási közszolgá ltatást.
A közszolgá ltatás finanszírozását 2016 .03 . 31-tő l kezdődően az állami közfeladatot ellátó Nemzeti
Hullad ékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. biztosítja . A szolgá ltatást végző közszolgáltat ók
fi nanszírozása egy, az NHKV Zrt által számított szolgáltat ási díjon alapul.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezése szerint a közszolgáltatási díj számlázására,
beszedésére és behajtására az állami Koordiná ló szervezet, az NHKV Zrt. jogosult. A Koordináló
szervezet a fe ladatellátásért szolgáltatási díjat fizet a közszolgáltatónak, melynek mértékét a
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szolgáltatási színvonal figyelembevételével a beürített vegyes hulladék űrtartalma alapján állapítja
meg.
A közszolgáltatá s szakmai-hulladékgazdálkodási követelményeit 2017-től éves frissítésekkel az
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv határozza meg, melynek telje sítését az NHKV Zrt
rendszeresen vizsgálja, és az abban fogl altakat te ljesítő közszolgáltatóknak megfelelőségi véleményt
állít ki a közszolgálta tói státusz betöltésének érdekében .
A 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági program időtartama alatt a közszolgá ltatási területen két
pályázatot nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye i Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás, illetve Nyíregyháza MJV Önkormányzata . A KEOP - 1.1.1/C/ 13-2013-0005 azonosító számú,
Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodá si rendszerének eszközpark- fejlesztése,
informatikai korszerűsítése megnevezésű, illetve KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú, a
Szabo lcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése megnevezésű projektek eredményeként je lentőse n nőtt a
szelektíven begyűjtött és hasznosításra előkészített hulladék mennyisége, lehetővé vált a házi
komposztálá s elterjesztése, továbbá csökkent a lerakásra kerül ő hul ladék mennyisége. Ezen
túlmenően m integy 25.000 gyűjtőe dénnyel kiépítésre került a hulladék gyűjtés-szállítás
automatizálására és ele ktron ikus dokumentálásá ra alkalmas rendszer.
jelentős

Nyíregyházán a lakosság hulladékgyűjtő szigeteken a különböző színnel jelölt, tájékoztatóval ellátott
edényekben térítésmentesen helyezheti el a külö nválogatott papír-, műanyag-, fém-, üveg-, valamint
a kiürült italos kartondoboz hulladékokat. A zöldszigetek közintézmények,
üzletek,
bevásárló központok, lakótelepek, forgalmas, kön nyen megközelíthető csomópontok közelé ben lettek
kialakítva .
A hulladékudvar is nagymértékben hozzájárul a hasznosítható hulladék hulladéklerakástól va ló
eltérítéséhez, és az anyagában történő hasznosítás megvalósításához. A Társaság közszolgá ltatás
keretében a Nyíregyháza Korányi F. u.3., valamint Nyíregyh áza Kerék u. 1. sz. alatt hulladékudvarokat
üzemeltet, ahol a lakosság a vonatkozó jogszabá lyi megfelelés esetén díjtalanul leadhatja (kis
mennyiségben) a háztartásban keletkező veszélyes hulladékot, elektron ikai hulladékot, 1 m 3-ig az
építési hullad ékot, a nagyobb méretű lomokat, a zöldhulladé kot, továbbá a települési szilárd hulladék
elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható frakcióit (papír, műanyag, fém, üveg hulladék, italos
kartondoboz).
Az elkülön ítetten gyűjtött csomagolási hulladékok előkezelése a Nyíregyháza és Térsége Regionális
Hulladékkezelő Központban, folyamatos három műszakos munkarendben történik.
Az ÉAK a közszolgáltatás részeként a keletkező zöld hulladék gyűjtést házhoz menő rendszerben, házi
komposztá ló biztosításával, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben
(OHKT) el őírta k szerint az évi 10 alkalommal történ ő zsákos rendszerű, gyűjtőpontos zöldhulladék
gyűjtéssel a szolgáltatási terület m inden természetes személy ingatla nhasználójánál biztosítja. Az
elhordással történő gyűjtésre térítésmen tesen 120 l-es edények, illetve zöldhulladék gyűjtő zsákok
kerü ltek kiosztásra a családi házas övezetekben lakók számára . A há zhoz menő gyűjtési rendszerben
az edények tartalmá t tavasszal, nyáron és ősszel hetente, téli időszakban kéthetente/havonta szállítjá k
el.
Az előzőekben említett KEOP-1.1.1 azonosító számú projektek keretében megvalósult a házi
komposztálók beszerzése és természetes személy ingatlanhasználóknak használatra történő átadása
is. M indezek mellett a lakosok a két hulladékudvarban is térítésmentesen leadhatják a növényi eredetű
bomló hu lladékukat. Óriási előnynek számít az, hogy a gyűjtés hatására csökken a korlátozott
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befogadóképességű
melyből

hulladéklerakó terhelése, mert a begyűjtött hulladék a komposztáló telepre kerül,
a Társaság jó minőségű, talajjavító anyagot, komposztot állít elő .

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében gyűjtött vegyes (maradék) hulladék gyűjtése az
ingatlantulajdonosok által biztosított, a keletkező vegyes hulladék mennyiségének megfe lelő méretű
szabvány (60,80,120,240,1100,5000 l-es) gyűjtőedényekből történik, továbbá a Társaság az 1100 és
5000 l-es edények bérlésére is lehetőséget biztosít. A hulladékok szállítása speciális hulladékgyűjtő
cé lgéppel, környezetszennyezést kizáró módon - a 385/2014 (Xll.31.) a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatá s végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján - az előírásoknak megfelelően
történik. A szolgáltatási területről gyűjtött vegyes hulladék a Regionális Hul ladékkezelő Központokba
kerül beszáll ításra , ahol mechanikai és biológiai kezelésen esik át.
Zöldmezős

beruházások keretében 3 regionális telep épült Nyíregyházán, Nagyecseden és Kisvárdán .
A megye területén kizárólag az ÉAK üzemeltetésében vannak települési szilárd hulladék lerakásra
alkalmas B3 kategóriájú hulladéklerakók, melyek a jogszabályoknak megfelelő valamennyi, a
működéshez szükséges engedé llye l rendelkeznek.

A hulladéklerakó művelése során a depónia kerületén épített támasztótöltések közé kerül elhelyezésre
a biostabilizált hulladék, valamint bomló anyagokat nem tartalmazó egyéb hulladék.
Az alka lmanként nagyobb mennyiségben keletkező hulladékok (pl. építési törmelék, nagy darabos lom
stb.) gyűjtésére is biztosítanak konténereket. Továbbra is folyamatosan szolgáltatnak a megyében
található nagyobb gyáregységeknél is.
A ke l etkező hulladékok megfelelő gyűjtése és kezelése mellett a megelőzés érdekében az ÉAK
szemléletformáló tevékenységével elősegíti a jövő nemzedékének környezettudatos nevelését, ami
hozzájárul a fenntartható fejlődés alapelveinek megvalósu lásához.
Oktatási-neve lési intézményekben az összeállított oktatóprogram keretében az igényeket felmérve
folyamatosan tartanak bemutató órákat a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos
hulladékgazdálkodás témakörében.
A
hulladék
képződés
megelőzéséről,
valamint a
hulladékszállítással- és ke zeléssel kapcso latos aktualitásokról a Társaság folyamatos tájékoztatá st nyújt
a honlapján, a közösségi oldalán, valamint a médián keresztül.
A környezetvédelemi és természetvédelemi jeles napok alkalmával szem léletformáló akciókat
szerveznek, valamint minden évben megrendezésre kerül a „Szelektív Szombat" Környezetvédelmi
Családi Nap elnevezé sű rendezvény, mely egész napos vetélkedősorozat a megelőzésről , a szelektív
hulladékgyűjté sről és a környezettudatos gondolkodásmód kialakítá sáról szól.

TÁVHŐSZO LGÁLTATÁS
A NYÍRTÁVHŐ Kft. gazdálkodását alapvetően az „50/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatónak értékesített
távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott
távhőszolgáltatás díjának megállapításáról" és az „51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról"
szó ló NFM rendeletek által rögzített hővásárlási díjak és támogatási értékek határozzák meg. A
hatósági ármegállapítá s, valamint a költséghatékony működés következtében a társaságnál 20152018. években összesen 422.989 ezer forint 2%-os nyereségkorlát feletti eredmény képződött, melyet
a távhőszolgáltatá s energiahatékonyságát növelő fejlesztésekre fordítottak.
A Társaság ezen időszak alatt összesen 2 milliárd forintértékben hajtott végre- az amortizáció összegét
messze meghalad óan - beruházásokat KEOP, TOP támogatásokból, 2%-os nyereségkorlát feletti
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e redmé n yből és saját forrásból. A 2019. gazdasági évben 778 millió forint beruházást tervez

megvalósít ani.

Éves amortizáció és beruházásra fordított összegek alakulása
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „ Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán " című,
retrospektív konstrukciójú KEOP-5.4.0/12-2015-0009 jelű pályázatukat 175 635 021 Ft összegű
tá mogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés 2015. szeptember 2-án került aláírásra és a
megítélt összeg távfűtési vezetékcserére, illetve h őközpont szétvá lasztásra lett fordítva . Ennek keretén
belül szo lgá ltatói hőközpontok kisebb egységekre történő szétválasztását végezték el. A Nyíregyháza,
Május 1. tér 10/A. szám alatti, 17/A. jelű szolgá ltatói hőközpontból 5 db új felhasználói hőközpont
kialakításá ra került sor a Május 1. tér 10., 11., 12., 13. és 14. számú épületekben a meglévő hőfogadó
helyiségek átalakításával. Hasonló módon tö rté nt a Nyíregyháza, Északi krt. 2. szám alatti szolgáltatói
hőközpont szétválasztása is. A Vasvári P. u. 60-64. és az Északi krt. 2. szám alatti épületekben új
hő központokat alakítottak ki. Az új hőközpo ntok ö nálló, függetlenül mérhető hidegvíz- és villamos
energia betáplálással rendelkeznek és a telemechanikai rendszerükbe illesztettek. Ezekkel az
átalakításokkal kisebb lakókörzetek ellátását valósít ották meg. A Társaság a felhasználói igényeket
magasa bb színvonalon, rugalma sabb szolgá ltatással, energiat akarékosabb hőellátással tudja így
biztosítani.
A „ TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0529 Kompetenciafejlesztés a Nyírtávhő Kft-nél" című 28 622 274 Ft
összegű, 100%-os támogatási intenzitású pályázat unk keretében oktatá sokat, képzéseket valósított
meg 20 15. február 24. és 2015. május 27 . között összesen 83 dolgozó részvételével.
A „ GINOP-5.2.4-16-2016-01121 Gyakornoki program megvalósítása a Nyírtávhő Kft-nél" jelű
pá lyázat keretében 2017 . június hó 26-napján 3 fő gyakornok (egy hibaelhárító, egy hőközpont
üzem e ltető és egy szabályozástechnikai rendsze rüzeme ltető) került felvételre. A projekt 4,5 hónapos
kötelező tovább foglalkoztatási szakasza is lezáru lt és azóta is mindhárom fő a Társaság alkalmazottja.

A

„ TOP-6.5.1-16-NYl -2017-00006

azonosító

számú,

önkormányzati

épület ek

energetikai

korszerűsítése" című pályázat kapcsán a Társaság három, a működés szempontjából kiemelt

fontosságú - Népkert u. 12. sz., Család u. 102. sz., Család u. 19. szám alatti - telephelyén,
épületenergetikai ko rszerűsítést va lósított meg. A projekt 100%-os támogatási intenzitással bírt, és
közel 80 millió forintból va lósulhatott meg. Mindhárom épü let korszerűtlen nyílászárói cserére
kerültek háromrétegű üvegekre, a homlokzatok te ljeskörűen új hőszigetelést kaptak, a lapostetők,
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padlásfödémek, alagsori, földszinti fűtetle n terek födémjének hőszigetelése is megtörtént. A megújuló
energiahordozó hasznosítást két épületre felhelyezett 38-38 db, egyenként 270 W-os, összesen
2x 10,26 kW telj esítményű polikristályos napelem biztosítja . A projekt eredményeként ezeknek az
épü letekne k a hőigénye kevesebb, mint harm adára csökkent, a villamosenergia igény egy része
helyben kerü l előállításra . Az üvegházhatású gázkibocsátás éves szinten 80,39 tonnával csö kken.
A NYÍRTÁVHŐ Kft. tervei között szerepelt az Örökösföldi La kótelep használati melegvíz ellátásának
geotermikus energiahordozó bázisra történő helyezése kiegészítő jelleggel, figyelembe véve a
napelemes vi llamosenergia termelés lehetőségét is, de az önerő biztosítása (várhatóan 70-75%)
messze megha ladta pénzügyi lehetőségeiket és korlátaikat.
2016. évben - a Bessenyei tér és a Benczú r tér rehabilitációja kapcsán - közel 800 nyfm NA250-es és
90 nyfm NA200-as új távfűtési vezeték fektetését végezték el, bekapcsolva a távfűtési szolgáltatásba a
Vasvári Pál Gimnáziumot, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumot, a Jósa András Múzeumot és a Magyar
Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárát kiváltva az elavult gázkazán
technológiákat, előseg ítve a belváros levegőtisztaságára vonatkozó törekvéseket. Ezzel a beruházással
több, mint 2 MW hőteljes ítménnyel bővült Nyíregyháza távhőigénye .
A Társaság 2017 . évben csatlakozott az „ Intelligens Hálózat M intaprojekthez", így országosan
elsőként, a szo lgáltatásuk teljes területén megvalósulhatott az okos mérés, vagyis a „ smart metering".
A távfűtéses épületekben {290 db MDC és 1425 db DC) úgynevezett adatgyűjtő egységek kerültek
felszerelésre, mely berendezések begyűjtik a lakásokban található távkiolvasható melegvíz-mérők és
költségosztó készülékek fogyasztási adatait.
Az adatgy űjtők tárolják és egy központi sze rverre továbbítják a kiolvasott értékeket, így a kétirányú
információáramlássa l hatékonyabbá és egyszerű bbé vá lt a fogyasztási értékek kiolvasása .
A projekt a felhasználókra nézve nem járt kötelezettséggel, megvalósítására 2017 . évben került sor. A
rendszer t esztelését követően a fogyasztók az energiafelhasználási adataikat egy online felületen
követhetik nyomon, így részükre tervezhetőbbé válik felhasználásuk várható költségeinek alakulása.
A távhőszo lgáltató rendszerben lévő hőmennyiségm érők mérésadatainak leolvasását meghatározott
rendszerességgel, távműködéses rádió s készülékekkel végzik el.
2018. év végére közel 300 db elszámoló - lakossági és közületi - hőmennyiségmérőt integráltak az
0kos mérés" rendszerébe abból a cél ból, hogy minél pontosabb és gyakoribb adatfeldolgozás
valósulhasson meg a mérési pontokon. Ezzel elérték, hogy egy-egy terület (érkerti, örökösföldi,
belvárosi) h őfe lha sználását azonos feltételekkel vizsgálhatják, a költségosztók és melegvízmérők
adataival egy időben a hőmennyiségmérők adatai is rendelkezésükre álljanak, aminek segítségével az
energetikai elemzések és a szükséges beavatkozások egy időben elvégezhetők .
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2018. áprilisban elindult a tervezettek közül az egyik legnagyobb beruházás, az Ibolya utcán lévő Hunyadi u. és István u. között-, az Örökösföldet ellátó NA400-as magasvezetésű távhővezeték földbe
helyezése a Szegfű úton. A távhő vezeték közel 400 nyomvonal méteren a Szegfű utcával
párhuzamosa n a zöld területen haladva került megépítésre . Ezzel együtt a Continental Aréna
környezetében található távfűtési akna bővítését elvégezték, hogy helyet tudjanak biztosítani az új
szakaszoló szerelvény beépítésének, illetve az épü lő uszoda vezeték leállásána k.
Ugyancsak 2018-ban végezték el a Bethlen Gábor u. kerékpárút alatt található 2.4 és 2.8 távfűtési
aknák kompenzátorainak felújítását, amely a biztonságos szolgáltatás elengedhetetlen feltétele.
A Tá rsaság a KEHOP-5.3.1-17-00028 azonosító számmal nyilvántartott 11 Hőközpontok szétválasztása
és korszerűsítése Nyíregyházán" címmel hőközpontok szétvá lasztását és kapcsolód ó primer vezetéki
rekonstrukció megvalósítását tervezi, melynek a teljes becsült beruházási költsége 423 M Ft. A projekt
fizikai megvalósítása várhatóan átcsúszik a 2020-as gazdasági évre .
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A díjbehajtás területén tovább folytatódtak a korá bbi években elért komoly eredmények. A lakossági
kintl évőség immár több mint ki lenc hóna pja a 350 millió forintos lélektani szint alatt va n. A
közületeknél a ki ntlévősége k döntő hányadát csupán időszakos fizetési késedelmek teszik ki. A hátra lék
összege ezen a területen 2015. év óta az 50 millió forintos szint alatt vá lta kozik.

Lakossági kintlévőség alakulása 2015-2019.
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TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. jogelődje a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Vállalat az alapít ó jogokat gya korló önkormányzatok 1953.03.31-én kelt
78/1953/111.31/szám alatti Létes ítő Határozata alapján ala kult, a megye t emetésszolgált atási,
halottszállítási, ravat alozási és temető üzemeltetés i feladatainak ellátására .
Nyíregyhá za Megyei Jogú Város 2015.-2019 . évre vonat kozó gazdasági programjában el sőre ndű
feladatként határozta meg az elavult vállalati forma megszüntet ését és a cég gazdasági társa sággá
történő átalakítását. Ennek első lépéseként 2015 . évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Vállalat teki ntetében tulajdonosi döntés született a tá rsasági fo rma módosításáról. A
t ársaság a kilépési szándékát kinyilvánító 22 önkormányzat vagyoni részesedéseit, üzletrészeit - a
Vállalat 2015.06.30.-i fordulónappal készített közbenső mérlege alapján - 63.002 Eft összegben
visszavásárolta .
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Az üzletrészek visszavásárlását követően a társaság 2016. május 20. napjával - 2 önkormányzati
tu lajdonosi összetétellel - teljes jogutódlással átalakult Kft.-vé. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft.-ben Nyíregyháza MJV Önkormányzata 99,29%, Érpatak Község Önkormányzata pedig
0,71% tulajdoni hányaddal rendelkezett.
2019. évben Érpatak Község Önko rm ányzatának képviselő testülete döntött arról, hogy a Temetkezési
Kft.-ben fennálló üzletrészét értékesíteni kívánja . Nyíregyháza MJV Önkormányzata, mint többségi
t ulajdonos élt elővásárlási jogával, és 2019. május 30. napján megvásárolta Érpatak Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Temetkezési Kft.-ben fennálló üzletrészét.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 92/2019.(V.30.) számú határozata
alapján az Érpatak Község Önkormányzatával megkötött üzletrész átruházási szerződés értelmében a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2019.05.30. napjával Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 100%-os tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaságává vált.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben biztosítandó közfeladata köztemetőinek
és lezárt temetőinek fenntartása és üzemeltetése, mellyel a temetkezési törvényben és a törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben fog laltak alapján, kegyeleti közszolgáltatási szerződés
keretében a speciális kritériumokkal rendelkező gazdasági szervezetet a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Temetkezési Kft.-t bízta meg.
A Temetkezési Kft. a jogszabályban, önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján és a
kegyeleti közszolgáltatási szerződés előírásait figyelembe véve végrehajtja a hatáskörébe tartozó
üzemeltetési tevékenységeket.
A temetkezési tevékenység ellátása és a temetők fenntartása, üzemeltetése olyan - részben anyagiműszaki, részben humán jellegű - egyéni és közösségi célú szolgáltatás, amelynek megszervezése,
zavartalan lebonyolítása alapvetően kegyeleti célokat szolgál. Ezt a szolgáltatást - szoros
összefüggésben az emberi méltósághoz való alkotmányos alapjoggal - kényszerűen el kell végezni,
hiszen a temetkezéssel összefüggő feladatok ellátása közegészségügyi okból nem halasztható.
A kegye letgyakorlás alapvető feltétele, hogy az elhunytak elhelyezésére szolgáló temetők, köztemetők,
temetkezési emlékhelyek megfelelő infrastruktúra mellett, kulturált környezetet biztosítsanak a
látogatók számára .
adatok Cft-ban

Nyíregyháza MJV Önkormányzata által biztosított
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A Társaság beszedett temetői bevételeiből és az önkormányzati működési támogatás felhasználásával
végrehajtja az üzemeltetési tevékenységből adódó „ A temetőkről és a temetkezés rő l" szóló 1999. évi
WWW.h'flltl,YHAlA.HU

ry. \
C

\ / ../

N y

R E GYHÁ Z A

61

XLIII. törvényben és a törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm . rendeletben
meghatározott feladatokat (temetési hely biztosítása, ravatalozók, tárolók és hűtők, valamint a temető
egyéb közcélú létesítményeinek karbantartása, és működtetése, utak karbantartása, tisztítása, utak
síkosság mentesítése és a hó eltakarítás, hulladék szállítása, zöldfelületek karbantartása, temetői
nyilvántartások vezetése, ügyfélszolgálat működtetése) .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi feladatainak végrehajtása és a
kegyeletgyakorlás biztosítása érdekében a temetők infrastruktúrájának kialakítására, a meglévő
építmények felújítására, valamint a tevékenység ellátása érdekében a sírhelytáblák kegyeleti
igényeknek megfelelő kialakítására az elmúlt időszakban jelentős forrást biztosított.

odamlc Qt-bon

Nyíregyháza MJV által biztosított
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• Fejlesztési támoptás

A vizsgált időszakban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított fejlesztési
forrásoknak, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. üzemeltetési tevékenysége
során tervezetten felhasznált, a temetőkre fordított működési támogatásnak köszö nhetően az
Önkormányzat fenntartásában lévő temetők (Oros, Sóstóhegy, Északi temető, Borbánya)
infrastruktúrája felújításra került. A fe lújítások mellett végrehajtott javítások, állagmegóvó
karbantartások végrehajtásával a fenntartó méltó feltételeket biztosít az alapvető kegyeletgyakorlás
végrehajtásához.
ÖSSZEGZÉS

Összegezve és ágazatonként értékelve a gazdasági program megvalósítását megállapíthatjuk, hogy
egészségügyi, szociális és köznevelési ágazatban több milliárdos költségvetéssel műkö d ő
közszolgáltatási rendszerek működnek a város területén, amely a lakosság jólétét, életkörülményeinek
segítését, javítását hivatottak szolgáln i. A szolgáltatás szervezés, tervezés tervszerűen és tudatosan
tö rténik. Számos program, koncepció készül, amely statisztikai adatokra, helyi kutatásokra alapozva, a
lakossági igények felmérése alapján születnek. Az Önkormányzat kiterjedt szociális ellátórendszere az
átszervezéseket követően is jól működik . Az állami fenntartású oktatási intézményeket ameddig arra
lehetőségünk volt jól működtettük a feladatra létrehozott intézmények révén. Tö bb köznevelési
intézmény is megszépült, s korszerű, energiahatékony épületté vá lt.
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Kulturális és sport területen tovább erősített ük pozíciónkat az infrastruktúra rekonstrukciós
beruházásainak belépésével, valamint szabadtéri rendezvényeink széles kínálatával. Megvalósult a
nyíregyháziak évtizedes álma a fedett jégpá lya, épü l a vá rosi versenyuszoda, korszerűsödött a
sportcsarnok.
A turi zmus élénkítése érdekében óriási léptekben fogtunk a sóst ó fejlesztésébe . Fejlődik és ezzel
kihagyhat atla n turisztika i célponttá nőtte ki magát a Sóstó, ahol bővült a parkfürdő, megújult a tófürdő,
épül a 4 *-os szálloda, átalakul a falumúzeum, s vi lághírűvé vált az állatkert is a tematikus
látvá nyosságaival, állandó fejlesztéseivel.
Hazai és Európai Uniós forrásból beinvesztá lt mi lliárdok nemcsak a városlakók, hanem az ideé rkező
t urist ák, üzletemberek is élvezhetik, mely a szolgá ltatások igénybevétele révén várhatóan visszahat
majd az itt élők jövedelmi helyzetére is. Nyíregyháza nemzet közi kapcsolatrendszere az elmúlt
években szervesen kapcsolódott az Önkormá nyzat programtervéhez, elősegítve a város gazdaságitá rsadal mi fej l ődését. Több partnervárosi proj ekt is megvalósult az elmúlt időszakban, il letve jelenleg
folyamatban van .
A gazdasági programban megfogalmazott adó politikánk cé lkit űzéseit a gazdasági folyamatokat szem
előtt t artva juttattuk érvényre, mert tudtuk, hogy a szuverén bevételek a biztosítékai az
önkorm ányza t unk jövőjének, gazdasági programban megfoga lmazott célkitűzései megvalósításának,
amely által költségvetési gazdálkodásunkhoz stabil alapot és kiszámíthatóan tervezhető jövőt
kaphat unk.
A 2011-től 2014-es időszak önkormányzati ciklus a konszolidáció ciklusa volt, mely megalapozta a
2015-2019-ig tartó időszakot. Akkor adósságkonszolidációról beszélhettünk, most befektetésekről
vagyongyarapodásról számolhatunk be.
Rendkívüli eredményes időszakot zártunk, hiszen a
biztonságos gazdálkodás mellett pénzügyi ko nd icióink, több esetben is lehetővé tették állampapír
vásá rlását.
Az CNG buszok üzembe helyezéséve l, az utak, já rdák, közlekedési csomópontok átépítésével, lakóutcák
fe lújításával, kutyafuttatók létesítésével, a játszóterek, kondiparkok megépítésével jelentős
mértékben javult a lakosság komfortérzete.
Az ered mények magukért beszé lnek, de arról az országos média is tájékoztatott, hogy „ az elmúlt évek
fejlesztéspolitikájának a megyei jogú városok voltak a legnagyobb nyertesei, közülük is kiemelkedik a
nyírségi megyeszékhely, amely imponáló városfej lesztést vitt véghez".
Nyíregyháza, 2019. június 20.
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HATÁROZAT - TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

-~/20 19. (Vl.27 .) számú

határoz a ta

Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évi gazdasági programjának
végrehajtásáról

A Közgyűlés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évi gazdasági programjának
végrehajtásáról készült beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. június 27.

A határozatot kapják:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivata l belső szervezeti egységeinek vezetői
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