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Tisztelt

Közgyűlés!

A 2020. évi LVII. törvény felhatalmazása alapján a 2020. március 11. napJan kihirdetett
veszélyhelyzet a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2020. június 18. napján
megszűnt . A Kormány 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete alapján járványügyi készültséget vezetett
be, amelyet 2020. december 18. napjáig 3 havonta felülvizsgál.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekrő l ,
intézkedésekről

és végrehajtott feladatokról az alábbi tájékoztatást adom.

A Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények végrehajtásáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (Katvéd.tv.) V. fejezetében foglaltak alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja . Ennek
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A veszélyhelyzet kihirdetésétől, annak
megszűnéséig Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése hatáskörében eljárva hozott döntéseket az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza . Az
előterjesztés 2. melléklete tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyűlésének Bizottságai hatáskörében hozott döntéseit. Az előterjesztés 3.
melléklete tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének a veszélyhelyzettel
összefüggésben meghozott intézkedéseit, döntéseit.
A veszélyhelyzet idejére létrehozott Operatív Munkacsoporttal egyeztetve meghozott döntésekről és
intézkedésekről , valamint azok végrehajtásáról a következőkben tájékoztatom a T. Közgyűlést.

Nyilvánosság, a lakosság tájékoztatása
A lakosság gyors és megfelelő tájékoztatása a veszélyhelyzet kihirdetésétől fogva a legfontosabb,
prioritást élvező feladat volt. Az országos hírek mellett a helyi intézkedésekről, teendőkről a lakosság
folyamatosan tájékoztatást kapott a helyi médián, internetes felületeken keresztül. A sajtóanyagok
készítése a napi szintű feladatok közé tartozott. A veszélyhelyzet idején 28 sajtóközlemény, 16

tájékoztatás, 2 sajtóanyag került kiadásra és adományozással összefüggésben 5 sajtóanyag
készült.
Szociális és köznevelési terület:
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet a szociális, gyermekjólét, köznevelés és egészségügy
területén jelentősen megnövekedett feladatokat látott el, amelyek folyamatos helyzetértékelést,
tervezést, beavatkozást igényeltek a központi utasítások és egyéb jogszabályok betartásával.
1.
•

•

óvodai, bölcsődei ellátás
A 45/2020. (111.14.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a 1/2020. (Ill. 15.) számú határozatával a
város közigazgatási területén működő óvodákban és bölcsődékben rendkívüli szünet
elrendelésére került sor 2020. március 16-tól azzal, hogy ügyeleti ellátást biztosítani kell azok
számára, akik nem tudják megoldani a gyermek felügyeletét.
A napi jelentések alapján ebben az időszakban Nyíregyháza közigazgatási területén átlagosan
30 gyermek ellátását biztosították az Önkormányzati és egyéb fenntartású intézmények.
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Bölcsődei

és óvodai ellátást igénybe vevők Nyíregyházán 2020. március 16-tól
Az intézmények által jelentett ellátott gyermekek száma (fő)

03.16

03.17

03.18

03.19

03.20

03.23 .

03.24.

04.28.

Fő

Óvoda

92

42

40

40

41

54

53

156

Bölcsőde

69

35

25

20

17

20

17

81

•

Az önkormányzati fenntartású óvodákban az óvónők, dajkák fertőtlenítést, nagytakarítást
végeztek, ügyeletet biztosítottak, illetve a szabadságok ütemezett (jogszabályi előírások
betartásával) kivételére került sor. A bölcsődei, óvodai és iskolai ügyeleti ellátásban részt vevő
gyermekek részére a felügyelet mellett az étkeztetés is biztosított volt.

•

Az Önkormányzat által fenntartott bölcsődéknél fenntartóként a KENYSZI rendszerben
(igénybe vevői nyilvántartási rendszer) rögzítésre került a rendkívüli szünetet 2020.03 .16.
napjától 2020. május 24. napjáig.

•

A 1102/2020.(111.14.) Korm . határozat szerint 2020. március 16-tól az iskolákban a nevelésoktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben került megszervezésre. Ennek megfelelően
biztosítani kellett a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 21. §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetést. Március 17-től március 31. napjáig az
otthonukban tartózkodó hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (974 fő)
részére napi egyszeri étkezését biztosította az Önkormányzat házhozszállítással. 2020. április
1. napjától, összhangba hozva a jogszabályi előírásokkal, az étkeztetés valamennyi gyermek
számára megszervezésre került. Az étkezést osztópontokon (20 db) történő átvétellel
biztosították a gyermekek részére változatlan térítési díjak mellett és a kedvezmények
igénybevételével, azzal, hogy az általános iskolásoknak és óvodásoknak lehetőségük volt
tízórait és uzsonnát is kérni. Külön szervezéssel volt megoldható, hogy a szülőknek csak egy
helyen kellett átvenni a gyermekeinek járó ételt függetlenül attól, hogy hány helyen vettek
részt az oktatásban, nevelésben. Átlagosan 400-450 fő iskolás és óvodás gyermek részesült az
ellátásban . A tanyabokrokban élők számára a tanyagondnoki szolgálat továbbra is házhoz
szállította az ételt. A tavaszi szünet két napján is minden gyermek részesült étkezésben .

•

A bölcsődés korú gyermekek részére az étkezés biztosítása elvitellel a 16. számú Aprajafalva
Bölcsődéből, valamint a 6. számú Napsugár Bölcsődéből (Huszártelep) történt.

•

A Magyar Vöröskereszt korábban nem tapasztalt mértékben kapott felajánlásokat közösségek
és a vállalatok részéről. A Modelez Hungária Kft. Milka terméket adományozott a szervezet
részére, amelyből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így Nyíregyházán is lehetőség volt
támogatást nyújtani. Az adományt a gyermekétkeztetésben résztvevő közel 1000 gyermek
részére a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének munkatársai
osztották ki. Naponta 2-3 helyszínen, a gyermekétkeztetés igénybevételére kijelölt
osztó pontokon adták át 2020. április 22. és április 30. között az adományt a gyermekek részére.
Ezzel szerezve apró örömöt a gyermekek részére.

•

A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről
szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet alapján a rendkívüli szünet idejére a polgármester
A.,
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köteles volt megszervezni a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét a
Korm . rendeletben meghatározott szabályok szerint. Ez az ügyeleti rendszer Nyíregyházán már
a rendkívüli szünet elrendelésének kezdetétől működött, annyi különbséggel, hogy a Korm .
rendelet megjelenését követően abban az esetben vehették igénybe a gyermekek az óvodai
és bölcsődei ellátást, ha a szülők munkavégzés vagy más ok miatt igényelték azt, illetve egy
csoportban maximum 5 fő gyermek ellátása volt biztosítható. A Korm . rendelet alapján, annak
hatályba lépésétől, azaz 2020. április 30. napjától naponta a polgármesternek jelentési
kötelezettsége volt Nyíregyháza közigazgatási területén az óvodai és bölcsődei ügyeletet
igénybe vevőkről a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
honlapján közzétett adattartalommal. Az adatszolgáltatást az önkormányzati és egyéb
fenntartású intézményekkel szorosan együttműködve a Szociális és Köznevelési Osztály
teljesítette 2020. május 25 . (óvodák, bölcsődék újra nyitása-rendkívüli szünet megszüntetése)
napjáig.
•

Ugyanezen Korm . rendelet tette lehetővé a munkahelyi gyermekfelügyelet létrehozását,
melynek feltétele, hogy a munkáltató köteles bejelenteni a település Polgármesterének, illetve
a népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalnak. Nyíregyháza területén két
munkáltató élt ezzel a lehetőséggel. Az első ilyen munkáltató Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala volt, majd ezt követte az Oltalom Szeretetszolgálat. A munkahelyi
gyermekfelügyeletet igénybe vevő gyermekekről szintén jelentési kötelezettség volt a
fentiekben említett időszakban (2020.04.30.-2020.05.22.) .

•

A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2020. március 25-től biztosítunk gyermekfelügyeletet
óvodás- és iskoláskorú gyermekek számára a hivatali ebédlő helyiségben . A gyermekek
számára infokommunikációs infrastruktúra került kiépítésre, így a napközbeni tanulás is
biztosítható volt, valamint a rendelkezés re álló szabadidős eszközök használatát biztosítottuk.
A gyermekekre minden munkanap 8:00-16:00 óra között 2 fő óvodapedagógus/ tanár, tanító
végzettségű szakember felügyelt/felügyel. A munkahelyi felügyelet működése 2020. május 04től,
a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos
intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendeletben szabályozott keretek között volt
biztosítva .

•

Az iskolai szünidőben, 2020. június 16. és június 26. között (9 munkanap), majd terveink szerint
2020. augusztus 17. és augusztus 28. között (8 munkanap) szervez az önkormányzat
gyerektábort, az „Értékünk a család, értékünk az egészség" című családbarát projektünk
részeként. A két időszak között pedig igény szerint működhet tovább a munkahelyi
gyermekfelügyelet, így a teljes szünidőt lefedésre kerül.

•

Az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló 220/2020. (V. 22 .) Korm . rendelet 2. §-a alapján az
iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai szerint
kell biztosítani. Az általános és középiskolás rászoruló gyermekek (hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű) részére a szünidei gyermekétkeztetést, ha nem vesz igénybe
gyermekfelügyeletet június 16-tól, ha igénybe vesz június 26-tól kell biztosítani. A bölcsődés
és óvodáskorú rászoruló gyermekek számára a nyári zárva tartás idejére kell biztosítani a napi
egytál meleg ételt tartalmazó étkeztetést. A szünidei étkeztetést a korábbi évekhez hasonlóan
házhozszállítással biztosítja az önkormányzat.

•

Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló
215/2020. (V. 20.) Korm.rendelet 1. §alapján 2020. május 25-től az óvodák, és bölcsődék, mini
bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék a veszélyhelyzet előtt szokásos rendben
működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel
'ltl\VW

\lJ

~y

llUGYHAZA.HU

NYIREGYHAZA

4

jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják. Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Polgármesterének 4/2020. {V.21.) számú határozatával a jogszabályi hivatkozás
alapján a rendkívüli szünet és ügyelet biztosításáról szóló 1/2020. {111.15.) polgármesteri
határozat 2020. május 24. napjával visszavonásra került. A határozatról tájékoztattuk a város
területén működő valamennyi bölcsőde és óvoda fenntartóját. Az intézmények által leadott
jelentések alapján a létszám folyamatosan emelkedett.

Bölcsődei

és óvodai ellátást igénybe vevők Nyíregyházán 2020. május

Bölcsőde

Dátum

Önkormányzati
fenntartású

Egyéb

25-től

június 5-ig

Óvoda
Önkormányzati
Egyéb
fenntartású

Összesen

Összesen

2020.05.25

395

395

1627

186

1813

2020.05.26

408

408

1767

193

1960

2020.05.27

418

418

1816

208

2024

2020.05.28

420

420

1817

222

2039

2020.05.29

401

401

1777

215

2020.06.02

504

'1~1
504

1992
(í';J, \ :, >1 ,~1

2020.06.03

513

2020.06.04

507

2020.06.05

496

Nem
jelentett

l

Nem
jelentett

i

('Í

~ '~

.~~.;;/':j;

J,4'

2372

294

2666

513

2436

293

2729

507

2430

303

2733

496

2404

280

2684

•

Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló
215/2020. {V. 20.) Korm. rendelet l. § (3) bekezdése alapján az óvodák és a bölcsődék 2020.
augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be. A Korm. rendeletnek megfelelően és
tekintettel arra, hogy a szülők a pandémiás helyzet alatt a szabadságuk nagy részét kivették,
érdemi segítség számukra, hogy a korábbi évektől eltérően az óvodák csak két hétre zárnak be
ügyelet biztosítása mellett {5/2020.{Vl.05.) KKIB határozat), a bölcsődék pedig folyamatosan
nyitva tartanak.

•

A veszélyhelyzet ideje alatt szoros, napi kapcsolatot tartottunk az Önkormányzat és az egyéb
(egyházi, civil) szervezetek által fenntartott óvodákkal, bölcsődékkel a gyermekek mindennapi
biztonságos ellátása érdekében.

•

A hagyományoknak megfelelően, ebben az évben is várják a nyári napközis táborok, valamint
a szigligeti gyermeküdülő a nyíregyházi általános iskolásokat. Idén 10 turnusban több mint 700
gyermek táborozhat az önkormányzat tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft.
üzemeltetésében lévő Szigligeti Gyermeküdülőben. Az első csoport június 16-án indult a
Balaton partjára, az utolsó pedig augusztus 20-án jön haza. Ez önköltséges tábor, az általános
iskolásoknak 35.000 Ft/fő költségtérítést kell fizetni turnusonként. A rászoruló gyermekek
táborozását 10.000 Ft kedvezménnyel segíti az önkormányzat. Ők azok, akik rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre is jogosultak, tartós beteg gyerekek, vagy akiknek szülei
három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodnak és igényelték a támogatást.
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•

II.

A nyári napközis táborok hét helyszínen várják majd az iskolásokat 2020. június 29-től
augusztus 14-ig. A programok a korábbi évekhez hasonlóan színesek és sokrétűek, a
gyermekek részére változatos, eseménydús tábori életet biztosít. A turnusok száma az egyes
helyszíneken ugyan eltérő, de összesen 1600 gyermek táboroztatását tudjuk biztosítani. A
táborok ingyenesek, csak az étkezésért kell fizetni, ami 3000 Ft egy hétre, azzal, hogy az év
közbeni kedvezmény a tábor idejére is vonatkozik. Továbbra is van lehetőség arra, hogy a
gyerekek több turnusban is részt vegyenek. A második turnustól nekik már 17.000 Ft-ot kell
fizetni.
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ -

Idősek

ellátása

Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó
intézményében az új koronavírus miatt március 8-tól látogatási tilalmat vezettek be. A Nemzeti
Népegészségügyi Központ 2020. március 17-től a látogatási tilalmat kiterjesztette a szakosított ellátást
nyújtó intézményekre, a családok és gyermekek átmeneti otthonára, valamint a gyermekvédelmi
szakellátást biztosító intézményekre. A látogatási tilalom kiterjesztésével egyidejűleg az
intézményekből kijárási tilalmat rendelt el. Az önkormányzati fenntartású intézmények közül az
intézkedés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központot és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási
Intézményt érinti.
•

Az intézkedésnek megfelelően a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ már március 8-tól
látogatási tilalmat vezetett be a bentlakásos intézményében (Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.,
Oros, Rozsnyai u. 8.). Az ellátottakat és a hozzátartozókat is tájékoztatták a látogatási
tilalomról.

•

A Magyar Honvédség katonái a bentlakásos intézmények fertőtlenítését koordinált módon
szervezték meg és végezték a város területén. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ két
telephelyét érintette a fertőtlenítés . 2020. április 24-én a Nyíregyháza, Pacsirta utcán található
idősek otthonában, április 27-én pedig a Nyíregyháza, Rozsnyai úti telephelyen végezték el a
fertőtlenítést.

•

A Magyar Honvédség 69 fős kontingensének étkeztetését az Önkormányzat segítségével a
Hungast Cégcsoport biztosította. A Honvédség katonáinak gyermekei részére a Tündérkert
Keleti Óvoda székhelyén óvodai ellátást biztosítottunk igény szerint hosszított nyitvatartással.

•

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) szervezeti
keretén belül működő Idősek Otthona két telephelyének (Pacsirta utca 29-35 .; Rozsnyai utca
8.) vonatkozásában a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos felkészülési és infenkciókontroll
feladatokra vonatkozó szakmai ellenőrzés került megtartásra a Belső Ellenőrzési Osztállyal
együttműködve 2020. április 17. - 2020. április 24. között. Az ellenőrzést az intézmény által
beküldött anyagok alapján végezték.

•

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya 2020. április 17.
napján a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ bentlakásos szociális intézményének
mindkét telephelyén (Pacsirta utca 29-35., Rozsnyai utca 8.) ápolás szakmai helyszíni
ellenőrzést végzett. Az általuk megküldött jegyzőkönyv alapján apró hiányosságok voltak az
intézményben, melyek pótlása, javítása az ellenőrzés idején folyamatban voltak. A
Népegészségügyi Osztály 2020. április 27-én végzett utóellenőrzést a Rozsnyai úti telephelyen,
ahol az előző ellenőrzés során megállapításra került, hogy a feltárt hiányosságok pótlása
megtörtént.
WWW '0' RlGYHAZA.HU
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•

A Népegészségügyi Osztály a helyszínen végzett ápolás szakmai ellenőrzést, a Szociális és
Köznevelési Osztály az Ellenőrzési Osztállyal együttműködve az intézmény által beküldött
dokumentumok a la pán végzett ellenőrzést, ahol az Országos Tisztifőorvos által meghatározott
szakmai dokumentumokat, elvégzendő feladatokat, továbbá a pandémia alatt beszerzett
védőfelszerelések, eszközök beszerzését, nyilvántartását és a gazdálkodást tekintették át.

•

Az intézmény telephelyein megfelelő kézfertőtlenítő eszközök, védőeszközök kellő
mennyiségben rendelkezésre álltak/állnak, a házi segítségnyújtásban dolgozók szájmaszkot és
kézfertőtlenítő gélt kaptak.

•

Felkészülve arra a helyzetre, ha az intézményben koronavírus-fertőzés alakult volna ki, a Zrínyi
Ilona Gimnázium Kollégiumát 15 ellátott elkülönítésére (személyzettel együtt) előzetes
intézkedés történt ..
Az idősek nappali ellátását biztosító intézmények (klubok) március 16-tól zárva tartanak
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 1/2020. (111. 15.) számú határozata alapján. A
szociális étkeztetés továbbra is biztosított részükre, amennyiben igénylik, továbbá igény
szerint a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban is segítenek az intézmény munkatársai. Az
idősek nappali ellátást biztosító intézményeken túl a fogyatékos személyek és a pszichiátriai
betegek nappali ellátását biztosító intézményeik is bezártak.

•

•

A Kormány a 46/2020. (111.16.) Korm . rendeletben foglaltak szerint arra kéri a 70. életévet
betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Aki vállalja
ezt és az Önkormányzatot tájékoztatja erről, akkor a települési önkormányzat feladata az
ellátásukról való gondoskodás. A rendelkezések alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata egyeztetett a város közigazgatási területén szociális étkeztetést és házi
segítségnyújtást végző egyházi és nem állami fenntartókkal, intézményekkel. Megállapodás
született arra vonatkozóan, hogy a szociális szolgáltatók, - mivel ők megfelelő tapasztalattal
rendelkeznek a feladat ellátás terén - összehangolva, a feladatot egymást közt megosztva
biztosítják a segítséget igénylők számára a szükséges mértékű támogatást munkanapokon 817 óra között. Az ellátás az ellátott saját költségén történt. A koordinálást az Önkormányzat és
intézményei - a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, valamint a Nyíregyházi Család-és
Gyermekjóléti Központ - végezte. Az érintett célcsoport több telefonszámon is jelezhette, ha
szüksége volt segítségre, ezeket több főrumon is közétettük.

•

A karanténban levők ellátását, valamint a Sóstói Hotelben elhelyezettek étkeztetését is a
Gondozási Központ biztosította.

•

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere személyesen vitt C-vitamin készítményeket az
idősek otthonaiban élők részére. A polgármesteri adománnyal összesen 7 intézmény 418 idős
embere jutott a vitaminhoz.

A telefonszámra érkezett jelzések alapján ellátott (bevásárlás, gyógyszer kiváltás)
személyek száma
Telefonszámra érkezett
Karanténban lévő
Dátum
Jelzések száma
ellátottak száma
2020.03.18-03 .31.
236 fő
31 fő
2020.04.01.-04.30.
267 fő
36 fő
2020.05.01-05.31.
144 fő
2 fő
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•

A telefonhívások legtöbb esetben 70 év körüli személyektől érkeznek, bevásárlásban,
gyógyszerkiváltásban kértek segítséget, illetve étkezést kívántak igénybe venni.

•

A Covid-19 fertőzés megelőzése és kezelése érdekében a Nemzeti Népegészségügyi Központ
rendszeres adatszolgáltatást kért a szociális bentlakásos intézmények (idősellátás) aktuális
pandémiás helyzetéről 2020. május 13. napjától minden héten szerdai napon. Az
adatszolgáltatást az intézmény által megküldött, a Népegészségügyi Központ által
meghatározott adattartalommal a Szociális és Köznevelési Osztály teljesíti folyamatosan.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ az előzőekben említett rendelkezésében a bentlakásos
intézményekben - az éjjeli menedékhely kivételével -felvételi zárlatot rendelt el. Ez érintette a város
területén nemcsak az idősek otthonait, hanem a hajléktalanok otthonát, az átmeneti intézményeket
(átmeneti szálló, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona) is.
A látogatási tilalom az Országos Tisztifőorvos 2020. május 18-án kiadott határozata értelmében már
csak a szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekre terjedt ki, melyet a 2020. június 3-án kelt,
13305-54/2020/EÜIG. számú határozatával részlegesen feloldott.
Az Országos Tisztifőorvos által elrendelt felvételi zárlat 2020. június 3-án kelt határozata szerint nem
terjed ki az egészségügyi fekvőbeteg ellátó intézményből újonnan felvételt kérő, vagy az intézménybe
visszatérő oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CO-V-2 PCR vizsgálat negatív eredményével
rendelkező személyekre és a 4 napnál nem régebbi oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CO-V-2
PCR vizsgálat negatív eredményével rendelkező újonnan felvételét kérő igénylőre.
•

A fenti határozatok értelmében a családok átmeneti otthonában és gyermekek átmeneti
otthonában felvételi, látogatási és intézmény-elhagyási tilalom nincs.
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

Ill.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, mint szociális és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatás
biztosítása folyamatos volt. A Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ az EMMI útmutatónak
megfelelően nyújtotta szolgáltatásait, igazodva a megváltozott körülményekhez és fokozott figyelmet
fordítva azokra, akik nem tudtak kimozdulni otthonukból (pl.: fogyatékkal élők, pszichés problémákkal
küzdők, stb.).
•

A fogyatékkal élők ellátását a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ keretében működő
fogyatékosügyi tanácsadók koordinálták. Minden nap 8.00 és 16.00 óra között ingyenesen
hívható zöld számon az alábbi problémák esetén kérhettek segítséget:
;;...
;;...
;;...
;;...
;;...
;;...
;;...
;;...

fogyatékosság-specifikus problémák - tanácsadás,
életvezetési, mindennapi életviteli problémák,
lelki (pszichés) problémák, családi konfliktusok,
ügyintézés az igénybe vehető települési támogatásokkal kapcsolatban,
gyermekkel kapcsolatos problémák, nehézségek,
lakhatási nehézségek,
szociális problémák és az ahhoz kapcsolódó jogi kérdések,
gyásztanácsadás.

Az intézményi gyermekétkeztetés biztosításában is aktívan vett részt a Nyíregyházi Család és
Gyermekjóléti Központ. Munkatársai a külterületen és a tanyai településrészeken segítették, hogy a
gyermekek a napi egyszeri meleg élelmet megkapják.
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A fogyatékkal élőket ebben a nehéz helyzetben azzal is segítettük, hogy a fejlesztő felkészítő
foglalkoztatást a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ az ellátottai számára a járványügyi szabályok
betartásával továbbra is biztosította. Az ellátottak díjazásban részesültek ebben az időszakban is.
IV.

Egészségügyi alapellátás

A veszélyhelyzetre tekintettel az egészségügyi alapellátás a vonatkozó előírásoknak megfelelően került
megszervezésre . Az egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében 2020. március 16-án a
felnőtt és gyermekorvosokkal, majd a fogorvosokkal történt egyeztetés, részletes helyzetfeltáró és
problémamegoldásra irányuló megbeszélés. A megbeszélés alapja az EMMI utasítás, mely szerint az
egészségügyi tevékenységet úgy kell szervezni, hogy a 65 év feletti egészségügyi dolgozók ne
találkozzanak közvetlenül a betegekkel, és kollégáikkal is csak telefonon konzultáljanak. Ezenkívül a
10/2020. (111.14) EMMI rendelet 2. §-a szerint a fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás
volt nyújtható. Az egyeztetést követően az operatív csoport egészségügyi szakmai munkacsoportjába
területenként 2-2 fő orvos folyamatosan részt vett és szakmai ismereteikkel segítették az egészségügyi
alapellátás szervezését.
A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás keretében elsődlegessé a telefonos segítségkérés vált, ezzel is
csökkentve az orvos-beteg találkozások számát. Azokat a 65 . életévét betöltött orvosokat, akik nem
vállalták a kontakt rendelést, kollégák helyettesítették.
A felnőtt és gyermekorvosi ügyelet is fogadta a lakosságot. A felnőtt ügyeleti ellátás folyamatosan
biztosított volt. A gyermekorvosi ügyeleti ellátás hétköznap 18 órától, másnap reggel 8 óráig, illetve
hétvégi és munkaszüneti napokon folyamatosan működött. Minden beteg, ill. a szülő és a gyermek, ha
az orvosi ügyeletnél megjelent, úgy előzetes szűrésen vett részt a bejáratnál, amely testhőmérséklet
mérésből és a protokoll szerinti kikérdezésből állt. Ezt követően történt meg a beteg fizikális vizsgálata,
ellátása a rendelőben.
Megszervezésre került a fogászati ügyeleti ellátás is. Hétvégén és munkaszüneti napokon 8-14 óráig
működött a sürgősségi fogorvosi ellátás. Az első választandó eljárás itt is az ügyelet telefonos
megkeresése volt, amely alapján tanácsot, tájékoztatást kapott a beteg az állapotának megfelelően
szükséges további ellátásról. Amennyiben az ügyeletes fogorvos a beteg ellátását szükségesnek látta,
úgy javasolta az orvosi ügyelet felkeresését. A fogászati ügyeleten is előzetes szűrést követően történt
meg a beteg ellátása a rendelőben . A 2020. április 30-án kelt miniszteri utasítás szerint 2020. május 4től újra indult az egészségügyi alapellátás. A fogorvosok felkészülésének segítése érdekében a
fogorvosi ügyeletet május 29. napjáig működött.
V.

Hajléktalan személyek ellátása

A hajléktalan személyek a népkonyhai ellátást, nappali ellátást és az éjjeli menedékhelyet vehetik
igénybe. Az Önkormányzat egyeztetett a hajléktalan ellátást biztosító Oltalom Szeretetszolgálat és a
Periféria Egyesület vezetőivel. Az Oltalom Szeretetszolgálat a szolgáltatásait átrendezte, három
járványügyi szempontból védhető telephelyet alakított ki : Családok Átmeneti Otthona, Éjjeli
Menedékhely (nappali melegedő, szenvedélybetegek nappali intézménye, népkonyha és az éjjeli
menedékhely szolgáltatások), Átmeneti Szálló és Hajléktalanok Otthona .
A Periféria Egyesület a járványügyi szabályokat betartva folyamatosan biztosította az ellátást.
Az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti intézmények- Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ, Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény bentlakásos intézményei, Nyíregyházi
Család-és Gyermekjóléti Központ -a fenti változások mellett szolgáltatásaikat folyamatosan nyújtották

Ő)

J\iYIRE:.CYHAZA

9

(pl.: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás stb.), segítették a
lakosságot.
A Szociális és Köznevelési Osztály a valamennyi alapfeladatát folyamatosan ellátta. A segélyezés
(pénzbeli és természetbeni ellátások) rendszere zavartalanul működött tovább külön intézkedések
bevezetésével (pl.: fokozott figyelem az iratok kezelésére, iratok karanténban tartása) . A
veszélyhelyzet kihirdetésétől kezdve fokozott odafigyeléssel szerveztük a közszolgáltatásokat, hiszen a
szociális és gyermekjóléti ellátások iránt még nagyobb igény jelentkezett. A feladatok kibővültek, több
esetben nemcsak az önkormányzati intézményeinkkel (9 db), hanem a város területén működő
valamennyi szolgáltatóval (egyházi és civil fenntartásban) kapcsolatos döntést kellett előkészíteni és
végrehajtani. A Szociális és Köznevelési Osztály munkatársai részt vettek, segítették a helyi operatív
munkacsoport munkáját is, ami a kezdeti időben folyamatos munkavégzést - hétvégén is - jelentett.
2020. 03 . 16.-2020.06.04. között iktatott beadványok száma összesen 11827 darab, a tavalyi évben
ugyanezen időszakban iktatott beadványok száma 15575 darab volt. Ez azt tükrözi, hogy a
veszélyhelyzet időszakában csekély mértékben csökkent az iktatott ügyek száma . A kérelmek számának
növekedése, a problémák megoldása - a veszélyhelyzet megszűnését követően - a későbbi időszakra
összpontosulhat.
A veszélyhelyzet meglévő és várhatóan a közeljövőben bekövetkező társadalmi - gazdasági hatásai
indokolttá tették, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális ellátásokra nézve
különleges intézkedéseket vezessen be a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11. 20.) önkormányzati rendelet
módosításával. A települési támogatások személyes kontaktussal járó időszakos felülvizsgálatának
lefolytatása nem volt indokolt, ezért a veszélyhelyzet megszűnését követő határozott ideig azok
elhalasztásáról rendelkeztünk, továbbá a támogatásra való jogosultság időtartamát a veszélyhelyzet
megszűnését követő időpontig meghosszabbítottuk. Ezzel elkerülhető a lejáró támogatásokat követő
ismételt kérelmek benyújtásával együtt járó kontaktálódás, továbbá a veszélyhelyzettel
összefüggésben hozzájárul a nehéz helyzetben lévő ellátotti kör szociális biztonságérzetének szinten
tartásához.
A Szociális és Köznevelési Osztály telefonjára, e-mailjére érkezett jelzések alapján 103 esetben történt
intézkedés. Az esetek többségében önkormányzati ellátások igénybevételére, valamint
önkormányzatunk fenntartásában működtetett intézmények bevonására került sor.
A Koronavírus elleni védekezés új szakaszában 2020. május 4. napjától a boltokban és a
tömegközlekedési eszközökön az egészség megóvása érdekében kötelező eltakarni az arcot.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - vállalkozói felajánlásból - az idősebb korosztály
egészségének védelme érdekében májusban mosható arcmaszkot juttatott el minden 65 év feletti
nyíregyházi lakos részére (postaládába helyezéssel). Azok a 65 év feletti nyíregyházi lakosok, akik
valamilyen ok folytán még sem kapták meg az arcmaszkot, 2020. június 2. és 2020. június 12. között
ezt személyesen ügyfélfogadási időben átvehették. Összesen 23.313 szépkorú személy kapott
védőeszközt.

Az önkormányzat nemcsak a közszolgáltatást végző intézményekkel, fenntartókkal tartotta szorosan a
kapcsolatot, hanem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal, Járási Hivatallal,
Népegészségügyi Főosztállyal, Rendőrséggel, KLIK-kel stb. is szoros együttműködés alakult ki.
2020. március 25-től naprakész összesítést vezetünk a városunkban élő járványügyi megfigyelés /
elkülönítés / zárlat alá helyezett személyekről, akikről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya tájékoztatja a Polgármesteri
Hivatalt.
WWW !rtYIRlGlMAZA.Ht..
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 2020. március 19. napjától
folyamatosan (jelenleg is) minden héten pénteken 12.00. óráig adatszolgáltatást kér az Önkormányzat
által fenntartott intézményekben alapszolgáltatást (szociális étkezés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátria betegek
nappali és közösségi ellátása, családsegítés) igénybe vevő ellátottak változásairól az általuk
meghatározott adatok alapján. Az intézménye k által megküldött adatokat összesítve a Szociális és
Köznevelési Osztály küldi meg a Járási Hivatal részére.
A Szociális és Köznevelési Osztály feladatköréhez tartozó közgyűlési és bizottsági hatáskörbe tartozó
ellátások, ügyek intézése folyamatos volt. 2020. március 16-án a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság rendkívüli ülést tartott, amelyen a kialakult veszélyhelyzetről kaptak tájékoztatást a bizottság
tagjai. A veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri hatáskörben a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság 28 határozatot, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság pedig 5 határozatot hozott.
VI.

11

Közösen a kiútért

11

elnevezésű,

11

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 11

jelű

projekt

A futó programelemeket felfüggesztésre került, mivel a programelemek szinte valamennyi eleme
személyes kapcsolatokat, találkozásokat jelentenek. A programok megvalósítása júniustól ismét
elindult.
Négyszáz darab tisztító- és fertőtlenítőszert tartalmazó csomagot adományozott Nyíregyháza
önkormányzata a hátrányos helyzetben élők számára. Az 1500 forint értékű csomagok kézmosó
szappant, fertőtlenítőszereket és mosogatószert tartalmaznak. Az adományokat a Polyákborokban,
illetve a Keleti és Huszár lakótelepeken élő családok számára juttatták el.
A projekt forrásaiból finanszírozott képzési, megélhetési támogatásra egyébként jogosult személyek a
veszélyhelyzet időszakában nem vehettek részt a képzésben, mert a képző szerv nem tarthatta meg a
képzési napokat. Az ügyféli érdekek méltányos rendezése érdekében gondoskodtunk arról, hogy az
érintettek csökkentett összegben (a támogatás 60 %-a) jogosultságot szerezzenek települési
támogatás jogcímén a pénzbeli ellátásra.
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság a projekt keretében kézfertőtlenítőt, szájmaszkot,
gumikesztyűt és tájékoztató füzetet is osztott 2020. május 25-27 . között a Huszár lakótelepen, május
14-15-én a Keleti lakótelepen élőknek. Az önkormányzati Közösen a kiútért program keretein belül már
másodszor juttattak el tavasszal, a pandémiás helyzetben védőeszközöket, s nemcsak ide, hanem a
keleti lakótelepi szegregátumban is. A lakosság örömmel fogadta az újabb csomagot.
A veszélyhelyzet kialakulásától kezdve a szociális, a gyermekjóléti és egészségügyi alapellátásban
dolgozók munkájának, helytállásának és az időben bevezetett és szigorúan betartott
óvintézkedéseknek is köszönhetően az önkormányzati, egyházi és civil fenntartású intézményekben
nem volt megfertőződés.
Kulturális intézmények vonatkozásában tett intézkedések

A 46/2020. (Ill. 16.) Korm. rendelet értelmében a 2/2020.(111.16). számú határozattal 2020. március 17.
napjától visszavonásig a város fenntartásában működő kulturális intézmények - Váci Mihály Kulturális
Központ és tagintézményei, Jósa András Múzeum és tagintézményei, Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár valamint fiókkönyvtárai és könyvtár pontjai, Nyíregyházi Cantemus Kórus - nem
fogadtak látogatókat, a próbák, műsorok megtartását nem engedélyeztem, a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár könyvtárbusz szolgáltatása felfüggesztésre került. Elmaradtak a kulturális
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intézmények és tagintézmények által meghirdetett előadó-művészeti rendezvények (hangversenyek,
koncertek, előadások) csoportos foglalkozások, próbák, azok szervezőjétől függetlenül.
Minden kulturális intézmény elkészítette a népegészségügyi szervek által kiadott útmutatások alapján
a pandémiás tervét. Az intézmények felkészültek a felszabaduló munkaerő önkéntes alapon segítő
aktivitására (idősek segítése, köznevelés stb), amelynek igénybevételére nem került sor.
A kulturális intézmények a veszélyhelyzet időszakában azokat a háttértevékenységeket végezték el,
amelyek egyrészt a pandémia miatt elmaradó előadások miatt váltak szükségessé (jegyvisszaváltás,
produkciók szerződéseinek felbontása, közönség tájékoztatása), másrészt az újrainduláshoz
következő
évad
programterve,
szükségesek
(kiadvány tervezés,
markenting
akciók,
állományrendezés), harmadrészt a háttéradminisztrációs, épület és technikai karbantartási
feladatokat hajtották végre.
A Jósa András Múzeumban és annak tagintézményeiben a körülmények figyelembevétele mellett
folytatódtak továbbra is a munkálatok, így folytatódtak a régészeti osztály raktárának Fokos utcai
telephelyre történő kiköltöztetése. Továbbra is zajlottak a Múzeum belső munkálatai, mely az új
kiállítóhelyre és a múzeumpedagógia foglalkoztatóhelyiségére vonatkoznak. A Kállay Gyűjteményben
adatrögzítés mellett a jelenleg még meglévő időszaki kiállítás elbontása történt meg, illetve a közel
16.000 kötetes könyvtár csomagolása, dobozolása, átköltöztetése zajlott. Folyamatos volt a Kállay
Gyűjtemény műtárgyainak rendszerezéssel történő előkészítése a költözéshez. Az intézményekben a
kutatómunkák sem álltak meg.
A 3/2020.(V.06.) számú Polgármesteri határozat értelmében a Sóstói Múzeumfalu 2020. május 8.
napjától - a védelmi intézkedések megtartása mellett -fogadhat látogatókat.
Az 5/2020.{Vl.03 .) számú határozat értelmében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus énekkari próbái a vonatkozó jogszabályi
előírások betartásával megtartóak, de hangversenyek, előadások továbbra sem tarthatóak meg.
Ugyanezen határozat értelmében a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár könyvtárbusz 2020.
június 15. napjától ismét szolgáltathat és a könyvtár fogadhat látogatókat, fokozatos nyitással,
óvintézkedések betartása mellett. Rendezvények közül Kormányrendelet alapján jelenleg korlátozás,
tiltás van érvényben az 500 főt meghaladó kül-és beltéri zenés-táncos rendezvényekre.
A 6/2020.(Vl.15 .) számú határozat értelmében a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint
fiókkönyvtárai és könyvtár pontjai 2020. június 15. napjától fogadhatnak látogatókat.
A 7/2020.{Vl.17.) számú határozat értelmében a veszélyhelyzet megszűnésétől az intézmények
látogathatók.

Önkormányzati vagyongazdálkodás, cégek
Polgármesteri döntés értelmében a Nyírvv Nonprofit Kft. által üzemeltetett Tokaji úti vásártér és piac
zárva az Iparcikk piac 2020.03.16-tól zárva tartott, a Nagybani piac a veszélyhelyzet alatt végig nyitva
tartott a lakosság élelmiszer ellátásának érdekében.
Polgármesteri döntés született Sz-Sz-B Megyei Temetkezési Kft. temetőiben a koronavírus járvány
miatt meghirdetett veszélyhelyzetben alkalmazandó temetési renderől. Az Északi temetőben a
temetési szertartások 2020.03.16-tól a veszélyhelyzetben csak a főbejárati ravatalozóban voltak
megtarthatóak, Nyíregyháza többi temetőjében a zárt ravatalozókban kizárólag az elhunyt közeli
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hozzátartozói tartózkodhatnak, a többi gyászoló csak a ravatalozó előtt róhatta le kegyeletét, a
személyes kontaktust pedig kerülni kellett.
Polgármesteri döntés értelmében a Nyíregyházi Állatpark 2020.03.17-től visszavonásig szünetelt.
A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt által üzemeltetett gyógyfürdő létesítmények szolgáltatási tevékenységének
meghozott intézkedés szerint a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-hez tartozó gyógyfürdő
létesítmények, fürdő- és gyógyászati szolgáltatási tevékenységét 2020.03.17-től visszavonásig
fe !függesztette.
felfüggesztéséről

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. színházi előadásainak és egyéb, a társaság által szervezett
programok, rendezvények felfüggesztéséről is született polgármesteri döntés. A Móricz Zsigmond
Színház valamennyi játszóhelyén a színházi előadások
és egyéb programok, rendezvények
felfüggesztésre kerültek. A Móricz Zsigmond Színház reggeli 7 perces videókkal, maszkok varrásával
segítette a járványügyi védekezést.
A Nyírvv Nonprofit Kft. által üzemeltetett egyes parkolók lezárásáról Kormányrendeletben biztosított
felhatalmazás alapján született döntés. 020.04.09 napjától 2020.04.14 napjáig lezárásra kerültek az
alábbi parkolók: Állatpark előtti parkoló, Blaha Lujza sétány parkolói, Krúdy Vigadó előtti terület, Sóstói
pavilonsor mögötti parkoló, Svájci Lak, Fürdőház melletti parkoló, Bujtosi Városliget parkolói.
Ugyancsak határozat erősítette meg 2020. 04.14. napjától visszavonásig a felsorol parkolók lezárását.

A 2/2020.(04.14.) GT/Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. számú 2020.04.14-én kelt Polgármesteri
határozat értelmében 2020.05.08. napjától a Nyíregyházi Állatpark újra kinyithat az alábbi
feltételekkel: Zárt terek bejáratainál kézfertőtlenítő szert kell kihelyezni, az üzemeltető köteles az
egészségvédelmi előírások fokozott betartására és a rendszeres felületfertőtlenítésre. Szájmaszk
viselése zárt térben a munkavállalóknak és a látogatóknak egyaránt fokozottan javasolt, az
üzemeltetőnek pedig figyelemmel kell lennie a 168/2020.(IV.30.) Korm. rendeletben foglaltakra .
A 4/2020.(05.04.) GT/NYÍRVV NONPROFIT KFT. számú határozat a piacok újranyitását szabályozta. A
Tokaji úti Iparcikk piac 2020.05.05 napjától az alábbi feltételekkel tarthat nyitva: egykapus beléptetés,
a piac területén egyidejűleg max. 400 fő vásárló tartózkodhat, kizárólag érvényes bérleti szerződéssel
rendelkező árusok kereskedhetnek, a piac nyitvatartási ideje: kedd-vasárnap 6.00-16.00 között,
szájmaszk viselése kötelező, figyelemmel kell lenni a NÉHIB ajánlására. A Jósavárosi Régiségpiac
visszavonásig zárva tart.
5/2020.(05.04.)GT/NYÍRVV NONPROFIT KFT. számú határozat a Nyírvv Nonprofit Kft által üzemeltetett
parkolók lezárásának feloldásáról rendelkezett.
7/2020.(05.17.)GT/NYÍRVV NONPROFIT KFT.
számú határozat értelmében a Jósavárosi Régiségpiac
2020.06.02-től a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző nyitvatartási rend szerint nyitva tarthat.
Valamennyi Nyírvv Nonprofit Kft által üzemeltetett piac területén 2020. május 20-tól lehetőség nyílik
a többkapus beléptetésre, illetve 2020. 06.02 napjától engedélyezett a helypénzes árusítás. Szájmaszk
viselése a piacok területén fokozottan ajánlott.
A 3/2020.(05.25 .) GT/SZ-SZ-B MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT. számú határozat értelmében - összhangban
a Kormányrendelet előírásaival - a temetési szertartások korlátozás nélkül megtarthatóak.
Az idősek vásárlási idősávja tárgyában rendeletalkotás vált szükségessé. Az 1/2020.(IV.15.)
önkormányzati rendelet értelmében a Nyíregyháza MJV közigazgatási területén működő Városi
Piacokat (Piaccsarnok, Nagybani zöldség-gyümölcspiac, Jósavárosi piac, Örökös piac) a 65. életévüket
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betöltött személyek a piacok nyitvatartási idején belül 10.00 és 12.00 óra közötti intervallumban
látogathatják. A nyitvatartási időn belül az itt megjelölt időtartam kivételével az egyéb korosztály
számára a piacok látogatása megengedett.
A veszélyhelyzet alatt nehéz helyzetbe került önkormányzati nlc helyiségek bérlőinek helyzetét
könnyítendő, került kiadásra a 2/2020.(IV.22.) önkormányzati rendelet. A rendelet értelmében azon
bérlők, akik a veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 11. és 2020. március 31. napja között az
önkormányzati tulajdonú üzletüket bezárták és az üzlethelyiségben folytatott tevékenységüket
legkésőbb 2020. április 1. napjától szünete ltetik, bérleti díj fizetési kötelezettségük teljesítése alól
kedvezményeket kapnak 2020. április 1. napjától a 2020. június 30. napjáig. Azon bérlők részére, akiket
a járvány miatt hozott kormányzati intézkedések bezárásra köteleznek 75 % bérleti díjkedvezmény
nyújtható. Azon bérlők részére pedig, akiknek a kormányzati intézkedések hatására, illetve a
veszélyhelyzet következtében jelentősen csökkent a nyitvatartási idejük, és vásárlói forgalmuk, 50 %
bérleti díjkedvezmény nyújtható.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetési köréből a Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 20. szám alatt
található Volán Sporttelep megnevezésű ingatlan kivonásra került. Az ingatlant 2020. március 30.
napjával az Országos Mentőszo lgálat részére haszonkölcsönbe adtuk, ahol a mentőjárművek és
hatósági járművek fertőtlenítésére szolgáló „Red Zone" került kialakításra.
Nyíregyháza MJV Polgármestere a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetre, valamint a Nyíregyházi
Állatpark Nonprofit Kft. által működtetett szállodák bezárása miatti bevételkiesésre tekintettel, a
társaság kérelmének helyt adva hozzájárult az Állatpark üzemeltetésében lévő Ózoon Hotel, Hotel
Dzsungel, valamint a Pangea Ökocentrum 2020. április-május havi bérleti díjának elengedéséhez.
Az Önkormányzat illetékességi területén karanténba helyezett személyek elhelyezésének biztosítása
céljából Nyíregyháza MJV Polgármestere a Váci Mihály Kulturális Központ Butykai Művelődési Háza
megnevezésű, Nyíregyháza-Butyka, Benkő István utca 1. szám alatt található ingatlanát jelölte ki.
Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szinbád sétányon található 15063 és 15065 helyrajzi számú ingatlan 8-as
épülete az Önkormányzat részéről 2020.04.20. napjától átadásra került a Sz-Sz-B Megyei
Kormányhivatal részére térítésmentes használatra, védekezés céljából.

Nyíregyháza MJV Polgármestere a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 2020.03.16.
napján kelt levelében felfüggesztette a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Szigligeti
Gyermeküdülőben a nyári táborok szervezését.
Nyíregyháza MJV Polgármestere 2020. május 22 . napján az Óvodák és bölcsődék újranyitásáról,
valamint a nyári táborok szervezéséről szóló 2015/2020.(V.20.) Korm.rendelettel összhangban
engedélyezte a Szigligeti Gyermeküdülőben 2020. június 16. napjától a nyári táborok megtartását.
A Volán Sporttelep 2020.06.08. napján az OMSZ-tól visszakerült az Önkormányzathoz, a
haszonkölcsön szerződés megszüntetésre került, majd intézkedés történt a Nyírvv Nonprofit Kft.
részére történő üzemeltetésbe visszaadásról.
A Nyírvv Nonprofit Kft. végezte a közterületi játszóterek, padok fertőtlenítését, intézkedett a kijárási
korlátozáshoz kapcsolódóan a polgármesteri hatáskörben elrendelt parkolók lezárásáról.
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Tömegközlekedés szervezés

A veszélyhelyzet kihirdetését követően 2020. március 23-ától Nyíregyháza menetrend szerinti helyi
autóbusz-közlekedésben bevezetésre került a „nyári" menetrend.
A fenti időponttól történt menetrendváltást követően a Vasútállomás - Sóstói úti Kórház viszonylaton
közlekedő 8A jelzésű autóbuszjárat közlekedtetése megszűnt, helyette hosszabb útvonalon a
Vasútállomás - Sóstógyógyfürdő viszonylaton 8-as jelzésű járatok közlekedtek.
Az idénymenetrendend turisztikai jellegére, de a turisztikai forgalom hiányára tekintettel hibrid
tanszünetes, turisztikai funkció nélküli menetrendet bevezetése volt célszerű . A Vasútállomás Sóstógyógyfürdő viszonylatban a jelenleg meghirdetett menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratok
közlekedtetése nem volt indokolt.
Ezt követőn átmeneti hálózat és menetrend került kidolgozásra, amely 2020. május 1-én elindult. Az
átmeneti menetrend bevezetés révén jelentősen könnyebbé vált a munkahelyek és a
bevásárlóközpontok elérése, javultak a városrészek közötti kapcsolatok, kevesebb átszállásra van
szükség. A menetrendek ütemesek lettek, az átszállások és a csatlakozások pedig könnyebben
tervezhetők.

A veszélyhelyzettel összefüggő enyhítések következményeként május 04-ével újra közlekedtek az 1/A
autóbuszok és hétvégen sűrűbben indultak a 8-as vonalán az autóbuszok.
A bevezetést követően, ahogyan a tervezés megkezdésekor is, utasszámlálásra került sor, május 13. és
19. között, minden autóbuszon a járművezetők számolták az utasokat, így pontos képet kapott az
Önkormányzat
és
a
Volánbusz
Zrt.
is
az
aktuális
utazási
igényekről.
A város nagyfoglalkoztatóit a bevezetést követően újból felkereste az Önkormányzat, annak
érdekében, hogy a tapasztalataik és az igényeik is beépüljenek a további tervezés és a finomhangolások
során melynek eredményeként május 30-ával újabb menetrendi módosulások következtek.

jelzésű

Nyíregyháza MJV Polgármestere 1/2020. (IV. 9.)/SZESB számú határozatában 50%-os támogatási
intenzitásra módosította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsága 53/2020. (111.5.) számú határozatában megítélt diáksport támogatásokat. Tekintettel
arra, hogy a koronavírus-járvány terjedése elleni védekezés keretében 2020. március 16-ától a
közoktatás digitális formára állt át, a diákolimpia versenyeket határozatlan időre felfüggesztették, az
intézményekben a sporttevékenység megszűnt, a benyújtott pályázatokban vállalt feladatok
teljesíthetősége, valamint a visszafizetési kötelezettségek elkerülése érdekében a támogatások
részarányosan csökkentésre kerültek. A módosított támogatási összegnek megfelelően a szerződések
aláírásra kerültek, a támogatási összegek kiutalása megtörtént.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3/2020. (IV.16.)/KGY számú határozatában 70%-os
támogatási intenzitásra módosította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 107/2019. (Vl.27.)
számú határozatában a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. részére a felnőtt férfi csapat 2019/2020-as
bajnoki szereplésére megítélt szponzorációs díjat. Tekintettel arra, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben 2020. március 16-án - összhangban a
járványügyi hatóságok döntéseivel - azonnali hatállyal, újabb döntés meghozataláig átmeneti időre
felfüggesztette az MLSZ által szervezett valamennyi versenyprogramot és képzési eseményt, ezáltal az
április, május és június hónapokra fennmaradó szponzorációs díjról szóló előlegszámlák jogosultsága
megszűnt és a szponzorációs díj összege arányosan csökkentésre került. A szponzori szerződés
módosítása és a teljesítés előírásoknak megfelelően megtörtént.
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Polgármesteri döntés született a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő
Városi Jégpálya bezárásáról, és a Continental Arénában tartandó rendezvények felfüggesztéséről. A
Mozdulj Nyíregyháza! online folytatódott.

Hatósági intézkedések és feladatok
A vészhelyzettel összefüggésben hozott Kormányrendelet alapján bevezetett korlátozó intézkedések
betartását a közterület-felügyelet ellenőrizte. Ezek közül kiemelendő a Sóstógyógyfürdőn és a Bujtosi
Városligetben elrendelt parkolási tilalom, majd az ott tartózkodás tilalmának, a város piacain az idősek
vásárlásra fenntartott idősávokra vonatkozó szabályok betartása (esetenként a rendőrséggel
együttműködve) , a belváros forgalmi rendje, különös tekintettel az ingyenes parkolással összefüggő
szabálytalanul parkoló, vagy behajtási tilalmakat megszegő gépjárművekre . A lakosságot
tájékoztatására alkalmaztuk a szolgálati járműre felszerelt fényhíd hangosbeszélőjét .
Március 30-tól április 11-ig a kényszerkaranténra kijelölt butykai közösségi házban 1 fő hatósági
karanténba helyezett személyt helyeztek el, az önkormányzati vagyon védelmét 24 órás szolgálat
keretében a felügyelet biztosította.
Polgármesteri döntés értelmében a NYIRVV Nonprofit Kft mezőőrei április 02-május 15-ig közös
szolgálatot láttak el a közterület-felügyelettel.
A veszélyhelyzet ideje alatt 11 éjszakai szolgálat volt elrendelve, főleg a Sóstógyógyfürdőn és a Bujtosi
Városligetben elrendelt korlátozások betartásának az ellenőrzésére, de figyelemmel irányult a város
nagyobb játszótereire, kondiparkjaira. A rendőrséggel a korlátozások kezdetén 3 hétvégén át közös
járőrszolgálatot látott el a felügyelet.
Közreműködött

a felügyelet a veszélyhelyzettel kapcsolatos felhívások, tájékoztatások vállalkozások,
üzletek, társasházak részére történő eljuttatásában. A vészhelyzet kihirdetése óta a felügyelet
állománya 1178 túlórát teljesített.
A veszélyhelyzet alatt szabálytalan parkolás miatt 151 figyelmeztetést, 701 feljelentést
kezdeményezett a felügyelet. Zöldfelületen parkolásért 191 esetben alkalmaztak figyelmeztetést, 137
esetben közigazgatási eljárást kezdeményeztek.
Behajtási tilalom megszegése miatt 129 db
közigazgatási bírság kiszabására került sor.
Egyéb szabálysértés miatt (köztisztasági, koldulás, közterületen alkohol fogyasztás, jogosulatlan
közterületi értékesítés) 31 esetben figyelmeztetést, 2 esetben helyszíni bírságot 12 esetben
feljelentésre intézkedtek a felügyelők.
A veszélyhelyzeti intézkedések jelentős része a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeire
fogalmazott meg szabályokat, amelyekről haladéktalanul értesítést juttatott el a kereskedelmi hatóság
a tevékenységet folytatók részére, melyben részletes útmutatót, javaslatokat fogalmazott meg a
rendelkezések gyakorlati megvalósításához.
Ennek keretében a veszélyhelyzet kihirdetését követő első intézkedések egyike kapcsán a 100 fő feletti
befogadóképességű vendéglátó helyek, majd ezt követően a nyitva tartási idő korlátozásáról
valamennyi kereskedő kiértesítésre került. A vendéglátó helyekre vonatkozó speciális szabályok
megalkotásáról ismét tájékoztatta a hatóság az érintetteket.
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A veszélyhelyzeti rendelkezések betartására vonatkozóan Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala közös együttműködés keretében kereskedelmi hatósági jogkörében
szúrópróbaszerű ellenőrzést végzett fagylaltot árusító üzletek körében a rendőrség és
népegészségügyi, élelmiszerbiztonsági szakemberek közreműködésével.
A 148/2020.(IV.23.) Korm . rendeletben a Kormány felhatalmazta a településeket, hogy önkormányzati
rendelettel a kijárási korlátozásról szóló 71/2020.(111.27.) Korm. rendeletben foglaltaktól szigorúbb
szabályokat állapítson meg a 2020.04.25. és 2020.04.26. közötti időszakra . Az ezen felhatalmazás
alapján megalkotott 4/2020. (IV.24.) Polgármesteri rendelet korlátozta 22:00 és 06:00 óra között a napi
fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben, illetve drogéria terméket árusító üzletben történő
vásárlást, továbbá a vendéglátó üzletben az elvitelre alkalmas ételek kiadását és szállítását. A
rendelkezések közvetetten érintették az éjszaka is nyitva tartó üzleteket, így külön tájékoztatást
kaptak.
A házasságkötések ebben az időszakban sem kerültek felfüggesztésre. A házasságkötő teremben a
házasulandók és a vendégek száma együtt legfeljebb 12 fő lehetett, majd a veszélyhelyzet során
alkalmazandó óvintézkedések enyhítésével 2020. május 8. napjától ez a szám 40 főre emelkedett.
A házasságkötő terem berendezése során biztosított volt a megfelelő védőtávolság betartása és
betartatása, valamint a kézfertőtlenítő kötelező használata. Rövidített szertartások kerültek
megtartásra, hogy azt követően a bútorzat fertőtlenítését, és a helyiség szellőztetését a
takarítószemélyzet elvégezhesse. A vendégeket fogadó anyakönyvvezető pedig maszkot és kesztyűt
visel.

A Kormány járványügyi intézkedései érintették a helyi adóztatást is. 2020. március 24. napjától az
adóvégrehajtások szünetelnek. Ügyfeleinket folyamatosan tájékoztattuk a COVID-19 járványügyi
helyzetet érintő adózási információkról, az adókönnyítések lehetőségéről, továbbá az
adókötelezettséget érintő módosuló határidőről. HIPA alany adózók több mint fele az eredeti bevallási
határidőig benyújtotta a 2019. évi bevallását, nem élt a jogszabályban biztosított haladék
lehetőségével.

Polgármesteri Hivatal működése

A Hivatal a veszélyhelyzet nagy részében nem fogadott ügyfelet, csak halaszthatatlan, illetve személyes
jelenlétet feltétlenü l igénylő ügyekben. Az ügyfelek telefonon és elektronikusan intézték ügyeiket. Az
ellenőrzések az érintett osztályokon (pl. belső ellenőrzés, adóosztály) tervszerűen zajlottak. A papír
alapú ügyintézés vonatkozásában a kihelyezett gyűjtőurnákba bedobott iratokat felbontás előtt rövid
időre karanténba kerültek. A hivatali működés mindvégig zavartalan volt, ügyintézéssel
összefüggésben panasz nem érkezett a veszélyhelyzet alatt.
Lehetőség

volt váltott és rugalmas munkarend, valamint távmunka alkalmazására is, ez utóbbi
munkáltatási forma azonban végig csekély mértékű volt. A veszélyhelyzet utolsó heteiben, június
elejétől a Hivatal visszatért mind az ügyfélfogadás, mind a munkarend vonatkozásában a normál
működés keretei közé.
Az óvintézkedések körében folyamatosan és továbbra is biztosítja a hivatal a főbejáratál és az
ügyfélcentrum bejáratánál az automata kézfertőtlenítőket, valamint a mellékhelyiségekben a
kézfertőtlenítés lehetőségét.
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A takarító szolgálattal egyeztetve naponta többször végeztettük az ajtókilincsek, kapcsolók, korlátok
és kiemelt fontossággal a mellékhelyiségek fertőtlenítését.
A gróf Károlyi Ferenc teremben minden eseményt

követően fertőtlenítő

takarítást végeztek.

A dolgozók részére biztosított a védőkesztyű, kézfertőtlenítő, mosható védőmaszk.
A veszélyhelyzetben dolgozók helytállását, munkáját mind az intézményekben, mind a hivatalban
köszönet illeti.
Kérem a T. Közgyűlést a tájékoztató megtárgyalására és annak tudomásul vételére.
Nyíregyháza, 2020. június 18.
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Melléklet a HF0/3-4/2020. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

_ __,/2020. (Vl .25.) számú
határozata
a 40/2020. (111.11.) Kormányrende lettel kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere által meghozott döntések és egyéb
- a humánjárvány megelőzése és következményeinek csökkentése érdekében elvégzett feladatok, intézkedések tárgyában tájékoztató tudomásu l vételéről

A

Közgyűlés

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzettel kapcsolatban előterjesztésbe foglalt
polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2020. június 25.

Erről

értesülnek:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységek vezetői
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1. számú melléklet
Kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § 4. bekezdése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva hozott döntéseiről
Sorszám

1./
2./

A döntés száma, címe

1/2020. (IV. 15.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
található Városi Piacok látogatási rendjének korlátozásáról
2/2020. (IV.22.) önkormányzati rendelete A veszélyhelyzet idején Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díj fizetési kötelezettség alóli

A döntés meghozatalának napja

2020. április 14.

2020. április 22 .

mentességéről

3./
4./

5./

6./

7./

8./
9./
10./

11./

3/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a
költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2020. (11. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelete a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozásokról
5/2020.(IV.29.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról
(Rendezési terv módosítása az Örökösföldi görögkatolikus templom mögötti területen és
csereterületen)
18/2020.(V.20.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(11.20.) önkormányzati rendelet
veszélyhelyzetre tekintettel történő módosításáról
19/2020.(Vl.12.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól
szóló 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2020.(IV.16.)/KGY számú határozata a Vörös Postakocsi Alapítvány és a Nyírség Könyvtár
Alapítvány támogatásáról
2/2020.(IV.16.)/KGY számú határozata A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium átszervezésének
véleményezéséről

3/2020.(IV.16.)/KGY számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
107/2019.(Vl.27.) számú határozatának módosításáról
4/2020.(IV.22.)/KGY számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 26/2020.(11.27 .)
számú határozatának a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításával
összefüggő módosításáról

2020. április 23.
2020. április 24.

2020. április 28.

2020. május 19.

2020. június 12.
2020. április 16.
2020. április 16.
2020. április 16.

2020. április 22 .

12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./

19./
20./

5/2020.{IV.28.)/KGY számú határozata Nyíregyháza településszerkezeti terve módosításának
jóváhagyásáról
6/2020.(IV.30.)/KGY számú határozata házszámok megállapításáról
7/2020.{IV.30.)/KGY számú határozata a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.-vel kötendő
közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
8/2020.(IV.30.)/KGY számú határozata a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötendő
közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
9/2020.{IV.30.)/KGY számú határozata a Nyíregyházi Szakképzési Centrum átszervezésének
véleményezéséről

10/2020.{IV.30.)/KGY számú határozata a Nyírvidék Képző- Központ Nonprofit Kft.-vel kötendő
közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
11/2020.(IV.30.)/KGY számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. (Xll.29.) számú határozat módosításáról
12/2020.(V.7.)/KGY számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020-2024. évi
gazdasági programjának elfogadásáról
13/2020.(V.11.)/KGY számú határozat önkormányzati hatósági kérelem elbírálásáról

2020. április 28.
2020. április 30.
2020. április 30.
2020. április 30.
2020. április 30.
2020. április 30.
2020. április 30.
2020. május 7.
2020. május 11.

21./

14/2020.(V.19.)/KGY számú határozata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum 2019. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

2020. május 19.

22./

15/2020.(V.22.)/KGY számú határozata közterületek elnevezéséről

2020. május 22 .

23./
24./

25./

26./
27./

16/2020.(V.22.)/KGY számú határozata a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2019. évi Működési Jelentésének
jóváhagyásáról
17/2020.(V.25.)/KGY számú határozata az MKKSZ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Alapszervezetével kötendő használatba adásról szóló megállapodások jóváhagyásáról
18/2020.(V.27.)/KGY számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
202/2019.(Xll.19.) számú határozata 1. pontjának visszavonásáról és a Városi Uszoda SóstóGyógyfürdők Zrt., mint közreműködő bevonásával történő üzemeltetéséről
19/2020.(V.28.)/KGY számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által
fenntartott óvodák alapító okiratának módosításáról
20/2020.(V.28.)/KGY számú határozata az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

2020. május 22.
2020. május 25.

2020. május 27.

2020. május 28.
2020. május 28 .

28./

29./

21/2020.(Vl.15.)/KGY számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratának
módosításáról szóló 19/2020.(V.28.) KGY számú határozatának módosításáról
22/2020.(Vl.17.)/KGY számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
173/2018.(X.18.) számú határozatának - az önkormányzati szociális bérlakáshoz juttatandók 2018 .
évi névjegyzékéről - módosításáról

Nyíregyháza, 2020. június 18.

2020. június 15.

2020. június 17.

2. számú melléklet
Kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § 4. bekezdése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai hatáskörében eljárva hozott döntéseiről
A döntés száma, címe
Sorszám
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
1/2020.(IV.16.)/KKIB számú határozata a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének

1./
2./
3./

véleményezéséről

2/2020.(IV.16.)/KKIB számú határozata a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
véleményezéséről

3/2020.(IV.16.)/KKIB számú határozata a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
véleményezéséről

4/2020.(V.19.)/KKIB számú határozata a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2019. évi szakmai beszámolójának
elfogadásáról
5/2020.(Vl.05.)/KKIB számú határozata A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága - Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2019/2020-as nevelési év nyári zárva
5./
tartási idejének meghatározásáról szóló- 12/2020.(11.03.) számú határozatának módosításáról
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
1/2020.(IV.16.)/GTB számú határozata az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi
6./
üzleti tervének véleményezéséről

4./

7./

8./
9./

10./
11./
12./

A döntés meghozatalának napja

2020. április 16.
2020. április 16.
2020. április 16.
2020. május 19.

2020. június 5.

2020. április 16.

2/2020.(IV.16.)/GTB számú határozata a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének véleményezéséről

2020. április 16.

3/2020.(IV.16.)/GTB számú határozata a NYÍRTÁVHŐ Kft. 2020. évi üzleti tervének véleményezéséről
4/2020.(IV.16.)/GTB számú határozata a „Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. 2020. évi üzleti tervének

2020. április 16.

véleményezéséről

5/2020.(IV.16.)/GTB számú határozata a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
véleményezéséről

6/2020.(IV.16.)/GTB számú határozata a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
véleményezéséről

7/2020.(IV.16.)/GTB számú határozata a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
véleményezéséről

2020. április 16.
2020. április 16.
2020. április 16.
2020. április 16.

13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./
20./

21./
22./

23./

8/2020.(IV.16.)/GTB számú határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2020. évi üzleti
tervének véleményezéséről
9/2020.(IV.16.)/GTB számú határozata a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
véleményezéséről

10/2020.(IV.16.)/GTB számú határozata a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
véleményezéséről

11/2020.(IV.16.)/GTB számú határozata a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
véleményezéséről

12/2020.(IV.16.)/GTB számú határozata a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
véleményezéséről

13/2020.(IV.16.)/GTB számú határozata a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
véleményezéséről

2020. április 16.
2020. április 16.
2020. április 16.
2020. április 16.
2020. április 16.
2020. április 16.

14/2020.(V.19.)/GTB számú határozata A nyíregyházi 156/3 hrsz-ú ingatlan szabályozással nem érintett
területnagyságú részének telekkiegészítésként történő értékesítéséről

2020. május 19.

15/2020.(V.21.)/GTB számú határozata a Humán-Net Alapítvány 2019. évi gazdasági beszámolójának
elfogadásáról

2020. május 21.

16/2020.(V.21.)/GTB számú határozata a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő „Reménység"
Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának 2019. évi gazdasági beszámolójának elfogadásáról
17/2020.(V.21.)/GTB számú határozata a Periféria Egyesület 2019. évi gazdasági beszámolójának
elfogadásáról
18/2020.(V.25.)/GTB számú határozata „A 2020. évben szünidei gyermekétkeztetés keretében nyári
gyermekétkeztetés biztosítása" tárgyú beszerzési eljárás megindításáról, és ajánlati felhívásának

2020. május 21.
2020. május 21.

2020. május 25.

véleményezéséről

24./
25./
26./

27./

19/2020.(V.25.)/GTB számú határozata a Magyar Rádióamatőr Szövetség tulajdonában lévő
átjátszóállomás felhelyezéséről az Ungvár stny 1. szám alatti ingatlanra
20/2020.(V.25.)/GTB számú határozata a Nyíregyháza, Szent István utca 1. sz. alatti 4/ A/22 hrsz-ú 47+27
m 2 alapterületű üzlethelyiség vonatkozásában, meglévő bérlővel helyiségbérleti szerződés megkötéséről
21/2020.(V.25.)/GTB számú határozata A nyíregyházi 156/3 hrsz-ú ingatlan szabályozással nem érintett
területnagyságú részének telekkiegészítésként történő értékesítéséről
22/2020.(Vl.04.)/GTB számú határozata „A 2020. évben szünidei gyermekétkeztetés keretében nyári
gyermekétkeztetés biztosítása" tárgyú beszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozataláról

2020. május 25 .
2020. május 25.
2020. június 4.
2020. június 4.

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

28./
29./
30./
31./
32./
33./
34./
35./
36./
37./
38./
39./
40./
41./
42./
43./

44./

1/2020.(IV.9.)/SZESB számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottsága 53/2020.(111.5.) számú határozatának módosításáról
2/2020.(IV.16.)/SZESB számú határozata a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti
tervének véleményezéséről
3/2020.(IV.17.)/SZESB számú határozata első lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
4/2020.(IV.21.)/SZESB számú határozata az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbér támogatásának
megállapításáról
5/2020.(IV.21.)/SZESB számú határozata az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbér támogatásának
megállapításáról
6/2020.(IV.24.)/SZESB számú határozata első lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
7/2020.(IV.24.)/SZESB számú határozata első lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
8/2020.(IV.24.)/SZESB számú határozata első lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
9/2020.(IV.27 .)/SZESB számú határozata első lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
10/2020.(IV.27.)/SZESB számú határozata első lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
11/2020.(V.19.)/SZESB számú határozata a Nyíregyháza, 15. számú háziorvosi praxis megvételéhez történő
hozzájárulásról
12/2020.(V.08 .. )/SZESB számú határozata első lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
13/2020.(V.19.)/SZESB számú határozata a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő „Reménység"
Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
14/2020.(V.19.)/SZESB számú határozata a HUMAN-NET Alapítvány által működtetett Tanyagondnoki
Szolgálat 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
15/2020.(V.19.)/SZESB számú határozata az Oltalom Szeretetszolgálat 2019. évi szakmai beszámolójának
elfogadásáról
16/2020.(V.19.)/SZESB számú határozata a Periféria Egyesület 2019. évi szakmai beszámolójának
elfogadásáról
17/2020.(V.19.)/SZESB számú határozata Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában
működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 2019. évi szakmai beszámolójának és a „Kálvineum" Idősek
Otthona szociális étkeztetésről szóló 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

2020. április 9.
2020. április 16.
2020. április 17.
2020. április 21.
2020. április 21.
2020. április 24.
2020. április 24.
2020. április 24.

2020. május 19.

2020. május 19.
2020. május 19.
2020. május 19.
2020. május 19.

2020. május 19.

45./

46./
47./
48./
49./
50./
51./
52./
53./
54./
55./
56./

18/2020.(V.19.)/SZESB számú határozata a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezetének Anya-Gyermek Segítőotthona „Félutas" Ház 2019. évi szakmai beszámolójának
elfogadásáról
19/2020.(V.19.)/SZESB számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai
beszámolójának elfogadásáról
20/2020.(V.19.)/SZESB számú határozata a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi szakmai
beszámolójának elfogadásáról
21/2020.(V.19.)/SZESB számú határozata a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2019. évi
szakmai beszámolójának elfogadásáról
22/2020.(V.19.)/SZESB számú határozata első lakáshoz jutók támogatása tárgyában kelt határozat
visszavonásáról és az eljárás megszüntetéséről
23/2020.(V.19.)/SZESB számú határozata első lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
24/2020.(V.21.)/SZESB számú határozata az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbér támogatásának
megállapításáról
25/2020.(V.21.)/SZESB számú határozata első lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
26/2020.(V.27.)/SZESB számú határozata a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú
Nonprofit Kft által működtetett Esély Centrum 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
27 /2020.(Vl.09.)/SZESB számú határozata a Nyíregyháza, 15. számú házi gyermekorvosi praxis
megvételéhez történő hozzájárulásról
28/2020.(Vl.09.)/SZESB számú határozata a Nyíregyháza, 34. számú háziorvosi praxis megvételéhez
történő hozzájárulásról
29/2020.(Vl.11.)/SZESB számú határozata a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti
keretében működtetett bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének felülvizsgálatáról

Nyíregyháza, 2020. június 18.

2020. május 19.

2020. május 19.
2020. május 19.
2020. május 19.
2020. május 19.
2020. május 19.
2020. május 21.
2020. május 21.
2020. május 27.
2020. június 9.
2020. június 9.
2020. június 11.

3. számú melléklet
Kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének a veszélyhelyzettel összefüggésben meghozott intézkedéseiről, döntéseiről
Sorszám

1./

2./

3./

4./

S./

6./

Döntéshozó, a döntés
száma
Nyíregyháza MJV
polgármesterének
1/2020.(03.14.) GT számú
utasítása
Nyíregyháza MJV
polgármesterének
2/2020 .(03 .14.) GT számú
utasítása

Nyíregyháza MJV
polgármesterének
3/2020.(03.14.) GT számú
utasítása
Nyíregyháza MJV
polgármesterének
4/2020.(03.14.) GT számú
utasítása
Nyíregyháza MJV
polgármesterének
1/2020.(111.15.) számú
határozata

Nyíregyháza MJV
polgármesterének
5/2020.(03 .16.) GT számú
utasítása

A döntés érintettje/érintettjei

A döntés tartalma

A döntés hatálya

NYÍRVV NONPROFIT Kft.

A NYÍRVV NONPROFIT Kft. által üzemeltett
Tokaji úti vásártér és piac zárva tartására
vonatkozó intézkedések.

2020. március 16.
napjától visszavonásig.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Te metkezési Kft. temetőiben a koronavírus
járvány miatt meghirdetett
veszélyhelyzetben alkalmazandó temetési
rend szabályozása .
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. által
üzemeltetett Nyíregyházi Állatpark
látogatása szünetelésének elrendelése .

2020. március 16.
napjától visszavonásig.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit
Kft.

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt.

Nyíregyháza MJV közigazgatási
területén működő óvodák és
bölcsődék

Móricz Zsigmond Színház
Nonprofit Kft.

2020. március 17.
napjától visszavonásig.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett
gyógyfürdő létesítmények szolgáltatási
tevékenységének felfüggesztése.

2020. március 17.
napjától visszavonásig.

Nyíregyháza MJV közigazgatási területén
és óvodai ellátást végző
intézményekre vonatkozóan rendkívüli
szünet elrendelése, és a rendkívüli szünet
idő.tartama alatt ügyelet biztosításának
elrendelése.
A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
színházi előadásainak és egyéb
programjainak, rendezvényeinek
felfüggesztése .

2020. március 16.
napjától visszavonásig

működő bölcsődei

2020. március 16.
napjától visszavonásig.

Sorszám

Döntéshozó, a döntés
száma
Nyíregyháza MJV
polgármesterének
6/2020.(03.16.) GT számú
utasítása

A döntés érintettje/érintettjei

Nyíregyháza MJV
polgármesterének
szoc /3180-6/2020
számú utasítása

Nyíregyháza MJV közigazgatási
területén működő óvodák és

9./

Nyíregyháza MJV
polgármesterének
szoc /3180-7/2020
utasítása

Az Önkormányzat által
fenntartott Nyíregyházi Szociális
Gondozási Központ

10./

Nyíregyháza MJV
polgármesterének
szoc /3180-8/2020
utasítása

Az Önkormányzat által
fenntartott Család és
Gyermekjóléti Központ

7./

8./

Nyíregyházi Sportcentrum
Nonprofit Kft.

bölcsődék

A döntés tartalma

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
üzemeltetésében lévő városi jégpálya
bezárásának elrendelése és a Continental
Arénában tartandó rendezvények
felfüggesztésének elrendelése.
az óvoda vagy bölcsődei ellátásra
jogosultak körében az egyszeri napi
melegétkezés biztosításnak
igényfelmérése,
- a rendelkezésre álló dolgozói létszám
felmérése,
a krónikus betegek, nyugdíjasok és
várandós munkatársak munkából
történő távolmaradásának biztosítása,
- pandémiás terv elkészítése.
- a rendelkezésre álló dolgozói létszám
felmérése,
- a krónikus betegek, nyugdíjasok és
várandós munkatársak munkából
történő távolmaradásának biztosítása,
- pandémiás terv elkészítése,
- az idősek nappali ellátottjai számára az
étkeztetés igényszerinti házhoz
szállításának biztosítása.
- a rendelkezésre álló dolgozói létszám
felmérése,
- a krónikus betegek, nyugdíjasok és
várandós munkatársak munkából
történő távolmaradásának biztosítása,
- pandémiás terv elkészítése.

A döntés hatálya

2020. március 16.
napjától visszavonásig

2020. március 16.
napjától folyamatosan

2020. március 16.
napjától folyamatosan

2020. március 16.
napjától folyamatosan

Sorszám

11./

Döntéshozó, a döntés
száma
Nyíregyháza MJV
polgármesterének
szoc /3180-9/2020
utasítása

A döntés érintettje/érintettjei

Az Önkormányzat által
fenntartott Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság

12./

Nyíregyháza MJV
polgármesterének
szoc /3180-10/2020
utasítása

Az Önkormányzat által
fenntartott Közintézményeket
Működtető Központ

13./

Nyíregyháza MJV
polgármesterének
KULT/ 151-1/2020 számú
utasítása

MJV Önkormányzatának
fenntartásában működő
kulturális intézmények

14./

Nyíregyháza MJV
polgármesterének
2/2020.(111.16.) számú
határozata

MJV önkormányzatának
fenntartásában működő
kulturális intézmények

A döntés tartalma

a krónikus betegek, nyugdíjasok és
várandós munkatársak munkából
történő távolmaradásának biztosítása,
- pandémiás terv elkészítése,
- terv készítése az ellátásból esetlegesen
kieső szolgáltatók/orvosok pótlására
vonatkozóan,
- a rendelkezésre álló dolgozói létszám
felmérése,
- terv készítése az egyes szolgáltatás
típusok kapacitásának csökkentése és
átcsoportosítása tekintetében .
- a krónikus betegek, nyugdíjasok és
várandós munkatársak munkából
történő távolmaradásának biztosítása,
- a rendelkezésre álló dolgozói létszám
felmérése,
- pandémiás terv elkészítése.
- pandémiás terv elkészítése,
- központi, egészségügyi-biztonsági
előírások követése,
a felszabaduló munkaerő idősek
segítésére önkéntes alapon történő
bevonása.
- látogatók fogadásának tilalma,
- a Cantemus Kórus énekkari próbáinak,
műsorainak felfüggesztése,
- a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár könyvtárbusz szolgáltatásának
felfüggesztése,a meghirdetett
rendezvények lemondása.
-

A döntés hatálya

2020. március 16.
napjától folyamatosan

2020. március 16.
napjától folyamatosan

2020. március 16.
napjától folyamatosan

2020. március 17.
napjától visszavonásig

Sorszám
15./

16./

17./

Döntéshozó, a döntés
száma
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Polgármesterének
3/2020. (03.26.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Polgármesterének
7/2020. (04.09.) GT/
NYIRVV NONPROFIT KFT.
számú utasítása

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Polgármesterének
2/2020.(04.14)
GT/NYÍREGYHÁZI
ÁLLATPARK NONPROFIT
KFT. számú határozata

A döntés érintettje/érintettjei
A Váci Mihály Kulturális Központ

A NYÍRVV Nonprofit Kft. által
üzemeltetett parkolók

A Nyíregyházi Állatpark
Nonprofit Kft.

A döntés tartalma
A Váci Mihály Kulturális Központ Butykai
Közösségi Ház és Szabadidőközpont
tagintézményének Benkő 1. út 1. szám alatt
található ingatlanának ideiglenes hatósági
karantén céljára történő kijelölése.
Az alábbi helyrajzi szám alatt lévő parkolók
lezárása:
Nyíregyháza belterület 15008/4
hrsz (Nyíregyházi Állatkert előtti
parkoló)
- Nyíregyháza belterület 15026/3 hrsz
(Blaha Lujza sétány)
- Nyíregyháza belterület 15071/1 hrsz
(Krúdy Vigadó előtti terület)
Nyíregyháza belterület 15045,
15008/11 hrsz (Sóstói pavilon sor
mögötti parkoló)
- Nyíregyháza belterület 15083/2,
15108 hrsz (Svájci Lak, Fürdőház
melletti terület)
Nyíregyháza belterület 2766/2,
2766/4, 2766/5 hrsz (Bujtosi
Városliget)
A Nyíregyházi Állatpark látogatásainak
szabályai

A döntés hatálya
2020. március 26.
napjától visszavonásig

2020. április 9.
napjától 2020. április
14. napjáig

2020. május 5.
napjától visszavonásig

Sorszám

Döntéshozó, a döntés
szá ma

A döntés érintettje/érintettjei

18./

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Polgármesterének
2/2020.(04.14)
GT/NYÍRVV Nonprofit Kft.
számú határozata

NYÍRVV Nonprofit Kft. által
üzemeltetett parkolók

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Polgármesterének
1/2020.(IV.15.)
önkormányzati rendelete

Nyíregyháza MJV közigazgatási
területén található városi piacok
látogatási rendjének
korlátozásáról

19./

A döntés tartalma

Az alábbi helyrajzi szám alatt lévő parkolók
lezárása:
- Nyíregyháza belterület 15008/4
hrsz (Nyíregyházi Állatkert előtti
parkoló)
Nyíregyháza belterület 15026/3 hrsz
(Blaha Lujza sétány)
- Nyíregyháza belterület 15071/1 hrsz
(Krúdy Vigadó előtti terület)
Nyíregyháza belterület 15045,
15008/11 hrsz (Sóstói pavilon sor
mögötti parkoló)
Nyíregyháza belterület 15083/2,
15108 hrsz (Svájci Lak, Fürdőház
melletti terület)
- Nyíregyháza belterület 2766/2,
2766/4, 2766/5 hrsz (Bujtosi
Városliget)
Nyíregyháza belterület 15097,
15098 hrsz (Strandfürdő melletti
terület)
a Piaccsarnok, a Nagybani piac, a
Jósavárosi és Örökös piac 65. év feletti
látogatói nyitvatartási időben csak 10-12
óra közötti időintervallumban
vásárolhatnak

A döntés hatálya

2020. április 14.
napjától visszavonásig

2020. április 16-tól a
veszélyhelyzet
megszűnését követő

napig

Sorszám

Döntéshozó, a döntés
száma

A döntés érintettje/érintettjei

A döntés tartalma

A döntés hatálya

20./

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Polgármesterének
2/2020.(IV.22.)
önkormányzati rendelete

A veszélyhelyzet idején
Nyíregyháza MJV
Önkormányzata tulajdonában
lévő üzlethelyiségek díjfizetési
kötelezettség alóli

-

az önkormányzati tulajdonban álló
üzlethelyiségek bérleti díjának
csökkentése

2020. április

22-től

A hétvégére vonatkozó kijárási
korlátozásokról

-

április 25-én 00.órától április 26. 24.00
óráig elrendelt szigorítások

2020. április
április 27-ig

25-től

A NYÍRVV Nonprofit Kft. által
üzemeltetett piacok

a NYÍRVV Nonprofit Kft. által
üzemeltetett Tokaji úti vásártér és piac
zárva tartása tárgyában 2020. március
14-én kelt, 1/2020.(03.14.) GT/ NYÍRVV
Nonprofit Kft. számú utasítás
visszavonása
A NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett
parkolók lezárása tárgyában hozott
2/2020.(IV.14.) GT/ NYÍRVV NONPROFIT KFT.
számú határozat visszavonása

mentességéről

21./

22./

23./

24./

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Polgármesterének
4/2020.(IV.24.)
önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Polgármesterének
4/2020.(05 .04.) GT/
NYÍRVV Nonprofit Kft.
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Polgármesterének
5/2020.(05.04.) GT/
NYÍRVV NONPROFIT KFT.
számú határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterének
3/2020. (V.06.) számú
határozata

A NYÍRVV Nonprofit Kft. által
üzemeltetett parkolók

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában
működő kulturális intézmények
látogatásáról szóló 2/2020.
(111.16.) számú határozat
módosításáról

- a Sóstói Múzeumfalu 2020. május 8.
napjától történő nyitásának
engedélyezése

2020. május 4.
napjától visszavonásig

2020. május 4.
napjától

2020. május 8.
napjától visszavonásig

Sorszám
25./

Döntéshozó, a döntés
száma
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterének
4/2020. (V.21.) számú
határozata

26./

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterének
3/2020.(05.25.)
GT/Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Temetkezési Kft. számú
határozata

27./

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterének
7/2020.(05.17 .)
GT/NYÍRVV Nonprofit Kft.
számú határozata

A döntés érintettje/érintettjei
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
közigazgatási területén
működő óvodák és bölcsődék
rendkívüli szünetének és az
ügyelet biztosításának
elrendeléséről szóló
1/2020.(111.15.) polgármesteri
határozat visszavonásáról
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. által
üzemeltetett piacok

A döntés tartalma

A döntés hatálya

- az óvodai és bölcsődei rendkívüli szünet és
ügyelet biztosításáról szóló 1/2020.(111.15.)
polgármesteri határozat visszavonása

2020. május 25.
napjától

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft. temetőiben a koronavírus
járvány miatt meghirdetett
veszélyhelyzetben alkalmazandó temetési
rend szabályozásáról szóló 2/2020. (03.14.)
GT/Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft. számú utasítása
visszavonása
A NYÍRVV Nonprofit Kft. által a
veszélyhelyzet ideje alatt üzemeltetett
piacok működési rendjéről szóló 4/2020.
( 05.04.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft számú
határozat módosítása:
a Jósavárosi Régiségpiac 2020. június
02. napjától a veszélyhelyzet
kihirdetését megelőző nyitvatartási
rend szerint nyitva tarthat.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. által
üzemeltetett valamennyi piac területén
2020. május 20. napjától lehetőség
nyílik többkapus beléptetésre és
valamennyi piac területén 2020. június
02. napjától engedélyezett a helypénzes
árusítás.

2020. május 26.
napjától

2020. május
20.napjától
valamint
2020. június 02.
napjától

Sorszám

28./

29./

Döntéshozó, a döntés
száma
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterének
5/2020.(Vl.03.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterének
6/2020.(Vl.15.) számú
határozata

1

A döntés érintettje/érintettjei

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában
működő kulturális intézmények

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában
működő kulturális intézmények

A döntés tartalma

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesterének a kulturális intézmények
látogatásáról szóló 2/2020.(111.16.) számú
határozat módosítása:
- A Nyíregyházi Cantemus Kórus énekkari
próbáit megtarthatja, de hangversenyek,
előadások továbbra sem tarthatók,
- A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtárbusz 2020. június 15. napjától
szolgáltathat,
- nem tarthatók meg, elmaradnak az
Önkormányzat fenntartásában működő
kulturális intézmények által meghirdetett
előadó-művészeti rendezvények, csoportos
foglalkozások, próbák, azok szervezőjétől
függetlenül.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesterének a kulturális intézmények
látogatásáról szóló 2/2020.(111.16.) számú
határozat módosítása:
-Az Önkormányzat fenntartásában működő
kulturális intézmények - a Váci Mihály
Kulturális Központ és tagintézményei, a Jósa
András Múzeum, a Kállay Gyűjtemény, a
Nyíregyházi Cantemus Kórus - nem
fogadhatnak látogatókat,
-a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár, valamint fiókkönyvtárai és
könyvtár pontjai 2020. június 15. napjától
fogadhatnak látogatókat.

A döntés hatálya

2020. június 3. napjától

2020. június 15. napjától.

Sorszám

30./

Döntéshozó, a döntés
száma
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterének
7/2020. {Vl.17 .) számú
határozata

A döntés érintettje/érintettjei

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesterének az Önkormányzat
fenntartásában működő kulturális
intézmények látogatásáról szóló határozatok
visszavonása.

2020. június 18. napjától.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesterének a Butykai Közösségi Ház
ingatlanának ideiglenes hatósági karantén
céljára történő kijelöléséről szóló 3/2020
(03 .26.) számú határozat visszavonása
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
színházi és egyéb, a társaság által szervezett
programok, rendezvények felfüggesztéséről
szóló határozat visszavonása

2020. június 18. napjától

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterének
8/2020 (06.17 .) számú
határozata

Váci Mihály Kulturális Központ,
Butykai Közösségi Ház

32./

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterének
4/2020 (06.17.)
/GT/Móricz Zsigmond
Színház Nonprofit Kft.
számú határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterének
10/2020 (06.17.) /
GT/Nyírvv Nonprofit Kft.
számú határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesterének
6/2020 {06.17) /
GT/Sóstó-Gyógyfürdők
Zrt. számú határozata

Móricz Zsigmond Színház
Nonprofit Kft.

34./

2020. június 18.

,;..·

A döntés hatálya

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában
működő kulturális intézmények

31./

33./

A döntés tartalma

2020. június 18. napjától

Nyírvv Nonprofit Kft. által
üzemeltetett piacok

Nyírvv Nonprofit Kft. által a veszélyhelyzet
ideje alatt üzemeltetett piacok működési
rendjéről szóló határozat visszavonása

2020. június 18. napjától

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által
üzemeltetett gyógyfürdő
létesítmények

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett
gyógyfürdő létesítmények szolgáltatási
tevékenységének felfüggesztéséről szóló
utasítás visszavonása

2020. június 18. napjától

